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1e
1o

KAMER.-

2 september 1976.

REOHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). NuL NE PLAIDE PAR PROCU·
REUR. RAAKT DE OPENBARE ORDE
NIET.

2°

OPENBARE ORDE. ALGEMENE
RECHTSBEGINSELEN.- NuL NE PLAIDE
PAR PROCUREUR.- RAAKT DE OPEN·
BARE ORDE NIET,

3o

OASSATIEMIDDELEN.- BURGER·
LIJKE ZAKEN. MIDDEL AFGELEID
UIT DE SCHENDING VAN RET ALGEJ\1EEN
RECHTSBEGINSEL «NUL NE PLAIDE PAR
PROCUREUR "· ALGEMEEN RECHTS·
BEGINSEL DAT DE OPENBARE ORDE
NIET RAAKT. MIDDEL VOOR RET
EERST VOOR RET HoF VOORGEDRAGEN.
- N IET·ONTVANKELIJKHEID.

1o, 2o en 30 Het algemeen 1'echtsbeginsel
« nul ne plaide pa1· p1·ocu1·eu1· " 1·aakt
de openba1·e m·de niet (1); niet ontvankelijk is het middel hiM·uit afgeleid dat een
rechtsvorde1·ing we1·d ingesteld doo1• de
vereffenaar van een naamloze vennoot·
schap in ve1•effening, handelende in deze
hoedanigheid, en niet door de vennootschap zelj, met ve1·tegenwom•diging door
de vereffenaar (2).

(1) Raadpl. cass., 13 april 1889 (Bull. en
Pas., 1889, I, 179); cass. fr., 15 juni 1918
(D.P., 1922, I, 60); Dalloz, Nouveau Rep. de
dr., v° Cassation, nr. 99.
(2) Raadpl. cass., 30 mei 1968, redenen
(An•, cass., 1968, blz. 1197), 22 juni 1973 (ibid.,
1973, blz. 1035) en 30 januari 1976 (ibid.,
1976, blz. 632).

(VELETSOE CALLIRRHOE, T. MR. EECK·
HAUTE, q.q., EN NAAMLOZE VENNOOT·
SCRAP
IN
VEREFFENING
« SOCIETE
IMMOBILII!JRE LOUISE·BELLE·VUE ».)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 16 juni 1975 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2, 13, 178,
179, 181 van de gecoordineerde wetten
op de vennootschappen houdende titel IX
van het hoek I van het W etboek van
koophandel, 700 en 703 van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen
rechtsbeginsel « nul ne plaide par procureur »,
dom·dat, op de rechtsvordering van
verweerder die optrad als vereffenaar
van de naamloze vennootschap, verweerster, het arrest eiseres heeft veroordeeld tot betaling aan de eerste, qualitate
qua, van het saldo van de aankoopprijs
van het appartement welke volgens het
arrest aan de tweede is verschuldigd,
terwijl de vennootschappen van !wophandel na hun ontbinding geacht worden
voort te bestaan voor hun afrekening
(artikel178 van de gecoordineerde wetten
op de vennootschappen) en de rechtspersonen in rechte optreden door tussenkomst van hun bevoegde organen (artikel 703 van het Gerechtelijk Wetboek);
door het inwilligen van de door verweerder als vereffenaar ingestelde rechtsvordering en door eiseres te veroordelen
tot betaling aan hem van de aan verweerster verschuldigde bedragen, het
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arrest derhalve de wettelijke bepalingen
en het algemeen rechtsbeginsel in dit
middel aangehaald heeft geschonden :
Overwegende dat nit de procedurestukken waarop het Hof vermag acht te
slaan niet blijkt dat eiseres voor de
feitenrechter de schending heeft opgeworpen van het beginsel " nul ne plaide
par procureur '' ; dat eiseres trouwens
erkent dat ze zulks niet heeft gedaan ;
Overwegende dat het middel, dat de
openbare orde niet raakt, voor het eerst
niet voor het Hof mag worden opgeworpen;
Dat het middel derhalve onontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
2 september 1976. -

1 8 kamer. -

Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1•slaggever,
de H. Trousse.- Gelijkhddende conclusie
over het em·ste middel, de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH.
Dassesse en Biitzler.

1 e KAMER. -

2 september 1976.

1 o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - BURGERLIJK
WETBOEK, ARTIKEL I384, EERSTE LID.
- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARDER VAN EEN GEBREKKIGE ZAAK.
- p ARTIJEN DIE ZIOH HIEROP KUNNEN
BEROEPEN.
2° CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL GEGROND OP
WETTELIJKE BEPALINGEN DIE NOCH
VAN OPENBARE ORDE NOCH DWINGEND
ZIJN. MIDDEL NIET VOORGELEGD
AAN DE FEITENRECHTER EN WAAROVER
DEZE OP EIGEN INITIATIEF NIET HEEFT
BESLIST. - NIEUW MIDDEL. - NIETONTVANKELIJKHEID.

1° H et ve1•moeden dat hij die de bewaring
heejt over een gebrekkige zaak aansprakelijk is op grand van a?·tikel1384,
eerste lid, van het Bu1·gerlijk Wetboek
werd ingevoerd ten gunste van de slachtoffers van de schade; het bestaat slechts

ten gunste van deze slachtoffers en kan
slechts door hen worden opgeworpen (I).
de1'!~alve niet ontvankelijk
tot staving van een voo1·ziening in
bu1·gerlijke zaken is het middel geg1·ond
op wettelijke bepalingen die noch van
openbare orde noch dwingend zijn, dat
niet aan de jeitem·echte1· is vom·gelegd
en waarove1' deze niet op eigen initiatiej
heeft beslist (2).

2° Nieuw en

(STAD BRUSSEL, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN OPENBARE WERKEN.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 december 197 4 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 1384,
lid I, van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
dom·dat het vonnis beslist dat de door
eiseres ingestelde rechtsvordering tot
vrijwaring ongegrond is, op grand dat
eiseres " die geen schade heeft geleden
zich niet kan beroepen op het vermoeclen
van artikel 1384, lid 1, van het Burgerlijk
Wetboek" en "dat het irrelevant is na
te gaan of de weg een gebrek vertoonde
en wie, wat dit gebrek betreft, de
bewaarder ervan was ll,
terwijl dit vermoeclen kan worden
aangevoerd door een ieder die daarbij
belang heeft en er geen onderscheid
moet worden gemaakt naargelang hij
die zich op dat vermoeclen beroept al
clan niet het rechtstreekse slachtoffer is
van de schade ; waaruit volgt dat het
vonnis de toepassing van het vermoeden
van artikel I384, lid I, van het Burgerlijk
Wetboek afhankelijk stelt van een voorwaarcle die in de wet niet voorkomt en
het vonnis derhalve de rechtsvordering
van eiseres niet ongegrond kon verklaren
zonder te onderzoeken of de weg een
gebrek vertoonde en wie, wat dit gebrek
betreft, de bewaarder ervan was :
Overwegende clat de rechtsvordering
(1) Raadpl. cass. fr., 18 februari 1976
(Bull. civ., 1976, I, nr. 60, biz. 47); DALCQ,
TTaite de la responsabilite civile, nr. 2020, in
Les Novelles, Droit civil, d. V-1.
(2) Oass., 14 maart 1975 (_Arr. cass., 1975,
biz. 787).
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tot vrijwaring van eiseres zowel steunde
op artikel 1382 als op artikel 1384 van
het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat het vonnis, in zoverre
genoemde rechtsvordering gegrond was
op artikel 1382, verklaart dat eiseres
« geen enkele persoonlijke fout van de in
vrijwaring opgeroepen partij aantoont » ;
Overwegende dat het vonnis, in zoverre
de rechtsvordering tot vrijwaring gegrond
was op artikel 1384, beslist dat « de stad
Brussel, die geen schade heeft geleden,
zich niet kan beroepen op het vermoeden
van artikel1384, lid 1, van het Burgerlijk
Wetboek (gebrek van de weg) >> en
derhalve zegt dat er geen aanleiding
bestaat om een veroordeling ten laste
van de Belgische Staat, verweerder in
vrijwaring, ten voordele van eiseres tot
vrijwaring uit te spreken ;
Overwegende dat het verrnoeden van
aansprakelijkheid van artikel 1384, lid 1,
van het Burgerlijk Wetboek een betere
bescherming op het oog heeft van de
slachtoffers van de schade die veroorzaakt wordt door zaken die men onder
zijn bewaring heeft ;
Dat dit vermoeden slechts geldt voor
diegenen die rechtstreeks het slachtoffer
van de schade zijn en slechts door hen
kan worden aangevoerd ;
Dat het middel naar recht faalt ;

heeft veroorzaakt, welke rechtsvordering
het slachtoffer zelf had kunnen instellen :

Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1251 van het
Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het vom1.is beslist dat de door
eiseres ingestelde rechtsvordering tot
vrijwaring ongegrond is, op grond dat
eiseres « die geen schade heeft geleden
zich niet kan beroepen op het vermoeden
van artikel 1384, lid 1, van het Burgerlijk
Wetboek >> en « dat het irrelevant is na
te gaan of de weg een gebrek vertoonde
en wie, wat dit gebrek betreft, de
bewaarder ervan was >>,
tenvijl eiseres, die de schade moet
vergoeden die aan het slachtoffer werd
berokkend zowel door haar schuld als
door de daad van een derde, tegen die
derde over een rechtsvordering tot
vrijwaring beschikt welke berust op de
indeplaatsstelling van de veroordeelde
partij in de rechten van het slachtoffer
tegen de veroorzaker of de andere
veroorzakers van de schade die gedeeltelijk aansprakelijk zijn ; eiseres er
bijgevolg belang bij had aan te tonen
dat verweerder de bewaarder was van een
gebrekkige zaak die mede de schade

1° HUUR VAN DIENSTEN.- AANNEMINGSCONTRACT. - 0PTREKKEN VAN
EEN GEBOUW. GLOBALE AANNE·
l\'IINGSPRIJS. - MISREKENING IN HET
BESTEK. PRIJS ONVERANDERLIJK.

Overwegende dat eiseres zowel in
hoger beroep als voor de eerste rechter
concludeerde tot de aansprakelijkheid
van verweerder op basis van de artikelen 1382 en 1384, lid 1, van het Burgerlijk W etboek, zonder zich te beroepen
op de rechten die voor haar zouden
voortspruiten uit een eventuele indeplaatsstelling in de rechten van het door
haar volledig vergoede slachtoffer ;
Overwegende dat dit middel nieuw is
en, daar het de openbare orde niet raakt,
niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
2 september 1976. 1 e kamer. V OO?'Zitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Trousse.- Gelijkhtidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Ansiaux en H. DeBruyn.

1e KAMER.- 2 september 1976.

2D TUSSENKOMST. -

BURGERLIJKE
ZAKEN. - 0ASSATIEGEDING. - VoRDERING TOT BINDENDVERKLARING VAN
HET ARREST DOOR DE ElSER IN CASSATIE
INGESTELD. - VERWERPING VAN DE
VOORZIENING IN CASSATIE. - VORDERING ZONDER BESTAANSREDEN.

3D TUSSENKOMST. -

BURGERLIJKE
ZAKEN. - 0ASSATIEGEDING. - VoRDERING TOT BINDENDVERKLARING VAN
HET ARREST DOOR DE VERWEERDER IN
CASSATIE INGESTELD. - VERWERPING
VAN DE VOORZIENING. - VoRDERING
ZONDER BELANG.

1o De jmjaitai1·e p1·ijs welke tussen de

opdrachtgeve1' en de aanneme?' voor het
optrekken van een gebouw we1·d ove?·eengekomen kan niet wotden vermee?'derd
om tekening te houden met een misrekening door de aannemer in het bestek
dat hij als basis heejt genomen voor de

-8vaststelling van
werken (1).

de

kosten

van

de

2° V erwerping van de voorziening ontneemt alle belang van de vordering tot
bindendverklaring welke de eiser tot
cassatie heeft ingesteld (2).
3o Door verwe1·ping van de voorziening

heejt de vordering tot bindendverklaring
van de ve?'Wee?·de?' in cassatie tegen een
derde geen bestaansreden meer (3).
(RIGAUX, T. NIELES EN LEDUC,
IN AANWEZIGHEID VAN NOEL.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 21 mei 1975 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;

I. Wat de voorziening betreft die tegen
de verweerders Nieles-Leduc is gericht :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1109, 1134, 1135,
1156, 1319, 1320, 1793, 2058 van het
Burgerlijk Wetboek, 794 en 1368 van het
Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel inzake de verbetering van de verschrijvingen, vastgelegd in genoemde artikelen 2058 van
het Burgerlijk Wetboek, 794 en 1368
van het Gerechtelijk Wetboek,
doMdat, nu eiser zich had verbonden
tot het oprichten van een gebouw voor
de verweerders Nieles-Leduc tegen de
vaste prijs van 1.170.574 frank, die
achteraf op 851.682 frank werd teruggebracht, het arrest, om eisers ;rechtsvordering tegen genoemde verweerders
af te wijzen die strekte tot de verbetering
van een verschrijving bij de vermenigvuldiging ten belope van 168.448 frank
in de inschrijving en in de vermelding
van de eenheidsprijzen en tot veroordeling van genoemde verweerders tot
betaling van dat bedrag van 168.448 frank,
verldaart dat de vergissing van eiser
de volgorde van de inschrijvingen heeft
gewijzigd, dat genoemde verweerders
het litigieuze aannemingscontract slechts
hebben gesloten nadat zij zich ervan
hadden vergewist dat de vaste prijs
(1) Raadpl. cass. fr., 25 oktober 1972, en
noot MAZEAUD (Dalloz, 1973, blz. 495).
(2) Oass., 11 maart 1976 (A.rr. cass., 1976,
blz. 800).
(3) Oass., 18 september 1975 (A.rr. cass.,
1976, blz. 88).

voor hen niet te hoog zou liggen, dat het
voor hen van essentieel belang was de
kostprijs van het gebouw te kennen
vooraleer de inschrijving te aanvaarden,
en dat de kostprijs aldus een doorslaggevend element van het contract was ;
dat de overeenkomst tegen een vaste of
forfaitaire prijs gekenmerkt wordt door
het feit dat de aannemer alle risico's
voor zijn rekening neemt, en met name
deze betreffende de werkelijke omvang
van de werken, en dus instaat voor de
risico's in verband met de kosten van de
werken, de plannen en zijn berekeningen ;
dat de toevoeging van een bestek met een
hele reeks eenheidsprijzen geenszins afbreuk doet aan het forfaitair karakter
van de overeenkomst; dat artikel 10
van het bestek bepaalt dat bij de inschrijving de lijst van de eenheidsprijzen
gevoegd moet worden, dat deze bepaling geenszins de bepaling van artikel 2
van genoemd bestek wijzigt volgens
welke de aannerning absoluut forfaitair
is, aangezien er wordt verondersteld
dat de aannerner zijn aanbieding heeft
opgemaakt volgens zijn eigen berekeningen en hij zich « in geen enkel geval "
kan beroepen << op een tekortkorning,
vergissing of leernte in de bescheiden
van de aanneming om een supplement
te eisen onder voorwendsel dat aile hoeveelheden slechts als een aanwijzing
worden verstrekt " ; dat de partijen dus
overeenkwamen dat de aannemer instaat
voor de vergissingen in de plannen van
de architect die door de opdrachtgevers
van het werk werd aangewezen, dat hij
dus a jo?·tiori instaat voor zijn eigen
rekenfouten ; dat een duidelijke tekst
geeerbiedigd rnoet worden en dat de
rechter, bij wijze van uitlegging, aan
een overeenkornst geen bepalingen of
uitzonderingen mag toevoegen die ingevolge de duidelijkheid van de bewoorclingen van het vrij gesloten contract
ervan uitgesloten zijn, inzonderheicl wanneer de wijziging, zoals ten deze, betrekking zou rnoeten hebben op een zo
essentieel bestanddeel als de wederzijds
forfaitair vastgestelde prijs of op het
feit dat een van de partijen alle gevolgen
van de rekenfouten voor haar rekening
nemnt,

terwijl de verschrijvingen of rnisrekeningen, bijvoorbeeld in het bedrag
van een basisprijs waarvan de elementen
gepreciseercl worden in de offerte van de
aannemer, doch waarin een verrnenigvuldigingsfout voorkomt, door de rechter
rnogen verbeterd worden, overeenkornstig
het algemeen beginsel inzake de ver-
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rechter daarenboven bij de uitlegging
van een contract rekening moet houden
met de werkelijke bedoeling veeleer
dan met de verkeerdelijk uitgedrukte
bedoeling; artikel 1793 van het Burgerlijk W etboek niet de wijziging van de
verkeerdelijk opgegeven prijs verbiedt
maar wel die van de werkelijk vastgestelde prijs (schending van alle wetsbepalingen en van het rechtsbeginsel,
waarvan hierboven sprake, met uitzondering van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
te1·wijl de bepalingen van het bestek,
inzonderheid die van artikel 2, geenszins
de beslissing rechtvaardigen, daar zij
geen betrekking hebben op de verschrijvingen in berekening en vermenigvuldiging van de aannemer bij de
vermelding van de eenheidsprijzen, en
het arrest derhalve zowel de bewijskracht
van genoemd artikel 2 miskent (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek) als zijn
bindende kracht (schending van de
artikelen 1134, 1135 en 1156 van
genoemd wetboek) :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat, alhoewel in de oorspronkelijke
inschrijving van eiser ten belope van
1.002.126 frank de in het middel aangehaalde verschrijving reeds voorkwam,
de verweerders Nieles-Leduc, opdrachtgevers van het werk, die eerste inschrijving te hoog vonden ; dat zij een vermindering van de globale aannemingsprijs
vroegen en verkregen door het schrappen
van bepaalde posten ; dat eiser bij een
tweede inschrijving zijn offerte heeft
beperkt tot een bedrag van 851.682 frank,
dat wil zeggen << een vaste prijs » die niet
hoger lag dan de financiiile mogelijkheden van de verweerders, voor wie « het
essentieel was te weten », vooraleer de
inschrijving te aanvaarden, hoeveel de
bouw hlm zou kosten, en « dat de prijs
aldus een doorslaggevend element van het
contract was ll; « dat de ammemer, door
de vaststelling van een globale en
definitieve prijs, de risico's draagt voor
de kostprijs van de werken, net zoals hij
instaat voor de risico's in verband met de
plannen en zijn berekeningen » ; dat
artikel 10 van het bestek weliswaar
bepaalde dat de inschrijving de lijst
moest bevatten van de eenheidsprijzen,
post per post, hetgeen gebeurde, doch
dat deze bepaling artikel 2 van genoemd
bestek niet heeft kunnen wijzigen volgens
hetwelk « de onderneming absoluut forfaitair is, aangezien er wordt veronder-

steld dat de aannemer zijn aanbieding
heeft opgemaakt volgens zijn eigen
berekeningen en hij zich in geen enkel
geval kan beroepen op een tekortkoming,
vergissing of leemte in de bescheiden
van de aanneming om een supplement
te eisen onder voorwendsel dat alle
hoeveelheden slechts als een aanwijzing
worden verstrekt ll ;
Overwegende dat uit deze motivering
blijkt dat het arrest, om de wederzijdse
verplichtingen van de partijen te beoordelen, benevens de brief van de overeenkomst ook de voorafgaande omstandigheden in aanmerking neemt die er nauw
mee samenhangen en de draagwijdte
ervan verduidelijken ;
Dat de feitenrechter, bij de soevereine
beoordeling van alle omstandigheden
van de zaak en op grond van die welke
hij als essentieel beschouwt, niettegenstaande de bewoordingen van artikel 2,
lid 1, in fine, van het bestek, waar het
middel zijn argumenten uit put, en
zonder aan dit artikel een betekenis en
een draagwijdte toe te kennen die
onverenigbaar zijn met de bewoordingen
ervan of de bewijskracht van de overeenkomst te miskennen, wettelijk heeft
kunnen beslissen dat de prijs van
851.682 frank absoluut forfaitair was
en eiser daardoor gebonden was, niettegenstaande de aan hem te wijten misrekening;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
II. Ten aanzien van de tegen de
verweerder Noel gerichte vorderingen
tot tussenkomst en tot verbindendverklaring van het arrest :
Overwegende dat door de verwerping
van de voorziening de vordering van
eiser tegen deze verweerder, bij gebrek
aan belang, en de vordering van verweerders Nieles-Leduc tegen dezelfde
verweerder, bij gebrek aan voorwerp,
niet ontvankelijk worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vorderingen tot tussenkomst
en tot bindendverklaring van het arrest ;
veroordeelt de eiser Rigaux in de kosten,
behalve de kosten betreffende de door
de verweerders Nieles-Leduc tegen de
verweerder N oiil ingestelde vordering
tot tussenkomst en tot bindendverklaring
van het arrest, welke kosten ten laste
blijven van genoemde eisers tot tussenkomst.
2 september 1976. -

1e kamer. -

Vom·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer

-10waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Capelle.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleitm·s, de HH. Fally en Dassesse.

I•

KAMER.-

3 september 1976.

GEMEENTE- EN PROVINOIEBELASTINGEN.- GEMEENTEBELASTING OP
HET VERWERVEN VAN DE BEDDING VAN
STRATEN, HET UITVOEREN VAN GROND-,
VERHARDINGS- EN RIOLERINGSWERKEN.
VRIJSTELLING. VooRWAARDEN.

W anneer een gerneenteve?'O?'dening inzake
belasting op het venverven van de bedding
van st?·aten, het ~•itvoe?'en van groncl-,
ve1·hanlings- en rioleringswe1·ken van
toepassing is noch op de niet-bebm<wde
eigenclornmen in een landelijke zone
noch op de eigendommen waarop het
niet mogelijk of niet toegelaten is te
bot<wen, is niet wettelijk vemntwom·d
de beslissing clat de belasting kon
gevestigcl wo1·clen, wannee1· zij enkel
vaststelt clat het eigendom niet onclm· de
tweede catego?'ie van m·ijgestelde eigendomrnen valt, zoncler te ondm·zoeken of
clit eigendorn waa?'Van wenl vastgesteld
clat het in een lanclelij ke zone is gelegen,
al clan niet bebotHvd was (1).
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
DOMEIN TERNESSE,
T. GEMEENTE WOMMELGEM.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 29 april 1975 gewezen
door de Bestendige Deputatie van de
Provincieraad van Antwerpen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 13, meer bepaald lid 6,
van het belastingsreglement van de
gemeente W om1nelgem, aangenomen op
2 j"Lmi 1969, van het koninklijk besluit
van 9 juli 1970, houdende goedkeuring
van dit reglement, en van artikel 97 van
de Grondwet,
cloonlat de beslissing het bezwaar van
(1) Zie het volgende arrest.

eiseres afwijst en bijgevolg aanneemt
dat het belastingsreglement van verweerster, gedagtekend 2 juni 1969,
toepassing moet vinden,

te?"Wijl artikel 13, lid 6, van het
belastingsreglement bepaalt : " De belasting op het verwerven van de bedding
van straten, het uitvoeren van grand-,
verhardings- en rioleringswerken wordt
niet toegepast op de niet-bebouwde
eigendommen in de landelijke zone en
voor de eigendommen waarop het niet
mogelijk ofniet toegelaten is te bouwen ,,
en uit een beslissing van het College
van Burgemeester en Schepenen van
de gemeente W ommelgem, gedagtekend
31 oktober 1974, blijkt dat het betrokken
terrein niet in aanmerking komt voor
woningbouw en zich evenmin bevindt
in een landelijke zone waar zich bebouwde
eigendommen zouden bevinclen :
Overwegende dat de beslissing, die
uitdrukkelijk artikel13 van het reglement
van de gemeente W ommelgem gedagtekend 2 jcmi 1969 en houdende de
vaststelling van de belasting op het
openen van de straten, de grand-,
verhardings- en rioleringswerken, aanhaalt en van een ingesteld onderzoek
gewag maakt, impliciet maar zeker
oordeelt dat de in lid 6 van artikel 13
bedoelde gevallen van vrijstelling van
voormelde belasting zich ten deze niet
voordoen;
Overwegende dat deze reglementaire
bepaling luidt : " De belasting op het
verwerven van de bedding van straten,
het uitvoeren van grand-, verhardingsen rioleringswerken, wordt niet toegepast
op de niet bebouwde eigendommen in de
landelijke zone en voor de eigendommen
waarop het niet mogelijk of niet toegelaten is te bouwen " ; dat ze aldus twee
categorieen eigendommen onderscheidt
waarop de belasting niet wordt toegepast,
met name, 1° de niet bebouwde eigendommen in de landelijke zone, 2° de
eigendommen waarop het niet mogelijk
of niet toegelaten is te bouwen ;
Overwegende dat de beslissing vaststelt
" dat het belast eigendom gelegen is in
een agrarisch gebied " en vervolgens
beschouwt « dat op het eigendom alleen
agrarische bedrijven mogen opgericht
worden ; dat op het belast eigendom mag
gebouwd worden en de betwiste aanslag
derhalve terecht gevestigd werd >> ;
Overwegende dat de beslissing zich
aldus ertoe beperkt te constateren dat
het eigendom van eiseres niet tot de
tweede categorie vrijgestelde eigendom-
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men behoort, maar niet onderzoekt of
dit eigendom waarvan ze nochtans
aamwernt dat het zich in de landelijke
zone bevindt, al dan niet bebouwd is ;
Dat de beslissing derhalve niet op
wettige wijze de vrijstellir:tg van belasting
door voormelde reglementaire bepaling
ingevoerd kon uitsluiten ;
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 ;
houdt de kosten aan opdat erover door
de feitenrechter uitspraak zou worden
gedaan; verwijst .de zaak naa: ~e
Bestendige Deputat1e van de Provmmeraad van Brussel.
3 september 1976. -

1e kamer. -

VooTzitteT, de H. de Vreese, raadsheer
waarnen1end voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Chatel. - Gelijklttidende conclttsie,
de H.

Krings,

advocaat-generaal.

Pleite1·, de H. De Baeck.

1e KAMER. -

3 september 1976.

1 o GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN.
GEMEENTEBELASTING OP RET VERWERVEN VAN DE
BEDDING VANSTRATEN, RET UITVOEREN
VAN GROND-, VERHARDINGS- EN RIOLERINGSWERKEN. - VRIJ"STELLING VAN
EIGENDOlVIMEN WAAROP RET NIET MOG:EiLIJK OF NI:EiT TOEGELAT:EiN IS TE
BOUWEN. - DRAAGWIJDT:Ei VAN DEZE
VRIJSTELLING.

zo CASSATIEMIDDELEN.

GEl\'lEENTE- EN PROVINOIEBELASTINGEN.
- MIDD:EiL WAARIN FElTEN EN RECHT
VERMENGD ZIJ"N. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1o TVanneer een gemeenteve1'o1·dening in-

zake belasting op het venueTven van de
bedding van st1·aten, het ttitvoe1·en van
g1·ond-, ve1·hm·dings- en 1·iole1·ingswm·ken
niet van toepassing is op de eigendommen waa1·op het niet mogelijk of niet
toegelaten is te bouwen, beslist de 1·echte1·
wettelijk dat deze vTijstelling niet van
toepassing is op de g1·onden waaTop

landbouwbedrijven kunnen worden gevestigd (1).
2o Niet ontvankelijk, wegens ve1·menging
van jeiten en 1·echt, is het middel dat
het Hoj e1·toe zott ve1·plichten gegevens
van feitelijke am·d te ondm·zoeken (2).
(Art. 95 Grondwet.)
(NAAlVILOZE VENNOOTSOHAP
(( DOl\'lEIN TERNESSE ll,
T. GEMEENT:Ei WOMMELGEM.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing op 29 april 1975 gewezen door
deBestendige Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen ;
Over het middel afgeleid uit de schencling van artikel 13, meer bepaald lid 6,
van het belastingsreglement van de
gemeente W ommelgem, aangen01nen op
2 juni 1969, van het koninklijk besluit
van 9 juli 1970 houdende goedkeuring
van dit reglement en van artikel 97
van de Grondwet,
doo1·dat de beslissing het bezwaar van
eiseres afwijst en bijgevolg aam1eemt
dat het belastingsreglement van verweerster, gedagtekend 2 juni 1969,
toepassing moet vinden,
tenuijl artikel 13, lid 6, van dit belastingsreglement van verweerster bepaalt :
(( De belasting op het verwerven van de
bedding van straten, het uitvoeren van
grond-, verhardings- en rioleringswerken
wordt niet toegepast op de niet-gebouwde
eigendommen in de landelijke zone en
voor de eigendommen waarop het niet
mogelijk of niet toegelaten is te bouwen ,,
en uit de beslissing van het College van
Burgemeester
en
Schepenen
van
de gemeente W ommelgem gedagtekend
31 oktober 1974 blijkt dat het betrokken
terrein niet in aanmerking komt voor
woningbouw en zich evenmin bevindt
in een landelijke zone waar zich gebouwde
eigendommen zouden vinden :
Overwegende dat eiseres de aanslag
in de belasting op wegen- en rioleringswerken, dienstjaar 1974, had betwist en
aanvoerde dat zij langsheen de Draai(1) Raadpl. cass., 24 mei 1973 (An·.
1973, blz. 929), 3 januari 1975 (ibid.,
blz. 497) en 24 maart 1976 (ibid.,
blz. 859); zie het voorgaand arrest.
(2) Cass., 4 juni 1975 (A1·1·. cass.,
blz. 1084).

cass.,
1975,
1976,
1975,

-
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boomstraat geen vergunning tot verkavelen of bouwen bekomen had en
vreesde deze vergunningen niet te zullen
bekomen;
Overwegende dat, met betrekking tot
dit bezwaar, de beslissing beschouwt
dat artikel 13 van het toepasselijke
belastingsreglement onder meer bepaalt
dat de belasting op het uitvoeren van
grond-, verhardings- en rioleringswerken
niet toegepast wordt voor eigendommen
waarop het niet mogelijk of niet toegelaten is te bouwen, doch dat het ingesteld
onderzoek heeft uitgewezen dat op de
belaste gronden agrarische bedrijven
mogen opgericht worden en dat de
weigering van een bouwaanvraag, niet
conform de bouwvoorschriften ingediend,
niet inhoudt « dat de gronden niet
bebouwbaar zijn zoals bedoeld in artikel 13 van het belastingsreglement » ;
Overwegende dat, nu de beslissing
aldus constateert dat eiseres op de belaste
gronden bouwen mag, zij het dan ook
aileen << agrarische bedrijven », zij hieruit
wettig mocht afleiden << dat geen gunstig
gevolg aan het bezwaarschrift kan worden
voorbehouden » ;
Dat voor zover het middel voorhoudt
dat geen belasting verschuldigd is
wanneer de gronden niet voor woningbouw in aanmerking komen, het aan de
tekst van artikel 13, lid 6, van gezegd
reglement een bepaling toevoegt die
het niet inhoudt ;
Dat op dit punt het middel naar recht
faalt;
Overwegende weliswaar dat artikel 13,
lid 6, van het belastingsreglement eveneens bepaalt dat evengenoemde belasting
ook niet toegepast wordt << op de niet
gebouwde eigendommen in de landelijke
zone>>;
Overwegende echter dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat eiseres voor de Bestendige
Deputatie gesteld heeft, zoals zij het
thans in het middel doet, dat het belast
eigendom, in de landelijke zone gelegen,
niet bebouwd was ;
Dat het onderzoek van het middel het
Hof ertoe zou verplichten feitelijke
gegevens na te gaan ;
Dat op dit laatste punt het middel,
dat feiten met recht vermengt, niet
ontvankelijk is;
En overwegende dat uit de regelmatig
overgelegde stukken niet blijkt dat een
middel hetwelk de openbare orde raakt,
ambtshalve dient te worden opgeworpen;

3 september 1976. 1e kamer. Voorzitte1·, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Verslaggeve1·,
de H. Chatel.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. De Baeck.

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

(1) Cass., 7 mei 1976 (A?'?', cass., 1976,
biz. 1003).
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1°

BEWIJK- BEWIJS DOOR GETUIGEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. AANBOD
VAN BEWIJS DOOR GETUIGEN.- VASTSTELLING DOOR DE REOHTER DAT DIT
AANBOD GEEN STEUN VINDT IN ENIGE
NUTTIGE OF TER ZAKE DIENENDE VERMELDING. VERWERPING. WETTELIJKHEID.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. BESLISSING DIE EEN VORDERING TOEWIJST. REGELMATIG
VOORGEDRAGEN VERWEER. GEEN
ANTWOORD. GEEN GEMOTIVEERDE
BESLISSING.

1° De rechtM' die vaststelt dat de gegevens
van feitelijke aa1•d van een tegenonde1'zoek, dat we1·d gedaan voo1·dat een
tegenvorde1·ing WM'd ingesteld, waarop
een partij steunt voo1· een aanbod van
bewijs doo1• getttigen tot staving van
deze v01·dering, i.d.o. geen nuttige of
tM' zake dienende ve1·melding bevatten,
steunt wettelijk op deze vaststelling om
dit bewijsaanbod te VM'We1•pen. (Art. 915
G.W.)

2° Niet gemotivee1·d is de beslissing die
een vo1'dM·ing toewijst zonder te antwoorden op een regelmatig bij conclusie
voo1•gedragen vm·weermiddel van de
tegenpa1·tij (1). (Art. 97 Grondwet.)
(v ... ,

T.

c .... )

ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 19 juni 1975 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;

-13Overwegende dat het arrest het beroepen vonnis bevestigt dat de tot
echtscheiding strekkende vordering van
verweerster gegrond had verklaard en
de eveneens tot echtscheiding streklmnde
tegenvordering van eiser had afgewezen :
dat het dit vonnis evenwel wijzigt met
betrekking tot de onderhoudsuitkering
die het op het definitief vastgelegde
bedrag van 15.000 frank per maand
brengt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319 en
1320 van het Burgerlijk Wetboek met
betrekking tot de bewijskracht van het
proces-verbaal van tegenverhoor van
getuigen van 8 november 1972, van de
conclusie van eiser van 27 september 1970
houdende tegeneis en van de akte van
beroep alsmede uit de miskenning van
het algemeen rechtsbeginsel van de
eerbied voor de rechten van de verdediging,
doordat het arrest weigert eiser toe te
laten tot het bewijs van een der door hem
aangevoerde feiten, zulks op grond dat
(( een enkele getuige van het tegenverhoor
daarop een door niets gestaafde zinspeling
maakt en er niet het minste bewijs
bestaat » en dat « bij gebrek aan dienende
of afdoende aanwijzingen, op de vraag
van appellant om tot verder bewijs van
zijn grieven toegelaten te worden niet
client te worden ingegaan »,
terwijl de omstandigheid dat een
proces-verbaal van tegenverhoor, dat
gehouden werd v66r het instellen van de
tegeneis, geen bewijs inhoudt van het
bestaan van een van de tot staving van
de later ingestelde tegeneis ingeroepen
grieven, geen geldige reden vormt om het
aanbod van bewijs van deze grief te
verwerpen:
Overwegende dat eiser zijn tot echtscheiding strekkende tegenvordering voor
de rechtbank van eerste aanleg bij
conclusie had ingesteld onder meer op
grond van het « door enkwest, tegenenkwest en stukken reeds bewezen » feit
dat verweerster herhaaldelijk avontuurtjes had onder meer met zekere G ... , met
een Duitse baron en met haar eigen
personeel ; dat hij in zijn alde van hoger
beroep eveneens aanvoerde dat onder
meer deze grief voldoende bewezen was
«door de getuigenissen tijdens het tegenverlwor op de eis afgelegd en door de
andere stukken van het dossier » ;
Overwegende dat, nu eiser zelf voor-

hield dat het bewijs van zijn grief te
vinden was in het tegenverhoor, de
rechter in hoger beroep, zonder artikel 915
van het Gerechtelijk Wetboek te schenden
of de rechten van verdediging te miskennen, op dit zelfde tegenverhoor
steunen mocht om het aanbod van
bewijs door getuigen af te wijzen;
Overwegende dat, in zoverre het
middel voorhoudt dat de bewijskracht
van het proces-verbaal van tegenverhoor,
van de akte tot hoger beroep en van
eisers conclusie zou zijn miskend, het
niet preciseert van welke passussen van
deze procedurestukken het arrest een
interpretatie zou geven die met de
bewoordingen ervan onverenigbaar zou
zijn;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het derde middel, afgeleid uit
de soh ending van de artikelen 301 van
het Burgerlijk Wetboek, zoals het bestond
v66r zijn wijziging door de wet van
9 juli 1975, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de aan verweerster toekomende onderhoudsuitkering op
15.000 frank bepaalt, zulks op de gronden
dat « uit het oogptmt van gei':ntimeerde
gezien, een uitkering van 15.000 frank
niet overdreven voorkomt ; gei:ntimeerde,
als bijna vijftigjarige vrouw, er nooit
meer in zal slagen door eigen arbeid
eenzelfde plaats te bereiken op de
maatschappelijke ladder, zelfs niet met
de eerder bescheiden inkomsten uit een
paar onroerende goederen »,
terwijl eiser in conclusie had betoogd
dat « het handelsfonds van het hotelrestaurant Prince Charles toch een
belangrijke waarde vertegenwoordigt
waarin verweerster in hoger beroep bij
de vereffening van de huwelijksgemeenschap haar aandeel zal ontvangen waardoor zij ook daar ruime inkomsten zal
krijgen », zodat het arrest zich niet over
de geldelijke toestand van verweerster
kon uitspreken zonder te kennen te geven
waarom de uit de vereffening van
de huwelijksgemeenschap te verwachten
voordelen niet voldoende zouden zijn om
haar, na echtscheiding, dezelfde levenswijze als tijdens het huwelijk te waarborgen:
Overwegende dat, door enkel de
inkomsten van verweerster uit eigen
arbeid en uit haar onroerende goederen
in aanmerking te nemen, het arrest niet
antwoordt op eisers conclusie die ook
andere « ruimere inkomsten >> aanvoerde

-14die verweerster bij de vereffening van de
huwelijksgemeenschap, uit haar aandeel
in het handelsfonds « hotel-restaurant
Prince Charles '' zou genieten ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest doch enkel in zoverre het aan
eiseres een maandelijkse uitkering tot
onclerhoucl, groot 15.000 frank, toekent;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser in twee derde van de kosten,
houdt de overige kosten aan opdat erover
door de feitenrechter zou worden beslist ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Antwerpen.
S september 1976. l e kamer.
Voo1·zitte1', de H. de Vreese, raadsheer
waarne1nencl voorzitter. - Verslaggever,
de H. Chatel. - Gelijkl1tidende conchtsie,
de H. Krings, aclvocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. van Heeke en De Gryse.
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4°

KAMER. -

6 september 1976.

HOF VAN ASSISEN. EED.
VERHOOR NA AFLEGGING VAN GE·
TffiGENEED EN VAN DESKUNDIGENEED.
GEVAL WAARIN DE WET ENKEL E:EJN
VAN DEZE EDEN VEREIST. GEEN
NIETIGHEID.
HOF vAN ASSISEN. GETUIGEN.
DE DEBATTEN WORDEN GELEID
DOOR DE VOORZITTER. BESLISSING
DAT
EEN
GETUIGE
OPNIEUW
ZAL
WORDEN GEHOORD. WETTELIJKREID.
VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. GETUIGEN. DE
DEBATTEN WORDEN GELEID DOOR DE
VOORZITTER. BESLISSING DAT EEN
GETffiGE OPNIEUW MOET WORDEN GE·
HOORD.- WETTELIJKHEID.
HOF vAN ASSISEN. GETUIGE. 0NWETTELIJKE VERNIETIC+ING VAN EEN
VERKLARING DOOR DE VOORZITTER VAN
HET GEREOHT. GETUIGE OPNIEUW
GEHOORD. TWEE DEZELFDE GETffiGENISSEN. 0NREGELMATIGHEID
ZONDER INVLOED OP DE WETTELIJKHEID VAN DE REOHTSPLEGING.

5°

VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. GETUIGE. ONWETTELIJKE VERNIETIGING VAN EEN
VERKLARING DOOR DE
VOORZITTER
VAN HET GEREOHT. GETUIGE OPNIEUW GEHOORD. Tv'i'EE DEZELFDE
VERKLARINGEN.
0NREGELMATIG·
REID ZONDER INVLOED OP DE WETTE·
LIJKHEID VAN DE REOHTSPLEGING.

6°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. JYliDDEL HIERUIT AFGELEID
DAT DE VOORZITTER VAN RET GEREOHT
ONWETTELIJK DE VERKLARING VAN
EEN GETUIGE HEEFT VERNIETIGD EN
DEZE VERVOLGENS OPNIEUW HEEFT
GEHOORD. TWEE DEZELFDE VER·
KLARINGEN. NIET-ONTVANKELIJK·
REID.

7°

VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.- TOLK GENOli'IEN ONDER
DE GETffiGEN.- NIETIGHEID.

8° HOF VAN ASSISEN.- DE DEBATTEN
WORDEN GELEID DOOR DE VOORZITTER.
0NREGELMATIGE VERKLARING VAN
EEN GETUIGE. VooRZITTER VER·
PLIOHT DEZE VERKLARING TE VER·
NIETIGEN EN DESNOODS DEZE GETffiGE
OPNIEUW,
ONDER
DE
WETTELIJKE
VOORWAARDEN, TE HOREN.

go

VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. - D E DEBATTEN WORDEN
GELEID DOOR DE VOORZITTER VAN HET
GEREOHT. 0NREGELMATIGE VER·
KLARING VAN EEN GETUIGE.- VOORZITTER VERPLIOHT DEZE VERKLARING
TE VERNIETIGEN EN DESNOODS DEZE
GETUIGE OPNIEUW, ONDER DE WETTE·
LIJKE VOORWAARDEN, TE HOREN.

1° Het feit dat iemand voor het hof van
assisen gehom·d we1·d nadat hij de eed
als get1tige en als deskundige heejt
ajgelegd, hoewel k1·achtens de wet slechts
een Van deze eden VM'eist was, heejt
geen nietigheid van zijn verklaring
ten gevolge (1).

2° en S0 De voorzitte1· van het vonnisge?·echt en o.a. van een hof van assisen,
die belast is met de leiding van de
debatten, heejt het ?'echt niet enkel te
beslissen dat een get1tige, die 1·eeds een
ve1·kla1·ing heejt afgelegd, opnie1tw moet

(1) Oass., 19 november 1962 (E1tll. en Pas.,
1963, I, 351); raadpl. ook cass., 14 mei 1962
(ibid., 1962, I, 1025) en 28 juni 1965 (ibid.,
1965, I, 1182).
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gehom·d wo1·den, maar ook deze onderzoeksdaad te Ve?'?'ichten.
4o, 5° en 60 vVannee1· de voorzitte1• van een
vonnisge1·echt en o.m. van een hof van
assisen, onwettelijk een ve1·kla1·ing heeft
vemietigd op g1·ond dat degene die ze
had gedaan tegelijke1·tijd de eed als
getuige en als deskundige heejt ajgelegd,
hoewel krachtens de wet slechts een van
beide eden vm·eist was (1), is zondm·
belang en dedwlve niet ontvankelijk
het middel ajgeleid t~it de nietigheid
van de tweede verklaring van diezeljde
getuige wegens ve1·nietiging van de
ee1•ste ve1·klaring, als niet wo1·dt aangevoe?·d en tdt geen stt~k waarop het
Hof ve1·mag acht te slaan blijkt dat beide
ve1·klaringen Ve?'schillend wm·en.
7° De talk die in stmjzaken tijdens het
onde1·zoek te?' te1·echtzitting aangewezen
wonlt kan, op straffe van nietigheid,
niet wo1·den genomen onder de getuigen,
zelfs niet met de toestemming van de
beklaagde of van de bescht~ldigde en
van het openbaa1• ministe1·ie (2).
(Art. 332 Sv.) (Impliciete beslissing.)
8° en 9° De voorzitte1· van een st?·ajge?·echt
en o.a. van een hoj van assisen, die be(1) Raadpl. cass., 8 december 1965 (Bt.Zl.

en Pas., 1966, I, 485).
(2) Cass., 13 februari 1967 (A1·r. cass., 1967,
blz. 743) en noot 1.
(3) Ret wordt niet betwist dat de voorzitter van het hof van assisen een onregelmatige verklaring of een onregelmatige eed
kan vernietigen en vervolgens de getuige of
de deskundige opnieuw horen. Sommigen
schrijven evenwel dat deze magistraat zulks
doet krachtens zijn « discretionaire macht ».
Zo staat in Les Novelles, v° Cmw d'assises,
nr. 1178 : « le pouvoir descretionnaire peut
s'exercer de rn€:me, si la cour d'assises ou
Ie president ont annule le serment qu'un
temoiu avait ete admis a priiter par eneur.
Cette annulation du serment ne pent depouiller
le president du droit que lui confere }'article 269 du Code d'instruction criminelle ».
(Raad]Jl. ook Cour d'assises de Ia Flandre
orientale, 26 november 1866, Pas., 1867, II,
40.) Men ziet niet in waarom een beroep moet
worden gedaan op deze bijzondere bevoegdheid van de voorzitter van het Hof van
assisen. Een dergelijke verklaring vernietigen
en vervolgens eventueel een getuige opnieuw
horen behoort tot de taken van de voorzitters
van aile gerechten en o.m. van het hof van
assisen, omdat ze met de Ieiding van de
debatten belast zijn.

last is met de leiding van de debatten is
ve1·plicht een onregelmatige ve1·kla1·ing,
o.m. van een getuige, te vernietigen en
Ve?'volgens te handelen zoals de wet hem
voorsclwijjt; zo moet deze magist1·aat
de ve1·klaring van een gett~ige die we1·d
ve1·taald door een tollc, die onde1· de
getuigen wm·d gekozen, teniet doen en,
desnoods, deze getuige met bijstand
van een ande1·e 1·egelmatig aangewezen
tolk opnieuw !wren (3).
(SELLAMI.)
ARREST

(ve1•taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 jcmi 1976 door het Hof
van assisen van de provincie Henegouwen gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 44, 317
en 332 van het Wetboek van Strafvordering,
dom·dat, ee1·ste onderdeel, de getuigen
Frangois en Lemaitre en de getuige
Ouslikhe, die ook als tolk optrad,
benevens hun eed, de bij artikel 44
voorgeschreven deskundigeneed hebben
afgelegd,
te1•wijl zij geen deskundigen waren in
In Les N ovelles, v° Cot~1' d' assises, vindt
men verder onder nr. 1124 : « Le droit de police
du president peut se confondre avec ses
pouvoirs relatifs a Ia direction des debats.
II en sera notamment ainsi en ce qui concerne
Ies prescriptions des articles 311, 316, 319,
320, 327, 334 du Code d'instruction criminelle ».
In de noot CHAMBON onder cass. fr., 4 juni
1969 (Sernaine jtt1·idique, 1970, nr. 16181)
wordt geschreven : « Ie pouvoir discretionnaire du president de Ia Cour d'assises se
distiugue du pouvoir de direction des debats
et de police de I' audience qui appartient a tons
Ies presidents des juridictions repressives ».
(Raadpl. ook Repm·t. pmt. du d1·. belge,
vo Cou1· d'assises, nrs. 91 en vlg.)
Het is normaal dat een onregehnatigheid
o.a. in een eedaf!egging of in de aanwijzing van
een tolk vernietigd en verbeterd kan worden
als dit tijdens de debatten blijkt. Zeggen dat
in een dergelijk geval geen verbetering kan
of moet aangebracht worden betekent dat
een gerecht met de 1'echtspleging moet verder
gaan, terwijl het duidelijk is dat de beslissing
pm· se op beroep zal gewij zigd of vernietigd
worden.

-16de zin van het W etboek van Strafvordering,
en, de1·de onderdeel, zij aldus hun eed
in andere dan de wettelijke bewoordingen
hebben afgelegd :

voert en nit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan niet blijkt dat de
tweede verklaring van genoemde getuige
verschilde van de eerste, het middel bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ;

Overwegende dat de verklaringen van
een getuige of het optreden van een tolk
niet nietig zijn omdat zij, bovendien,
zonder reden, een andere eed, namelijk
die van deskundige, hebben afgelegd ;
Overwegende dat daardoor niets werd
gewijzigd in het wettelijk formulier
van de enige eed die zij wettelijk hadden
afgelegd;
Dat het middel naar recht faalt ;

W at het tweede onderdeel van het
eerste middel betreft :

Over het tweede onderdeel van het
eerste middel en over het tweede middel,
het tweede middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 267, 268 en 269
van het W etboek van Strafvordering,
doo1·dat de voorzitter van het hof van
assisen de eerste getuigenis van Ouslildte
Mohammed heeft vernietigd en hem
daarna weer heeft doen getuigen, zonder
dat het hof van assisen beraadslaagd en
een arrest in die zin uitgesproken heeft ;
hij aldus de bevoegdheden is te buiten
gegaan die hem bij de artikelen 267, 268
en 269 van het Wetboek van Strafvordering zijn toegekend en waarin hem
niet wordt toegestaan de verklaring van
een getuige, een tolk of een deskundige
te vernietigen ;
het tweede ondenleel van het ee1•ste midclel,
afgeleid uit de schending van artikel 332
van het Wetboek van Strafvordering,
clom·clat de getuige Ouslikhe als tolk
is opgetreden :
Over het tweede middel :
Overwegende dat, zoals uit het antwoord op het eerste middel volgt, de
verklaring van de getuige Ouslikl1e niet
nietig was omdat er overbodige eden
werden afgelegd ; dat de vernietiging
van deze getuigenis en van de eden dus
niet gewettigd was ;
Overwegende echter dat de voorzitter
van het hof van assisen, die belast is met
de leiding van de debatten, genoemde
getuige opnieuw mocht horen onder
hetzij de reeds afgelegde eed, hetzij een
nieuwe eed;
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting vaststelt dat de
betrokken partijen verklaard hebben
dat zij dienaangaande geen enkele opmerking hebben te maken ;
Overwegende dat, nu eiser niet aan-

Overwegende dat uit het procesverbaal van de terechtzitting weliswaar
blijkt dat de getuige Ouslikhe Mohammed, op 21 juni 1976, met schending van
artikel 332 van het Wetboek van Strafvordering, de verklaring van de Arabisch
sprekende getuige Ben Mammar heeft
vertaald, doch uit hetzelfde procesverbaal ook blijkt dat de voorzitter van
het hof van assisen nadien « alle partijen
ervan in kennis stelt dat, daar deze
getuige ten onrechte werd gehoord ...
met bijstand van Ouslikhe Mohammed,
de getuigenis .. . de eed, de eed die
Ouslikl1e op de terechtzitting als tolk
he eft afgelegd .. . alsmede zijn optreden
als tolk vernietigd worden » en dat de
partijen hebben verklaard « dat zij
dienaangaande geen enkele opmerking
hebben te maken »;
Overwegende dat, na de vaststelling
dat het optreden van Ouslikhe Mohammed onregelmatig was, de voorzitter
van het hof van assisen, die belast is
met de leiding van de debatten, verplicht
was een onregelmatige getuigenis, zoals
in het onderhavige geval, teniet te doen
en vervolgens overeenkomstig de wet te
handelen;
Overwegende dat het optreden van
Ouslikhe als tolk wettelijk werd vernietigd, zodat van hem niet kan worden
gezegd dat hij als tolk en als getuige
werd gehoord ;
Dat het tweede onderdeel van het
eerste middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende, voor het overige,
dat de substantiiile of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
6 september 1976. 2e kamer. Voo?·zitte?·, de H. Delahaye, voorzitter.VM·slaggever, de H. Legros. GelijkZttidende conclttsie, de H. Dumon, eerste
advocaat-generaal. PleitM', de H.
Mayence (van de balie te Charleroi).
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VOORLOPIGE HECHTENIS.
BEVESTIGING VAN HET BEVEL TOT
AANHOUDING.- HANDHAVING VAN DE
VOORLOPIGE HEOHTENIS. WET VAN
20 APRIL 1874, ARTIKEL 4 EN 5. PERSOONLIJKE VERSOHIJNING VAN DE
VERDAOHTE VEREIST. UITZONDERINGEN.

2o VOORLOPIGE HECHTENIS.
BEVESTIGING VAN HET BEVEL TOT
AANHOUDING. HANDHAVING VAN
DE VOORLOPIGE HEOHTENIS. WET
VAN 20 APRIL 1874, ARTIKEL 4 EN 5.0NMOGELIJKHEID VOOR DE VERDAOHTE
ZIOH TE VERPLAATSEN.- RET ONDERZOEKSGEREOHT KAN HEM TOESTAAN
ZIOH DOOR EEN ADVOOAAT TE LATEN
VERTEGENWOORDIGEN.

l o Hoewel volgens de ?'echtspleging inzake
(1) en (2) Het onderhavige arrest volgt cle
leer van vroegere arresten betreffencle cle
rechtspleging zowel voor cle onclerzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis als voor cle
vonnisgerechten. Hoewel sommige regels van
cleze laatste rechtspleging ook voor cle eerste
procedure gelclen, brengen cle eigen kenmerken
van cleze rechtspleging echter, wat andere
procedures betreft, verschillencle oplossingen.
1o Het Hof heeft op 19 september 1955
(Bttll. en Pas., 1956,. I, 4) beslist clat, inzake
voorlopige hechtenis, het onclerzoeksgerecht
buiten cle aanwezigheicl van cle verclachte
kan uitspraak cloen, maar clat slechts mag
wanneer cle afwezigheicl van cle verclachte
aileen aan hemzelf te wijten is. Het begrip
« aan cle verclachte te wijten" worclt niet
gepreciseercl. Deze afwezigheicl kan verscheiclene oorzaken hebben : zoals b.v. cle
weigering van cle verclachte te verschljnen,
cle onmogelijkheicl om zich te verplaatsen,
wegens o.m. zijn gezonc1heic1stoestanc1 (zie

infra).
2° De rechter beoorcleelt soeverein in feite
of cle beklaagcle zich in cle onmogelijkheicl
bevinclt om persoonlijk te verschijnen.
De rechter stelt impliciet cleze onmogelijkheicl vast door aan cle raaclsman van cle
beklaagcle toe te staan hem te vertegenwoorcligen (raaclpl. cass., 29 april 1963,
Bttll. en Pas., 1963, I, 910).
Dit arrest betreft cle rechtspleging voor het
vonnisgerecht. De regel moet echter als een
algemene regel worden beschouwcl.
3° Ret Hof heeft op 13 april 1964 beslist
(Bnll. en Pas., 1964, I, 854) dat geen vm·-

bevestiging van het bevel tot aanhouding
en de handhaving van de voorlopige
hechtenis in beginsel is vereist dat de
vm·dachte persoonlijk voo?' het onde?·zoeksgerecht ve?·schijnt, kan dit ge1·echt echte?'
wettelijk vm·plicht zijn buiten de aanwezigheid van de ve1·dachte uitspmak
te doen, wanneer deze weigert te verschijnen of zich in de onmogelijkheid
bevindt zich te Ve?'Plaatsen en het ge1·echt
in feite heeft vastgesteld dat het, 1•ekening
houdende met het vm·eiste van een goede
?'echtsbedeling, niet zelf ter plaatse kan
gaan waa1· de bet?·olckene zich bevindt (1).
(Artt. 4 en 5 wet van 20 april 1874.)

2o Wannee1· de vm·dachte zich onmogelijk
kan ve1·plaatsen om te vm·schijnen voo1·
een ondm·zoeksge1·echt dat moet ttitsp1·aak
doen ove1• de bevestiging van het bevel
tot aanhmtding of de handhaving van de
voo1·lopige hechtenis, kan dit gm·echt
zijn advocaat toestaan hern te ve?'tegenwoo?·digen (2).
oo1·deling kan worden uitgesproken tegen
clegene clie, wegens zijn lichamelijke toestand
of enig ancler geval van overmacht, zich in cle
onmogelijkheicl bevinclt zijn verc1ec1iging persoonlijk voor te clragen, hoewel hij zulks
wenst.
Deze absolute regel kan niet inzake voorlopige hechtenis worden toegepast.
De onclerzoeksgerechten zijn immers voor
die aangelegenheicl verplicht binnen cle
wettelijke termijnen uitspraak te cloen :
de 1·aadkame1' nu eens binnen vijf clagen na cle
onclervraging van cle verclachte (art. 4 wet
van 20 april1874), clan weer binnen een maancl
vanaf cle onclervraging (art. 5 van c1ezelfc1e
wet) ; cle kamm· van inbeschuldigingstelling
binnen vijftien clagen na cle verklaring van
hoger beroep .. . tenzij cle verc1ec1iging om
uitstel heeft gevraagcl (art. 20, laatste lid,
van c1ezelfc1e wet).
Uit het bestaan van die termijn client te
worden afgeleicl clat aan cle onclerzoeksgerechten cle verplichting kan worden opgelegcl
te beslissen buiten cle aanwezigheicl van cle
verclachte, niet aileen wanneer cleze weigert
te verschljnen, cloch ook wanneer hlj o.m.
wegens overmacht niet kan verschijnen of
zelfs wanneer hlj zich wegens zijn gezonc1heic1stoestanc1 moeilijk of niet kan verplaatsen.
In cleze laatste twee gevallen kan cle raaclsman cle verclachte vertegenwoorcligen (zie

inj1·a).
4o Kan of moet het onclerzoeksgerecht zelf
naar cle gevangenis of naar een ziekenhuis·
of zelfs ergens anclers gaan, wanneer een
verclachte zich om gezonc1heic1srec1enen niet
kan verplaatsen?

IS(KHELIFA.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 28 jlmi 1976 door de Kamer
van inbeschulcligingstelling van het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Over het middel hier~dt afgeleid dat
het hof van beroep de verdachte, die was
opgenomen in het medisch centrum van
de gevangenis te Sint-Gillis, niet persoonlijk heeft gehoord,
tenvijl geen enkele op ovennacht
gegronde reden zich tegen clit verhoor
verzette,
en him·uit dat het zijn raadsnmn heeft
toegestaan hem te vertegenwoordigen,
te1·wijl een dergelijke vertegenwoordiging " niet mogelijk is " :
Meestal gaan de onclerzoeksgerechten ter
plaatse.
In een arrest van 10 mei 1949 (R. W.,
1949-1950, kol. 79-80) beslist de kamer van
inbeschulcligingstelling van het Hof van
Beroep te Gent evenwel clat cleze verplaatsing
onwettelijk is. Deze absolute regel kan niet
worden goeclgekeurcl.
De verclachte moet in beginsel persoonlijk
verschijnen. Hieraan worclt in het onclerhavige
arrest herinnercl. Deze verschijning is nuttig
ter voorlichting van het gerecht en zij vrijwaart de rechten van de verclecliging. Doch
er moeten termijnen in acht genomen worden.
De verplaatsing van het gerecht volcloet aan
cleze eisen. vVegens bepaalcle omstancligheclen
kan het echter voor het gerecht onmogelijk
zijn zich te verplaatsen. Het onclerhavige
arrest beslist clan ook clat het onclerzoeksgerecht in feite zal beoorclelen of, rekening
houclencle met het vereiste van een goecle
rechtsbecleling, het zich al clan niet zal verplaatsen. Het spreekt vanzelf clat de wet
verbieclt clat het gerecht zich buiten zijn
rechtsgebiecl begeeft.
5° Het Hof heeft op 27 oktober 1975
(A?'1'. cass., 1976, biz. 267) beslist clat inzake
voorlopige hechtenis de verclachte zich kan
laten bijstaan door een raaclsman, cloch zich
niet door hem kan laten vertegenwoorcligen.
Het Hof besliste over een geval waarin
de verdachte geweigerd had voor het onclerzoeksgerecht te verschijnen. Het spreekt
vanzelf, zoals het arrest zegt, clat in een
clergelijk geval de verclachte niet kan verplicht
worden te verschijnen, cloch clat cleze evenmin
zich door zijn raaclsman kan laten vertegenwoorcligen.
Wanneer evenwel de verclachte zich niet
kan verplaatsen en het gerecht zich niet

Overwegende dat blijkens het bestreden arrest een geneeskunclig getuigschrift
werd neergelegd dat aantoonde dat het
verdachte onmogelijk was persoonlijk
te verschijnen en dat Mr. Henry, advocaat, gehoord werd in zijn middelen en
toelichtingen ten voordele van de verdachte;
Dat de kamer van inbeschulcligingstelling, die soeverein vaststelcle clat het
de verdachte onmogelijk was persoonlijk
te verschijnen, alclus heeft toegestaan
clat de beklaagde door zijn raaclsman
zou worden vertegenwoordigd ;
Overwegende, enerzijds, clat, ofschoon
de procedure inzake de controle van de
voorlopige hechtenis door de onderzoeksgerechten in beginsel, zowel in het
belang van de rechtsbedeling als in dat
van de verdachte, diens persoonlijke
verschijning vereist, deze gerechten verbegeeft claar waar de verclachte zich bevinclt,
kan het gerecht toestaan clat zijn aclvocaat
hem vertegenwoorcligt.
Het onclerhavige arrest heeft alclus de leer
van het arrest van 27 oktober 1975 vercluiclelijkt.
In zijn merkwaarclige commentaar op clit
arrest verschenen in J. T. (1976, blz. 407)
meent Mr. TAPIE in de tekst van artikel 5 van
de wet van 20 april 1874, zoals cleze is gewijzigcl in 1973, een argmnent te vinclen tot
staving van zijn opvatting clat de verclachte
in aile gevallen het recht zou hebben zich door
zijn raaclsman te laten vertegenwoordigeu.
De tekst clie hij clerwijze aanhaalt bepaalt
het volgencle : " .. . de verclachte worclt in
vrijheicl gestelcl, tenzij de raaclkamer, de
procureur des Konings en de verdachte of zijn
?'aadsman gehoonl, verklaart bij een met
reclenen omklecle
beschikking "· Doch
enerzijcls wercl in clit cleel van artikel 5 niets
gewijzigcl in 1973 en anclerzijcls, zoals reeds
R. HAYOIT DE TERMICOURT in 1924 (" De la loi
sur la detention preventive », nr. 16) erop
wees, " elle ( clit cleel) parait uniquement
vouloir marquer que bien que nons nons
trouvions au cours de !'instruction et alors
que clevant le juge cl'instruction l'inculpe
seul peut paraitre clevant la chambre clu
conseil, l'inculpe pent recourir a }'assistance
d'un conseil et, tanclis qu'il se tait lui-meme,
faire presenter par ce clernier sa defense "·
Vorenvermelde tekst betekent dat, wanneer
de verdachte verschijnt, hijzelf of zijn raaclsman het woorcl kan voeren of dat wanneer
hij zich moet laten vertegenwoordigcn, de
raaclsman zal gehoorcl worden, cloch niet clat
hij steeds het recht heeft zich door een aclvocaat te laten vertegenwoorcligen.

F.D.
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ze bij de artikelen 4, 5 en 20 van de wet
van 20 april 1874 voorgeschreven termijnen in acht 1noeten nemen, buiten
de aanwezigheid van de verclachte uitspraak te doen, wanneer hij weigert te
verschijnen of hij zich onmogelijk kan
verplaatsen en de rechterlijke instantie,
gezien de vereisten van de rechtsbedeling,
soeverein heeft geoordeeld clat het haar
niet vrijstaat zich zelf te verplaatsen;
Overwegencle, anclerzijcls, dat wanneer,
zoals ten deze, de verdachte zich onmogelijk kan verplaatsen, de rechterlijke
instantie, op grond van artikel 185, § 2,
lid 2, van het Wetboek van Strafvordering, de advocaat kan toestaan
de beklaagde te vertegenwoordigen ;
Dat het middel niet kan worden
aangenmnen ;
En overwegende dat de substantiiile
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvonnen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
6 september 1976. 2e kamer. Voo1·zitte1', de H. Delahaye, voorzitter.Verslaggevm·, Mevr. Raymoncl-Decharneux. Gelijklttidende conclttsie, de
H. Dturwn, eerste aclvocaat-generaal. Pleite1·, de H. Richard (van de balie te
Namen).
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10 HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
- HOGER BEROEP VAN RET OPENBAAR
l\HNISTERIE BIJ RET HOF OF DE RECHTBANK DIE VAN RET BEROEP KENNIS
MOET NEMEN. BEKLAAGDE HEEFT
EEN WOONPLAATS IN BELGIE.- DAGVAARDING OM VOOR RET HOGER REOHTSOOLLEGE TE VERSOHIJNEN MEER DAN
VEERTIG DAGEN NA DE UITSPRAAK VAN
RET VONNIS. - NIETIGHEID VAN RET
HOGER BEROEP,
2° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. - VERNIETIGING OMDAT
DE REOHTER IN HOGER BEROEP KENNIS
HEEFT GENOMEN VAN DE STRAFVORDERING DIE BIJ HEM NIET AANHANGIG IS
GEMAAKT EN DEFINITIEF IS BEREOHT.
- VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.

1° Ingeval het hoge1· bm·oep, ingesteld
door het openbaa1• ministm·ie bij het
hof of de 1'echtbank die van het bemep
kennis moet nemen, geTicht is tegen een
beklaagde die i11 Belgie zijn woonplaats
heejt, moet het exploot wam·bij dit be1·oep
W01'dt betekend, op st?·affe van nietigheid
van het be1·oep, dagvaanling bevatten
om voo1· het Techtscollege in hoge1· bemep
te ve1·schijnen binnen veeTtig dagen te
1·ekenen van de ttitspTaak van het
vonnis (l). (Art. 205 Sv.; art. 8 wet
van 1 mei 1849, gewijzigd bij artikel 4
van de wet van 27 februari 1956.)
4° TVoTdt een beslissing veTnietigd omdat
de 1·echteT in hogeT be1·oep kennis lwejt
genomen van de st?·afvoTdm·ing die bij
hem niet aanhangig was en clie definitief
is bencht, dan WOTdt de ve1·nietig~ng
zondm· venv~jzing ttitgesp1'oken (2).
(DUPONT, T. BENFIOLA.)
ARREST (Ve1'taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 februari 1976 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Doornik;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 17 4 en
205 van het Wetboek van Strafvordering :
Overwegende dat het exploot van
betokening van het hoger beroep van de
procureur des Konings tegen het vonnis
van de Politierechtbank van 13 mei 1975
inzake de door het openbaar ministerie
tegen eiser ingestelde vordering, dagvaarding bevat om op de terechtzitting
van de correctionele rechtbank van
3 juli 1975 te verschijnen;
Overwegende dat uit de met elkaar
overeenstemmende vermeldingen van de
gedingstukken waarop het Hof vermag
acht te slaan en inzonclerheid uit de eigen
vermeldingen van voormeld exploot blijkt
dat eiser, op wie het hoger beroep van
het openbaar ministerie alleen betrekking
had, zijn woonplaats in Belgiii had ;
Overwegende dat een dagvaarding om
(1) Cass., 28 september en 9 november 1970
(An·. cass., 1971, biz. 90 en 222).
(2) Cass., 28 september 1970, waarvan
sprake in noot 1.
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te verschijnen meer dan veertig dagen
na de uitspraak van het vonnis in strijd
is met de bepalingen die op straffe van
nietigheid bij artikel 205 van het Wetboek van Strafvordering zijn voorgeschreven ;
Dat het bestreden vonnis derhalve het
hoger beroep van het openbaar ministerie
niet kon ontvankelijk verklaren en eiser,
die door de eerste rechter was vrijgesproken, niet kon veroordelen zonder
deze wettelijke bepaling te schenden;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat door het hoger
beroep van verweerder tegen de beslissing
van de eerste rechter de correctionele
rechtbank kennis neemt van de civielrechtelijke vordering;
Overwegende dat het vonnis verweerder, behalve bepaalde definitieve
vergoedingen, een provisionele vergoeding
toekent, een deskundige aanstelt en zegt
dat de correctionele rechtbank de zaak
verder zal behandelen ; dat deze beslissing
geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Vvetboek van Strafvordering en geen uitspraak doet over
een geschil inzake bevoegdheid ;
Dat de voorziening voorbarig en dus
niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het, in verband
met de strafvordering, tegen eiser veroordelingen uitspreekt; zegt dat er geen
grond bestaat tot verwijzing; 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 andere
helft ten laste van de Staat.

CONOLUSIE WAARIN DE REOHTER WORDT
VERZOOHT OMZIOHTIG TE WERK TE
GAAN BIJ DE BEOORDELING VAN EEN
GETIDGENIS. 00NOLUSIE WAAROP
NIET MOET WORDEN GEANTWOORD.

2°

1° W anneer in een conclusie de rechte1·
wo1•dt ve1·zocht omzichtig te we1·k te gaan
bij de beoo1·deling van een getuigenis
is z~tlks geen vordering, vm·wee1· of
exceptie : de rechte1· moet e1· dan oak
niet op antwoorden (1). (Art. 97
Grondwet.)
2° Bij ontstentenis van een conclusie
dienaangaande, is de 1'echtM' niet ve1'·
plicht de 1·edenen op te geven waa1·om
hij bepaalde bewijsmiddelen als ovm·tttigender beschouwt dan ande1·e (2).
(NIFFEOE, T. NITELET, NATIONAAL VER·
BOND VAN SOOIALISTISOHE MUTUALI·
TEITEN EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
«VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ
DE
VREDE )),)

Met de notities overeenstemmend
arrest.
6 september 1976. 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Delahaye, voorzitter.Ve1·slaggeveT, De H. Legros. Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, eerste
advocaat-generaal. Pleiter, de H.
Deton (van de balie te Bergen).

6 september 1976. 2e kamer. VoorzittM', de H. Delahaye, voorzitter.Ve1·slaggeve1·, de H. Screvens. - Gelijkluidende conclttsie, de H. Dumon, eerste
advocaat-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. -

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.REOHTER
DIE
BEPAALDE
BEWIJS·
MIDDELEN ALS OVERTUIGENDER BE·
SOHOUWT DAN ANDERE.
GEEN
OONOLUSIE. GEEN VERPLIOHTING
VOOR DE REOHTER DEZE BEOORDELING
TE MOTIVEREN.

KAMER.-

7 september 1976.

WEGVERKEER. WEGVERKEERS·
REGLEMENT. ARTIKEL 48-3, 5°. -

(1) Cass., 20 juni 1961 (Bull. en Pas., 1961,
I, 1156); raadpl. cass., 20 juli 1964 (ibid., 1964,
I, 1182).
(2) Cass., 23 september 1975 (-Ar1·. cass.,
1976, biz. 113).

-
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0VERTREDING VAN DEZE BEPALING
STRAFBAAR ONGEACHT OF DAARUIT
ALDAN NIET :EEN ONGEVAL OF SCHADE
IS ONTSTAAN.

2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. - MIDDEL GERIOHT T:EGEN DE VEROORDELING
WEGENS OVERTREDING VAN ARTIKEL 48-3, 5°, VAN RET WEGVERKEEE.SR:EGLE.MENT. MIDDEL DAT ENKEL
BETREKKING HEEFT OP RET OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE.
- NIET-ONTVANKELIJKHEID.
3o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- OORZAKELIJK
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE. BEOORDELING DOOR
DE
FElTENRECHTER.

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING. OoNCLUSIE. BESLISSING DIE DE FEITELIJKE GEGEVENS WAAROP ZIJ IS GEGROND NAUWKEURIG VERMELDT.- BESLISSING DIE
ALDUS ANTWOORDT OP DE CONOLUSIE
WAARIN ANDERE OF HIERMEE STRIJDIGE
FEITELIJKE GEGEVENS ·woRDEN UITEENGEZET. REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.
1° en 2° Ove1·t1·eding van m·tikel 48-3,
5°, van het wegve1·kee1'S1'eglement is
strafbaa1' ongeacht of daaruit al dan niet
een ongeval of schade ontstaan is, zodat
niet ontvankelijk is, wegens het ontb1·eken van belang, het middel ge~·icht
tegen de ve1·oo1·deling wegens deze ove1·t1·eding, dat enkel bet1·ekking heeft op
het oo1·zakelijk ve1·band tussen de fout
van de beklaagde en de schade.
3° De feitem·echte1' beoordeelt soeverein in
feite of e1· al dan niet een oo1•zakelijk
ve~·band tussen fout
en schade bestaat (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
4° Regelmatig gemotiveerd is de beslissing,
die de feitelijke gegevens waarop zij is
gegrond, na~twkeurig ve~·meldt en aldus
antwoordt op de conclusie wam·in ande1·e
of hie1·mee strijdige feitelijke gegevens
worden ~titeengezet (2). (Art. 97
Grondwet.)

(1) Cass., 14 oktober 1975 (A1'1·. cass., 1976'
biz. 198).
(2) Cass., 16 december 1975 (A1'1". cass.,
1976, biz. 472).

(DEBRIOON, T. SOMERS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 november 1975 in hoger
beroep gewezen door de Oorrectionele
Rechtbank te Hasselt;
Overwegende dat eiser verklaart afstand te doen van zijn voorziening in
zoverre zij gericht is tegen de beslissing
op zijn civielrechtelijke vordering tegen
verweerder ;
In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de tegen eiser
ingestelde strafvordering en civielrechtelijke vordering :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, 48-3, 5°, van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer,
doordat het vonnis eiser strafrechtelijk
veroordeelt wegens het hem ten laste
gelegde feit en aan verweerder een
schadevergoeding toekent van 1.333 frank
om de reden dat door de verklaring van
getuige Vereyken en door de omstandigheden van het ongeval zelf ondubbelzinnig vaststaat dat eiser als voetganger
is overgestoken zonder acht te slaan op
het aankomende verkeer ; dat anderzijds
ook verweerder Somers onvoorzichtigheden heeft begaan daar hij verklaart
dat hij het slachtoffer van op 20 meter
gezien heeft ; dat hij echter zijn snelheid
niet meester is gebleven en onvoldoende
de rechterzijde van de baan heeft
gehouden, zodat de aansprakelijkheid
voor twee derde (lees een derde) ten laste
van verweerder valt,
te1•wijl, eerste onde1·deel, het vonnis
verzuimt te antwoorden op de conclusie
van eiser, waarin deze staande hield
dat hij bijna volledig de straat was
overgestoken toen hij aangereden werd
en dat het ongeval niet zou gebeurd zijn
indien verweerder rechts was blijven
rijden, waaruit eiser uitdrukkelijk afleidde dat verweerder aileen voor het
ongeval aansprakelijk was; er inderdaad
dan geen oorzakelijk verband is tussen
eisers inbreuk en het ongeval (schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
48-3, 5°, van het koninklijk besluit van
14 maart 1968, 1382, 1383, 1384 van
het Burgerlijk Wetboek);
tweede onde~·deel, eiser in zijn conclusie
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aangehouden afmetingen, gemotiveerd
stelde dat verweerder hem van op
minstens 40 meter moet hebben zien
oversteken, zodat verweercler alle Inaatregelen kon treffen om eiser te vermijclen,
die geen onvoorzienbare hinclernis was ;
het vonnis beslist, louter op verweerclers
verklaring, dat hij eiser slechts van op
20 meter gezien zou hebben; cleze
beslissing onvolcloencle gemotiveercl is
en het niet nit te maken is waarom de
conclusie van eiser op dat pcm.t verworpen wercl (schencling van artikel 97 van
de Grondwet) :
l. Wat de beslissing op de strafvorclering betreft :

Overwegencle clat, nu het ten laste van
eiser gelegcle feit, 1net name een overtrecling van artikel 48-3, 5°, van het
algemeen verkeersreglement, strafbaar
is, ongeacht of een ongeval of een schade
al clan niet eruit is ontstaan, het micldel,
dat enkel betrekking heeft op het
oorzakelijk verband tussen cle font van
eiser en de schade, bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is ;
En overwegencle clat de substantiele
of op straffe van nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefcl
en clat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
2. Wat de beslissing op de civielrechtelijke vorclering betreft :

Overwegencle clat, na te hebben vastgesteld clat eiser als voetganger de rijbaan
is overgestoken zoncler acht te slaan op
het aankomencle verkeer, het vonnis
beslist clat verweercler eveneens een
onvoorzichtigheicl heefb begaan door op
de plaats van het ongeval een snelheid
te hebben ontwikkelcl welke niet was
aangepast aan de omstancligheclen van
de plaats;
Dat het vom.tis vercler vaststelt clat de
aanrijcling gebeurcle toen eiser de ongeveer 6 meter voor het verkeer beschikbare
ruimte van cle 9,30 meter brecle rijbaan
praktisch had overgestoken, clat, gelet
op de verklaring van verweercler die
toegeeft dat hij eiser op een twintigtal
meter heeft opgemerkt, client te worden
besloten clat verweercler op cleze plaats
van druk stadsverkeer, waar men rekening client te houden met de aanwezigheicl van voetgangers, niet 1neester van
zijn snelheicl is gebleven en dat, v66r
zijn uitwijkingsmaneuver naar links om
eiser te vermijden, verweercler onvol-

cloende de rechterzijcle van de rijbaan
heeft gehouden ;
Dat het vonnis ten slotte de aansprakelijkheid van het ongeval vercleelt,
met name twee clercle ten laste van eiser
en een derde ten laste van verweerder ;
Overwegende dat nit voormelde vaststellingen en beschouwingen van het
vonnis blijkt dat de feitenrechter, die
soeverein oordeelt over het bestaan van
een oorzakelijk verband tussen een fout
en de schacle, impliciet cloch zeker het
bestaan van dit verbancl tussen de
overtreding van eiser en het ongeval
vaststelt;
Overwegencle dat, door aan te nemen
clat verweerder een uitvvijkingsmaneuver
naar links heeft uitgevoerd om eiser te
vermijden, het vonnis meteen te kennen
geeft clat, hoewel verweercler v66r clit
maneuver niet volcloende de rechterzijde van de baan hield en hoewel, op het
ogenblik van het ongeval, eiser de voor
het verkeer beschikbare ruimte van de
baan praktisch had overgestoken, dit
oversteken niettemin voor verweercler
hinderencl was en dan ook in oorzakelijk
verbancl met het ongeval ;
Overwegende dat eiser in conclusie
uitdrukkelijk de verklaring van verweercler inriep, luidens welke hij eiser
van op een afstand van 20 meter zag
oversteken, en eruit afleiclde dat hij voor
verweerder geen onvoorzienbare hindernis was ; dat hij verder zekere veronderstellingen deed, op grond van berekeningen, en waaruit hij afieidde dat
verweerder aan een hogere snelheid
dan 40 km. per uur zou gereden hebben
en hem « op een heel grote afstand " zou
hebben zien oversteken; dat, door de
feitelijke gegevens te preciseren waarop
het zijn beslissing stecmt, het vonnis
de conclusie van eiser, waarin andere of
strijdige gegevens werden aangevoerd,
beantwoordt ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die reclenen, clecreteert de afstancl
van de voorziening in zoverre zij gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vorclering van eiser tegen verweerder ; verwerpt de voorziening voor het
overige ; veroordeelt eiser in de kosten.
7 september 1976. 2e kamer. Voo1·zitte1', de H. Delahaye, voorzitter.Ve1'slaggeve1·, de H. Smy. Gelijkhtidencle conclu8ie, de H. Velu, advocaatgeneraal.- PleiteT, de H. Houtekier.
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7 september 1976.

1°

AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN,
AUTOCARS EN TAXI'S. BEZOLDIGD VERVOER VAN ZAKE:lN MET MOTOR·
VOERTUIGEN TEGEN VERGOEDING. WET VAN 1 AUGUSTUS 1960. VERVOER NIET GEDEKT DOOR EEN VERVOERBEWIJS
OF
·VERGUNNING EN DAT
DAARVAN NIET VRIJGESTELD I S . - VER·
VOERDER DRIJFT HANDEL IN DE ZAKEN
DIE
IDJ
VERVOERT
DOOH
GEEN
EIGENAAR VAN DE VERVOERDJ<J ZAKEN.
BEGRIP.

2°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- MIDDEL WAARIN FEITEN EN
RECHT VERMENGD
ZIJN.
NIETONTVANKELIJKHEID.

1° De zaken waa1·van een koopman geen
eigenaa1· is en die van gelij ke aard zijn
als die waa1·in hij handel d1·ijjt, kunnen
niet wo1·den beschmtwd als zaken waarin
hij, in de zin van a1·tikel 11, § 3, van de
wet van 1 augttstus 1960 betreffende
het ve1·voe1· van zaken met moto1·voe1'tttigen tegen ve1'(JOeding, handel d?'ijjt,
wannee1· hij die zaken voor 1·ekening
van een de1·de ve1·voert, zonde1· dat zulks
voo1· zijn eigen handel vereist is (1).
(Impliciete oplossing.)

2° Niet ontvankelijk wegens vermenging
van jeiten en 1·echt is het middel dat het
Hoj zou verplichten jeitelijke gegevens
te onde1·zoeken (2). (Art. 95 Grondwet.)
(VAN LOOVEREN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 december 1975 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, IO, 11, § 3, van
de wet van I augustus I960, 4 van het
koninldijk besluit van 9 september I967
en 97 van de Grond·wet,
dooTdat het vonnis niet voldoende naar
recht de conclusie van eiser beantwoordt,
(1) Raadpl. cass., 23 december 19B3 (Bttll.
en Pas., 1964, I, 433) en 20 juni 19BB (ibid.,
19BB, I, 1354).
(2) Oass., 5 januari 197B (A1'1', cass., 197B,
biz. 515).

luidens welke voormeld artikel 11, § 3,
van de wet van I augustus I960 niet
vereist dat de vervoerde goederen eigendom moeten zijn van de vervoerder en
dat het volstaat dat die goederen het
voorwerp van zijn handel zouden zijn ;
de redenen van het vonnis dubbelzinnig
zijn, nu eruit niet kan afgeleid worden
of de rechter in feite impliciet vaststelt
dat naast de hoofdbedrijvigheid van
eiser als vervoeronderneiner ook de
verkoop van de vervoerde goederen in
het raam van zijn handel viel, in welk
geval deze impliciete vaststelling strijdig
is n::tet de beslissing dat voor het vervoer
van die verkochte goederen een vervoervergunning vereist is, dan wel in rechte
beslist dat, zelfs indien de vervoerde
goederen het voorwerp waren van eisers
handel, niettemin een vervoervergum1.ing
vereist is omdat het bezoldigd vervoer
het hoofdkenmerk is van eisers activiteit,
in welk geval de rechter een regel invoert
die in de wet niet voorkomt ; eiser geen
bezoldigd vervoer voor derden verrichtte,
nu het vervoerde en het vervoer zelf
het voorwerp van zijn eigen handel
uitmaakten : het verkopen en leveren
van koopwaar aan leden coi:iperateurs van
de Aankoopafdeling van de Belgische
Boerenbond; het vervoer van deze
goederen slechts een bijzaak is in de zin
van de wet, nu eiser in hoofdzaak
handelaar in veevoeders is en derhalve
geen professionele vervrachter als zodanig:
Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat een genaamde Martens op
23 april I97 4 met een vrachtwagen
veevoeder in opdracht van eiser vervoerde, dat hij deze goederen in de
magazijnen van de Belgische Boerenbond
had geladen, dat zij bestemd waren voor
de genaamde Kenis, dat eiser voor dit
transport een vergoeding ontving, dat
hij geen vervoervergmming had en
erkende dat de vervoerde goederen zijn
eigendom niet waren, het vonnis het
verweer van eiser, luidens hetwelk voormelde goederen het voorwerp waren van
zijn handel en bedrijf, verwerpt op de
gronden dat, zo uit de wet van I augustus
1960 kan worden afgeleid dat de goederen,
waarvan een handelaar geen eigenaar is,
doch die door hem worden vervoerd
ten behoeve van zijn handel, kmmen
worden beschouwd als het voorwerp
van zijn handel, eiser echter veevoeder
vervoerde voor rekening van de Boerenboncl, clat dit vervoer geenszins nooclzakelijk was voor zijn handel en dat het
feit dat eiser zelf handelaar is in vee-
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voeder en dat de vervoerde goederen
veevoeder waren, dus dat de vervoerde
goederen van dezelfde aard zijn als die
waarin hij handel clrijft, niet toelaat te
besluiten dat deze vervoerde goederen
" het voorwerp van zijn handel » waren,
daar het vervoer van deze goederen
niet noodzakelijk was tot exploitatie
van zijn handel ;
Overwegende dat het vonnis aldus,
zonder enige dubbelzinnigheid, te kennen
geeft dat eiser, die handelaar is in
veevoeder, een vervoer van veevoeder,
dat zijn eigendom niet was, voor rekening
van een derde en tegen vergoeding
uitvoerde en dat de vervoerde goederen
niet het voorwerp van zijn handel of
beclrijf waren ; dat het vonnis daardoor
eveneens het in het middel aangevoerde
verweer van eiser beantwoordt ;
Overwegende dat, voor het overige,
het middel het Hof zou verplichten
feitelijke gegevens na te gaan ; dat het
feiten en recht vermengt en derhalve
in die mate niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;

veTooTdeling van een geneeshem· wegens
onopzettelijk toebrengen van verwondingen waa1·in wordt vastgesteld dat
deze do01• zijn onjuiste diagnose, die
een n01·maal bevoegd en voorzichtig
geneeshee1· niet zou gesteld hebben, een
fout heejt begaan die een geb1·ek aan
vo01·zichtigheid of voo1•zorg opleve1·t en
dat dientengevolge een proejlapa1·atomie
heeft plaatsgehad zonde1· dat zulks noodzakelijk was (1). (Artt. 418 en 420 S.W.)
(OORTHOUT,
T. VAN LANOKER EN BOUDEWIJNS.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
7 september 1976. 2e kamer. Voorzitte1·, de H. Delahaye, voorzitter.VerslaggeVM', de H. Sury. Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, advocaatgeneraal. - Pleite?'s, de HH. Stevens en
Van Orshaegen (van de balie te Antwerpen).

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
7 september 1976. 2e kamer. VooTzitteT, de H. Delahaye, voorzitter.Vet·slaggeveT, de H. Sury. Gelijklttidende conclusie, de H. V elu, advocaatgeneraal. - Pleite1·, de H. Dumez (van
de balie te Antwerpen).

2e KAMER.- 7 september 1976.
ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DOD EN. - vASTSTELLING DAT EEN GENEESHEER DOOR ZIJN
ONJillSTE DIAGNOSE EEN FOUT HEEFT
BEGAAN DIE EEN GEBREK AAN VOORillTZIOHT OF VOORZORG OPLEVERT. V ASTSTELLING VAN EEN OORZAKELIJK
VERBAND TUSSEN DEZE FOUT EN DE
VERWONDINGEN.
VEROORDELING
WETTELIJK VERANTWOORD,

W ettelij k vemntwo01·d is de beslissing tot

2e KAMER. -

7 september 1976.

1° BEWIJS.- STRAFZAKEN.- GEVAL
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER
BEWIJSMIDDEL VOORSOHRIJJJ'T.- SoEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FEITENREOHTER.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VONNIS VOLGENS HETWELK OP ZIJN
MINST TWIJFEL BESTAAT OMTRENT RET
AAN DE BEKLAAGDE VERWETEN FElT.GEEN DUBBELZINNIGHEID.
1°

vVanneer in st1·ajzaken de wet geen
bijzonde1· bewijsmiddel vooTsch?-ijjt, beooTdeelt de jeitenTechtM' vTij in jeite de
bewijswaanle van de hem voorgelegde
gegevens en met name van de vm·klaTingen van de beklaagde en van de
getuigen (2).

2° Het vonnis volgens hetwelk op zijn
(1) Raadpl. cass., 14 oktober 1975 (.A1'1'.
cass., 1976, biz. 198).
(2) Cass., 10 november 1975, 3 februari en
25 mei 1976 (.An·. cass., 1976, biz. 318, 652
en 1065).
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minst twijfel bestaat omtrent het aan de
beklaagde verweten feit beschouwt ondubbelzinnig dat dit feit niet bewezen is.
(Art. 97 Grondwet.)
(VEJREEOKEN, T. COLMAN EN DEMUNTER.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
7 september 1976. 2e kamer. Voorzitter, de H. Delahaye, voorzitter.Verslaggever, de H. Sury. Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, advocaatgeneraal. - Pleitm·, de H. Wiemeersch
(van de balie te Dendermonde).

wanneer de redenen van de beslissing
op de strafvordering elkaar tegenspreken,
maar oak wannem· deze redenen strijdig
zijn met die van de beslissing op de
bu1·gerlijke rechtsvm·dering (2). (Art. 97
Grondwet.)
3D Niet ontvankelijk in stmfzaken is de

voo1·ziening welke v661· de eindbeslissing
is ingesteld tegen een vonnis dat, zonde1·
te beslissen ave?' een geschil inzake
bevoegdheid, enkel een aanvullend deskundigenonderzoek beveelt en de kosten
aanhoudt (3). (Art. 416 Sv.)
(MERTENS EN LITISOONSORTEN,
T. BELGISOHE STAAT, MINISTER
VAN OPENBARE WERKEN, EN DAEMS.)
ARREST.

2e KAMER. -

7 september 1976.

1D STEDEBOUW.- WET VAN 29 MAART
1962, ARTIKEL 65. - BETALING VAN
EEN GELDSOM GELIJK AAN DE MEERWAARDE DIE HET GOED DOOR HET
MISDRIJF HEEFT VERKREGEN.- AARD
VAN DEZE BESLISSING.
2D REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. TEGENSTRIJDIGE REDENEN. - BEGRIP.
3D VOORZIENING IN OASSATIE. -

TERMIJN. - STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. - ARREST
DAT GEEN UITSPRAAK DOET OVEJR EEN
GESOHIL INZAKE BEVOEGDHEID, ENKEL
EEN AANVULLEND DESKUNDIGENONDERZOEK BEVEELT EN DE KOSTEN
AANHOUDT. - VOORZIENING VOOR DE
EINDBESLISSING. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
1D De beslissing ovm· de betaling van een

geldsom gelijk aan de meenvam·de die
het goed heeft vm·k?·egen doo1· het misd?·ijf waarvan spmke in a?·tikel 65,
§ 1, c, van de wet van 29 maart 1962
behom·t tot de uitoefening van de stmfvo?·dering (1).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 juni 197 5 door het Hof van
beroep te Antwerpen gewezen ;
Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet, met toepassing van
artikel 65, § 1, c, van de wet van 29 maart
1962, zoals gewijzigd door de wet van
22 december 1970, over de meerwaarde
die het onroerend goed van de eerste
twee eisers door het gepleegde misdrijf
heeft bekomen en over de civielrechtelijke
vordering van tweede verweerder ;
Overwegende dat de beslissing over de
vordering van eerste verweerder, al
heeft hij zich burgerlijke partij gesteld,
krachtens het door de wetgever beoogde
doel het algemeen belang van de gemeenschap te beschermen, met name de
verwezenlijking van een goede ruimtelijke
ordening, tot de strafvordering behoort ;

I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het middel door de eerste twee
eisers aangevoerd en, wat de derde en
vierde eiser betreft, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
dooTdat het arrest, eensdeels, de tuingrond van de eerste twee eisers op
350 frank per m 2 raamt, steunend op het
feit dat deze grand meer waard is dan

2D Een

?'echterlijke beslissing is doo?'
tegenstrijdigheid aangetast niet alleen

(1) Raadpl. cass., 9 maart 1976 (A1·1·. cass.,
1976, blz. 784) en de noten 1 en 3.

(2) Oass., 18 november 1974 (A1'1'. cass.,
1975, blz. 333).
(3) Raadpl. cass., 6 januari 1976 (Ar1·. cass.,
1976, blz. 525),
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verweerder, hetwelk door de deskundige
op 300 frank per m 2 wordt geraamd, en,
anderdeels, bij de behandeling van de eis
van tweede verweerder, beschouwt dat
de door de expert verstrekte gegevens
verduidelijking vereisen :
Overwegende dat, enerzijds, na de
zienswijze van de gerechtelijke deskundige omtrent de meerwaarde van de in
beslag genomen strook non aediflcandi
te hebben gedeeld, het arrest opmerkt
dat de expert ten onrechte verwaarloosde
dat tuingrond ter plaatse toch ook enige
waarde heeft en dat, vermits hij elders
de waarde van een te grote tuin, die van
tweede verweerder, op 300 frank per m 2
raamt, de harmonische tuinoppervlakte
van het perceel van de eerste twee
eisers voorzeker op 350 frank per m 2 mag
worden geraamd ; dat het arrest daarna,
op grond van die schatting, de berekening van de deskundige verbetert;
Overwegende dat het arrest anderzijds,
met betrekking tot de civielrechtelijke
vordering van tweede verweerder, de
berekening van de expert in twijfel
trekt onder meer betreffende de waarde
van de tuingrond van deze verweercler
en een bijkomend cleskundigenonderzoek
beveelt om de prijs per m 2 van die
tuingroncl te bepalen ;
Overwegencle dat het tegenstrijdig is,
eensdeels, tot vaststelling van de waarde
van de tuingrond van de eerste twee
eisers, de waarde van de tuingrond van
tweecle verweerder als vergelijkingspunt
aan te nemen en, anclercleels, de waarde
van clit vergelijkingspunt als onzeker
te beschouwen ;
Dat het middel gegrond is ;
II. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van tweede verweerder:
Overwegende clat het arrest zich
dienaangaande ertoe beperkt een bijkomend deskundigenonderzoek te bevelen en de kosten aan te houden ; dat
dusdanige beslissing geen eindbeslissing
is in de zin van artikel 416 van het
Wetboek van Strafvordering en geen
uitspraak doet over een geschil betreffende de bevoegclheid ; clat de voorzieningen voorbarig en derhalve niet
ontvankelijk zijn ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de overige door de eerste twee
eisers aangevoerde middelen, die tot geen

ruimere cassatie zouden kunnen leiden,
vernietigt het bestreden arrest in zoverre
het uitspraak doet over de strafvordering
met betrekking tot de vaststelling van
de door het onroerend goed van de
eerste twee eisers verkregen 1neerwaarde
en voor recht zegt dat de eisers zich op
geldige wijze kunnen kwijten door de
plaats in de vorige staat te herstellen,
en over de kosten van de strafvordering ;
verwerpt de voorzieningen voor het
overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt de eisers ieder in een achtste
van de kosten en laat de overige kosten
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
7 september 1976. 2e kamer. Voo1·zitte1', Ridder de Schaetzen, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1', de H. Sury. Gelijkluidende
conchtsie, de H. Ballet, advocaat-generaal. PleiteTs, de HH. Geukens en
Hendrix (van de balie te Turnhout).

38 RAJYIER. -

8 september 1976.

1o ARBEIDSONGEVALLEN. - VERBOD OM DE SCHADEVERGOEDING VAN
GEJYIEEN RECHT EN DE ARBEIDSONGEVALLENVERGOEDING TE CUlVIULEREN.
BERERENING VAN DE MET DE
SCHADEVERGOEDING
VAN
GEMEEN
RECHT OVEREENSTEMMENDE .JAARLI.JRSE VERGOEDING.
TOEPASSELI.JR
BAREMA.
2° VOORZIENING IN CASSATIE.
NEERLEGGING VAN MEMORIES. -BURGERLIJRE ZAREN. - MEMORIE DOOR
DE VERWEERDER AAN DE GRIFFIE
GEZONDEN ZONDER DE TUSSENROMST
VAN EEN ADVOCAAT BI.J HET HOF VAN
CASSATIE. MEMORIE WAAROP HET
HOF GEEN ACHT SLAAT.

1° De jaaTlijkse VM'goeding die ove1'eenstemt met de volgens het gemeen 1·echt
toegekende schadevm·goeding, die k1•achtens a1·tikel 46, § 2, lid 2, van de aTbeidsongevallenwet van 10 apTil 1971 niet
mag wm·den samengevoegd met de
arbeidsongevallenvergoeding, moet war-

-27den be1·ekend volgens het bm·ema F,
gevoegd bij het koninklijk besluit van
21 december 1971 (l).
2o In burgm·lijke zaken kan het Hoj geen
acht slaan op een memorie die door de
venveerder of in zijn naam aan de
g1·ijfie is gezonden zonder de tussenkomst
van een advocaat bij het Hoj van
cassatie (2). (Art. 1092 G.W.)

<<

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
LA ROYALE BELGE ,, T. GOFFIN.)

ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 6 juni 1974 door het Arbeidshof
te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 24, 46, inzonderheid
§ 2, 51 van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971, 20, 21, 22 van het koninklijk besluit van 21 december 1971
houdende uitvoering van sommige bepalingen van evengenoemde Arbeidsongevallenwet, voor zoveel als nodig l, 2,
5, 12, 14, 19 van de wetten betreffende
de vergoeding der schade voortspruitende
uit de arbeidsongevallen, gecoordineerd
bij koninldijk besluit van 28 september
1931, en 97 van de Grondwet,

dom·dat het arrest de jaarlijkse vergoeding die verweerder toekomt wegens
de blijvende arbeidsongeschiktheid ten
gevolge van een op 20 augustus 1969
gebeurd arbeidsongeval, berekent op
basis van het verschil tussen het kapitaal
dat eiseres zou moeten gevestigcl hebben
voor de uitkering van die vergoeding,
en de gemeenrechtelijke vergoeding door
de derde aansprakelijke betaald aan
verweerder, en deze berekeningen opmaakt aan de hand van de coiifficiiinten
van het bij voormeld koninklijk besluit
van 21 december 1971 gevoegde barema E;
terwijl bij dit barema, dat client om
het bedrag van de kapitalen die de rente
opleveren en de wisknndige reserves te
bepalen, rekening is gehonden met een
lastenpercentage van 3,5 t.h. om de
beheerskosten te dekken ; deze last op
(1) Cass., 18 juni 1975 (A1'1•, cass., 1975,
biz. 1111).
(2) Cass., 15 januari 1975 (Ar1·. cass., 1975,
biz. 542).

zichzelf los staat van de berekening van
de aan de getroffene toekomende rente
alsook van de berekening van de waarde
van deze rente, en door de jaarlijkse
vergoeding, verschnldigd aan de getroffene van een arbeidsongeval, vast te
stellen op grond van een met bedoelde
last vermeerderd kapitaal, de vergoeding
dan ook in gelijke mate is vermeerderd,
zodat verweerder meer krijgt dan waarop
hij recht heeft ; waarnit volgt dat het
arrest de wettelijke bepalingen schendt
waardoor de vergoeding van de ten
gevolge van arbeidsongevallen geleden
schade wordt geregeld :
Overwegende dat een arbeidsongeval
is overkomen aan verweerder ; dat
een blijvende arbeidsongeschiktheid van
15 t.h. werd veroorzaakt ; dat op grond
van het gemeen recht aan verweerder
een schadevergoeding van 300.000 frank
werd toegekend voor de patrimoniale
schade nit deze arbeidsongeschiktheid ;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 46, § 2, lid 2, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, de
gemeenrechtelijke schaclevergoecling niet
kan worden samengevoegcl met de krachtens deze wet toegekencle vergoeding,
zijncle, volgens het in boger beroep
bevestigcle vonnis, een jaarlijkse vergoeding van 30.000 frank tot en met
31 december 1971, 45.000 frank tot en
met 31 december 1972 en 47.754 frank
vanaf l januari 1973;
Overwegende dat bij het koninklijk
beslnit van 21 december 1971, hondencle
uitvoering van sommige bepalingen van
de Arbeiclsongevallenwet van 10 april
1971, bijlagen zijn gevoegd, waaronder
het barema E voor het berekenen van
de te vestigen kapitalen van de renten
en van de wiskunclige reserves en het
barema F voor het berekenen van de
kapitalen betaalbaar aan de getroffene
of de rechthebbenclen;
Overwegencle clat de op groncl van het
gemeen recht toegekende schaclevergoeding van 300.000 frank rechtstreeks door
de aansprakelijke nitbetaald wordt aan
de getroffene, zoclat niteraarcl de arbeidsongevallenverzekeraar clesaangaancle geen
wiskunclige reserve moet vestigen, geen
rente hoeft nit te betalen en clan ook
geen aclministratienitgaven, die claarmee
zonclen gepaarcl gaan, hoeft te cloen ;
clat het barema E clerhalve vreemcl is aan
cleze 300.000 frank;
Overwegende clat de krachtens de
Arbeidsongevallenwet toegekende jaarlijkse vergoecling moet vergeleken worden
met dit kapitaal van 300.000 frank;
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Dat, zo men, volgens een eerste
methode, daartoe de jaarlijkse vergoeding
berekent die overeenstemt met dit
kapitaal van 300.000 frank, deze berekening moet gebeuren aan de hand
van het barema F ;
Dat het beroepen vonnis en het arrest
een andere methode verkiezen en de
jaarlijkse vergoeding, toegekend krachtens de Arbeidsongevallenwet, kapitaliseren, teneinde de twee kapitalen te
kunnen vergelijken, maar dat ook dan
hetzelfde barema F moet worden aangewend ; dat het verschil tussen de twee
kapitalen dan verder terecht opnieuw
wordt herleid tot een jaarlijkse vergoeding, maar dat ook hier het barema F
en niet het barema E moet worden
toegepast;
Dat, in beide methodes, op het aldus
bekomen saldo van het jaarlijks bedrag
toegekend krachtens de Arbeidsongevallenwet en overeenkomstig het barema E, de wiskundige reserve zal worden
berekend;
Overwegende dat derhalve door het
barema E reeds aan te wenden bij de
berekening van de kapitalisatie van de
jaarlijkse vergoeding uit de Arbeidsongevallenwet, kapitaal dat moet vergeleken worden met de gemeenrechtelijke
schadevergoeding van 300.000 frank, en
door het verschil tussen de twee kapitalen
opnieuw volgens barema E te herleiden
tot een jaarlijkse vergoeding, het arrest
de in het middel aangehaalde wetsbepalingen schendt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het stuk " besluiten voor het
Hofvan cassatie "dat op 10 oktober 1975
ter gri:ffie werd neergelegd en niet door
een advocaat bij het Hof van cassatie
is ondertekend, vernietigt het bestreden
arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; gelet op
artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet,
veroordeelt eiseres in de kosten; verwijst
de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
8 september 1976. 3e kamer. V oorzitter, de H. N aulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H . .Janssens. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. H. Simont.

3e

KAMER. -

8 september 1976.

1°

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. ARBEIDSONGESOHIKTHEID. SAMENLOOP VAN ARBEIDSONGESOHIKTHEIDSUITKERI NGEN
EN INKOMEN UIT ARBEID. TOELATING
VAN DE ADVISEREND GENEESHEER TOT
RET VERRIOHTEN VAN ARBEID. VooRwAARDEN.

2°

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. ARBEIDSONGESOHIKTHEID. SAMENLOOP VAN ARBEIDSONGESOHIKTHEIDSUITKERINGEN
EN INK OMEN UIT ARBEID. TOELATING
VAN DE ADVISEREND GENEESHEER TOT
HET VERRIOHTEN VAN ARBEID.
VoRMVEREISTEN.

1° Het vedenen van de toelating tot het
verrichten van arbeid, die inzake ve?'plichte ziekte- en invaliditeitsverzelcm·ing
vereist is opdat a?·beidsongeschiktheidsuitkeringen en het inkomen uit die
arbeid samen mogen wo1·den genoten, is
niet ajhankelijk van de voonvaarde dat
de adviserend geneesheer de bet1·olcken
werknemer aan een geneeskundig onderzoek onde?'We?·pt (1). (Art. 232 K.B. van
4 november 1963, gewijzigd bij K.B.
van 23 oktober 1967.)
2° De toelating van de advise1·end geneesheer tot het ven·ichten van arbeid, die
inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsVe?'Zekering vereist is opdat a?·beidsongeschiktheidsuitkeringen en het inkomen uit die arbeid samen mogen
wonlen genoten, mag mondeling te?'
kennis van de geTechtigde woTden geb?·acht, op voorwam·de dat zij voo1·aj
wordt gegeven en de aa?·d en het volume
van de toegelaten m·beid en de voorwaarden tot het ver1·ichten e1·van opgeejt;
het op schrijt stellen van de mondelinge
toelating kan achtemf gebeu1·en (2).
(Art. 232 K.B. van 4 november 1963,
gewijzigd bij K.B. van 23 oktober
1967.)
(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING, T. NATIONAAL
VERBOND VAN SOOIALISTISOHE MUTUALITEITEN EN STROOMER.)
ARREST.

HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) en (2) Raadpl. cass., 14 februari 1973
(.A1•r. cass., 1973, blz. 597).

-29arrest, op 5 mei 1975 en niet 1973 zoals
bij verschrijving in de voorziening is
vermeld, door het Arbeidshof te Gent
op verwijzing gewezen ;
Gelet op het arrest van het Hof van
14 februari 1973 (1);
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 40, ll 0 ,
48, 48bis, 51, 56, § 2, 87 van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals
aangevuld door de wet van 24 december
1963 en gewijzigd door de wet van
27 december 1967, 56, 232 van het
koninklijk besluit van 4 november 1963
tot uitvoering van deze wet, gewijzigd
bij koninklijk besluit van 23 oktober
1967, 9 van het koninldijk besluit van
31 december 1963 houdende verordening
op de uitkeringen inzake verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, 19,
20, 22 van het koninldijk besluit nr. 35
van 20 juli 1967 houdende het statuut
en het barema van de adviserend geneesheren die tot taak hebben bij de verzekeringsinstellingen in te staan voor de
geneeskundige controle op de primaire
arbeidsongeschiktheid en op de gezondheidszorgverstrekkingen overeenkomstig
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling
en organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de beslissing van
eiser teniet doet in de mate waarin zij
ten laste van verweerster de terugvordering oplegt van een bedrag van
1.296 frank wegens uitkeringen onregelmatig genoten gedurende de periode
van 18 februari tot en met 16 maart 1969,
om de redenen : dat artikel 232 van het
koninldijk besluit van 4 november 1963
tot uitvoering van de wet op de verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering in de
mogelijkheid voorziet dat de invalide
werknemer de uitkeringen wegens invaliditeit of arbeidsongeschiktheid samen
met zijn beroepsinkomen mag genieten,
op voorwaarde dat de arbeid waaruit
het inkomen voortvloeit, vooraf toegelaten is door de adviserend geneesheer
en dat deze toelating, waarin de aard,
het volume en de voorwaarden tot
uitoefening van die werkzaamheid nader
zijn omschreven, in het geneeskundig
en administratief dossier van de betrokkene wordt geborgen en hem kennis

ervan gegeven wordt; dat in onderhavig
geval Stroomer Elisabeth van de adviserend geneesheer het voorafgaand
akkoord bekwam, zoals voorzien door de
wetgeving, op zicht van een medisch
getuigschrift van haar behandelend geneesheer dat zij hem opgestuurd had,
tijdens een telefonisch onderhoud dat
zij met hem voerde v66r de gedeeltelijke
werkhervatting van 18 februari 1969;
dat deze beslissing door de adviserend
geneesheer achteraf op 19 maart 1969
schriftelijk werd bevestigd ; dat deze
voorafgaande toelating geldig mondeling
mag gegeven worden en achteraf schriftelijk kan bevestigd worden en vermeld
worden in het geneeskundig en administratief dossier van de betrokkene,
terwijl, eerste onde1·deel, eiser in conclusie staande hield dat het door de
adviserend geneesheer vooraf gegeven
telefonisch akkoord niet geldig was, daar
hij op die wijze niet heeft kunnen nagaan
of Stroomer een vermindering van haar
arbeidsongeschiktheid van ten minste
50 t.h. behouden had, en het arrest op
deze conclusie niet antwoordt (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onde1·deel, de adviserend geneesheer de toelating tot arbeid slechts kan
geven indien hij oordeelt dat deze arbeid
verenigbaar is met de aandoening en de
betrokkene op medisch vlak een vermindering van haar arbeidsgeschiktheid
van 50 t.h. behoudt; deze toelating
een lichamelijk onderzoek vereist en
derhalve noch op zicht van een hem
opgestuurd getuigschrift van de huisdokter noch op een louter telefonisch
gesprek met de betrokkene regelmatig
kan gegeven worden (schending van de
artikelen 40, ll 0 , 48bis, 51, 56, 87 van
de wet van 9 augustus 1963, 55, 232 van
het koninldijk besluit van 4 november
1963, 9 van het koninklijk besluit van
31 december 1963, 19, 20 en 22 van het
koninklijk besluit nr. 35 van 20 juli
1967);
derde onde1·deel, het in elk geval
onmogelijk is na te gaan of het arrest
oordeelt of dit lichamelijk onderzoek
al dan niet gebeurd is ; het arrest beweert
dat het akkoord gegeven werd zoals
voorzien door de wet, maar tijdens een
telefonisch onderhoud ; deze motieven
niet toelaten na te gaan of de wet regelmatig werd toegepast (schending van
alle bepalingen) :
Overwegende dat luidens artikel 56,

(1) .Arr. cass., 1973, biz. 597.

§ 2, van de wet van 9 augustus 1963 als

arbeidsongeschikt wordt erkend de werk-

-30nemer die << een vooraf toegelaten arbeid
hervat op voorwaarde dat hij, van een
geneeslnmdig oogpunt uit, een vermindering van zijn vermogen van ten
minste 50 t.h. behoudt » ;
Dat artikel 232 van het koninklijk
besluit van 4 november 1963 bepaalt
onder welke voorwaarden de krachtens
de genoemde wetsbepaling vereiste toelating om arbeid te verrichten wordt
verleend;
Overwegende dat, luidens de niet
aangevochten vaststellingen van het
arrest, de betwisting alleen liep over. de
geldigheid van de. verle~nde toelatmg
en uit het arrest met bhJkt dat tussen
partijen betwisting was gerezen. over
de vraag of verweerster een arbeidsgeschiktheid van ten minste 50 t.h. had
behouden ;
Dat ook de in het eerste onderdeel
aangehaalde conclusie van eiser, waarin
deze beweert dat men << een zogezegd
telefonisch gegeven akkoord bezwaarlijk
geldig kan nomnen, daar de adviserend
geneesheer op die wijze niet heeft kwm.en
nagaan of de belanghebbende een vermindering van haar vermogen tot verdienen van ten minste 50 t.h. behouden
heeft », geen andere draagwijdte. heeft
dan de geldigheid van de toelatmg te
betwisten;
Overwegende dat, gelet op het beperkte
onderwerp van de betwisting, het arbeiclshof deze conclusie beantwoordt
door de beslissing dat een vooraf gegeven
mondelinge toestemming die aan de door
artikel 232 van het koninklijk besluit
van 4 november 1963 gestelde vereisten
voldoet, geldig is en ten deze de ~loor dit
artikel gestelde voorschriften m acht
werden genmnen ;
Overwegende dat, behalve genoemd
artikel 232, geen van de in het middel
aangehaalde wets- of reglementsbepalingen betrekking heeft op de voorwaarden waaraan de toelating tot het
verrichten van arbeid is onderworpen ;
dat dit artikel 232 niet vereist dat de
adviserend geneesheer deze toelating
maar mag verlenen nadat hij de betro~
ken werknemer aan een geneeslnmchg
onderzoek heeft onderworpen ;
Dat uit het arrest dan ook niet moet
blijken of zulk onderzoek heeft plaatsgehad;
Dat het middel niet kan worden
aangeno1nen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 40, l l 0 ,
56, § 2, van de wet van 9 a~gustus 1963
tot instelling en organisat1e van een

regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals aangevuld door
de wet van 24 december 1963 en gewijzigd door de wet van 27 december 1967,
232 van het koninklijk besluit van
4 noven"lber 1963 tot uitvoering van deze
wet, 9 van het koninklijk besluit van
31 december 1963 houdende verordening
op de uitkeringen inzake verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, 2,
1338 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
do01·dat het arrest de beslissing van
eiser teniet doet in de mate waarin zij
ten laste van verweerster de terugvordering oplegt van een bedrag van
1.296 frank wegens uitkeringen onregelmatig genoten gedurende de periode
van 18 februari tot en met 16 maart 1969
om de redenen : dat artikel 232 van het
koninklijk besluit van 4 november .1963
tot uitvoering van de wet op de verphchte
ziekte- en invaliditeitsverzekering in de
mogelijkheid voorziet dat de invali~e
werlmemer de uitkeringen wegens invahditeit of arbeidsongeschiktheicl samen
met zijn beroepsinkomen mag genieten,
op voorwaarde dat de arbeid waaruit
het inkomen voortvloeit, vooraf toegelaten is door de adviserende geneesheer
en dat deze toelating, waarin de aard,
het volume en de voorwaarden tot
uitoefening van die werkzaamheid nad~r
zijn omschreven, m het geneeslmnd1g
e1~ administratief dossier van de betrokkene wordt geborgen en hem kennis
ervan gegeven wordt ; dat in onderhavi,g
geval Stroomer Elisabeth van de advlserend geneesheer het voorafgaand akkoord bekwam, zoals voorzien door de
wetgeving, op zicht van een medisch
getuigschrift van haar behandelend geneesheer dat zij hem opgestuurd had,
tijdens een telefonisch onderhoud .~at
zij met hem voerde v66r de gedeeltehJke
werkhervatting van 18 februari 1969;
dat deze beslissing door de adviserend
geneesheer achteraf op 19 maart 1969
schriftelijk werd bevestigd ; dat deze
voorafgaande toelating geldig mondeling
mag gegeven worden en achteraf schriftelijk kan bevestigd word~n en verme.ld
worden in het geneeskund1g en admmlstratief dossier van de betrokkene,
tenvijl, eeTste ondeTdeel, eiser in conclusie staande hield dat de door de
adviserend geneesheer aan Stroom~r
Elisabeth gegeven toelating tot arbmd
geenszins de aard, het volume en de
voorwaarden tot uitoefening van die
werkzaamheid vermeldde en derhalve
niet regelmatig was ; het arrest op deze

-31conclusie niet antwoordt en nalaat te
vermelden welke voorwaarden de toelating zou vermeld hebben (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onde1·deel, de door de adviserend
geneesheer aan Stroemer gegeven voorafgaande telefonische toelating tot arbeid
onregelmatig is, daar zij de aard, het
volume en de voorwaarden van de arbeid
niet nader opgegeven heeft ; het feit dat
deze beslissing achteraf schriftelijk bevestigd werd, dit niet verhelpt (schending
van de artikelen 40, no, 56, § 2, van
de wet van 9 augustus 1963, 232 van het
koninldijk besluit van 4 november 1963
en 9 van het koninklijk besluit van
31 december 1963) ;
de1·de onde1·deel, de door de adviserend
geneesheer gegeven toelating tot arbeid
voorafgaand en schriftelijk moet zijn,
daar zij de aard, het volume en de voorwaarden moet vermelden en deel moet
uitmaken van het dossier van de betrokkene, en een latere schriftelijke
bevestiging dit niet verhelpt ; deze
bevestiging daarbij geen terugwerkende
kracht heeft (schending van de artikelen 40, no, 56, § 2, van de wet van
9 augustus 1963, 232 van het koninldijk
besluit van 4 november 1963, 9 van het
koninklijk besluit van 31 december 1963,
2 en 1338 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat de door artikel 232
van het koninldijk besluit van 4 november 1963 vereiste toelating mondeling
ter kennis van de gerechtigde kan worden
gebracht, op voorwaarde dat zij vooraf
wordt gegeven en de aard en het volume
van de toegelaten arbeid en de voorwaarden tot het verrichten ervan nader
opgeeft ; dat deze gegevens ook mondeling
kunnen worden rneegedeeld ; dat de
toelating weliswaar op schrift moet
worden gesteld om ze in het geneeskundig
en administratief dossier te kunnen
opbergen ; dat niets evenwel belet dat dit
geschrift achteraf wordt opgemaakt,
indien de mondelinge toelating in de
voornoemde voorwaarden is gegeven ;
Overwegende dat het arrest beslist
dat de betrokkene de toelating vooraf
moet bekomen en dat deze toelating
de aard, het volume en de voorwaarden
tot uitoefening van de werkzaamheid
moet bevatten ; dat het vervolgens
vaststelt dat uit de overgelegde verklaring
van de adviserend geneesheer blijkt dat
verweerster diens voorafgaand akkoord
bekwam « zoals voorzien door de wetgeving" tijdens een telefonisch onderbond en dat deze beslissing achteraf

door hem schriftelijk werd bevestigd ;
dat het arrest hieruit afleidt dat aan al
de voorschriften van artikel 232 van het
koninklijk besluit van 4 november 1963
was voldaan ;
Overwegende dat het arbeidshof zijn
beslissing aldus wettelijk rechtvaardigt
en antwoordt op de conclusie waarin
eiser betoogde dat een telefonisch gegeven toelating de aard, het volume en
de voorwaarden tot het verrichten van
arbeid niet kan bevatten en dat die
gegevens in de verklaring van de adviserend geneesheer niet te vinden zijn ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
8 september 1976. 3 8 kamer. Voo1·zitte1', de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
de H. Janssens. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Houtekier.

18 KAMER.- 9 september 1976.
MANDELIGHEID.- WETTELIJK STELSEL. - SCHOUWPIJP IN EEN GEMENE
MUUR.- VERLEENT AAN DE ONDEELBARE l\<IEDEEIGENAARS GEEN RECHT
VAN GEBRUIK.

M andeligheid als bij de wet ingesteld
ve1'leent ttit zichzelj aan eeniede1• van de
onverdeelde medeeigenaa1·s niet het 1'echt
geb1·1dk te maken van een in de gemene
mtttt1' gebouwdeschouwpijp (1). (Art. 653
en vlg. B.W.)
(MABILLE, T. ROLAND.)
ARREST (vm·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 juni 1975 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Charleroi ;

(1) Cass., 15 maart 1962 (Bull. en Pas.,
1962, I, 780).

-32Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 653, 654,
655, 657, 661, 662 van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het bestreden vonnis het
vonnis van de eerste rechter heeft
vernietigd, vervolgens de rechtsvordering
van eiser heeft ongegrond verklaard die
ertoe strekte aan verweerder het gebruik
te ontzeggen van een schouw die in de
gemene muur is gebouwd, en eiser
veroordeelt in de kosten van de twee
instanties, op grand dat de in de gemene
muur aangebrachte schouwpijpen ongetwijfeld deel uitmaken van die muur en
dus gemeen zijn, dat het gebruik door
de ene echter beperkt wordt door het
identieke recht van de andere medeeigenaar en dat appellant (thans verweerder), door te handelen zoals de
deskundige heeft beschreven, slechts
regelmatig zijn recht heeft uitgeoefend
om over de muur te beschikken teneinde
er alle voordelen uit te halen die verenigbaar zijn met zijn bestemming, met het
beheer van een goede huisvader en met
de rechten van de andere eigenaar,
te1·wijl de gemene muur, die een
uitzonderlijke vorm van medeeigendom
is, enkel betrekking heeft op de afsluiting
en niet op de aan de muur vastgehechte
of eringewerkte werken, die echter niet
tot scheiding dienen tussen de twee erven,
en het bestreden vonnis, derhalve, door
principieel te zeggen dat de in de gemene
muur aangebrachte schouwpijpen gemeen zijn, de wettelijke regels miskent
inzake de gemene muur die tot afscheiding client tussen gebouwen (scherrding van de artikelen 653, 654, 655, 657,
661 en 662 van het Burgerlijk Wetboek)
en aldus steunt op motieven die geen
wettelijke verantwoording vormen voor
de beslissing die de rechtsvorclering van
eiser ongegrond verklaart (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende clat het vonnis, om te
beslissen clat verweerder het recht had
te beschikken over de litigieuze schouw
die, naar eiser beweerde, privatief was,
zegt dat « de in de gemene muur aangebrachte schouwpijpen ongetwijfeld deel
uitmaken van die muur en dus gemeen
zijn ";
Overwegende dat de gemene muur een
uitzonderlijke vorm van medeeigendom
is zodat, zoals blijkt uit de in het middel
aangehaalde teksten van het Burgerlijk
W etboek, de muren die tot scheiding
dienen tussen de gebouwen enkel tot
doel hebben de erven af te sluiten en tot

ondersteuning te dienen van de werken
die er volgens de bij de wet bepaalde
manier tegenaanleunen ;
Dat aldus de gemeenschap, zoals de wet
ze heeft ingesteld, niet uit zichzelf aan
eenieder van de onverdeelde medeeigenaars het recht verleent gebruik te
maken van een in de gemene muur
gebouwde schouwpijp ;
Overwegende dat het vonnis, door
zijn beschikkende gedeelte te steunen
op motieven die met de wet niet overeenstemmen, niet wettelijk verantwoord is ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder het tweede
middel te moeten onderzoeken, dat tot
geen ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden vonnis, behalve
in zoverre het het hoger beroep van eiser
ontvangt ; beveelt dat van dit arrest
melding wordt 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 Nijvel,
zitting houdend in hoger beroep.
9 september 1976. 1 e kamer.
V ooTzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeveT,
de H. Trousse. GeliJkltddende conclttsie, de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. H. De Bruyn en
De Gryse.

1e KAMER.- 9 september 1976.
1° CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN.- VERMELDING VAN EEN
GESOHONDEN WETTELIJKE BEPALING.
SOHENDING VAN DEZE BEPALING
LEIDT TOT VERNIETIGING VAN RET
BESCHIKKENDE GEDEELTE. DEZE
VERMELDING VOLSTAAT.
2° CASSATIEMIDDELEN. - BURGERLIJKE ZAKEN.- VERl\'lELDING VAN DE
GESOHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN.
MIDDEL AFGELEID UIT DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN
EEN ONDERHANDSE AKTE.- VERMELDING VAN DE SOHENDING DER ARTIKELEN 1319 EN 1320 VAN RET BURGERLIJK WETBOEK EN NIET VAN ARTIKEL 1322 VAN DIT WETBOEK. - DEZE
VERMELDING VOLSTAAT.
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BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE ZAKEN.- CONCLUSIE.UITLEGGING DOOR DE FEITENRECHTER.
UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE
BEWOORDINGEN VAN DE CONCLUSIE. MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT
VAN DE AKTEN.

1° en 2° A an artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek voldoet, in zoverre dit de
vermelding voorschrijjt in de voorziening van de wettelijke bepalingen
waarvan de schending wordt aangevoerd,
het middel ajgeleid uit de schending
van de bewijskracht van een onderhandse
akte waa1·in de schending wordt aangevoerd van artikel 1319 en 1320 van
het Bu1·gerlijk Wetboek, nude schending
van die artikelen volstaat, zo het middel
gegrond is, om tot vernietiging van
het bestreden beschikkende gedeelte te
leiden (1).
go De bewijskracht van de akten wordt
miskend door de beslissing die aan een
conclusie van een partij een uitlegging
geejt welke onverenigbaar is met de
bewoordingen ervan (2). (Artt. 1g19,
1g20 en 1322 B.W.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
<C L'URBAINE "• T. LONNES.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 oktober 1975 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 544, 1319 en 1320 van het
Burgerlijk W etboek,
doordat het bestreden arrest, bij bevestiging van het beroepen vonnis van
11 september 1973, de rechtsvordering
van eiseres afwijst, op grond dat « appellante (eiseres) subsidiair artikel 544 van
het Burgerlijk W etboek aanvoert, nu zij
van oordeel is dat gei'ntimeerde (verweerder) ten deze van zijn eigendom een
gebruik heeft gemaakt dat strijdig is met
de wetten of met de verordeningen "•
(1) Raadpl. cass., 25 november 1965 (Bnll.
en Pas., 1966, I, 404) en 21 juni 1974 (Ar1•,
cass., 1974, biz. 1169).
(2) Cass., 22 februari 1974 (A1·1·. cass.,
1974, biz. 696).
CASSATIE,

1977. -

2

en dat << met betrekking £6t artikel 544
van het Burgerlijk W etboek ... appellante
evenmin aantoont dat gemtimeerde een
gebruik heeft gemaakt dat strijdig is met
de wetten of met de verordeningen ;
dat- aangezien de oorzaak,van de ramp
onbekend is - het niet bewezen is dat
zij veroorzaakt werd door een dergelijk
gebruik vanwege gei:ntimee:r;de "•
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in conclusie staande hield met betrekking tot
de « op artikel 544 van het Burgerlijk
W etboek gesteunde aansprakelijkheid »,
dat « de eerste rechter klaarblijkelijk
ten onrechte heeft geoordeeld dat de
vergoeding die op deze bepa1ing steunde
een gebruik van verweerder veronderstelde dat strijdig is met de wetten of
met de verordeningen, terwijl de opzet
van de desbetreffende rechtspraak integendeel juist dat onwettelijk karakter
verwerpt van de daad die tot het onderzoek naar de aansprakelijkheid heeft
geleid; ... mocht het hof beslissen dat
aan gei'ntimeerde zowel op, grond van
artikel1382 a1s op grond van artike11384,
lid 1, van het Burger1ijk Wetboek geen
fout ten laste kan worden ge1egd, dan
nog zou hij derhalve aansprake1ijk zijn
op grond van artikel 544 vermits gei:ntimeerde het evenwicht heeft verbroken
dat tussen naburige erven bestond >>
(schending inzonderheid van de artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onderdeel, de aansprake1ijkheid
van artike1 544 van het Burgerlijk Wetboek he1emaa1 niet vo1gt uit een gebruik
dat strijdig is met de wette!l of met de
verordeningen, maar uit het verbreken
van het evenwicht dat vo1gt uit de
norma1e 1asten van nabuursehap tussen
naburige erven, we1ke verbreking wordt
teweeggebracht door een niet foutief
feit, ten deze een hinder die de normale
1asten van nabuurschap te boven gaat
W at het eerste onderdee1 betreft :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid die verweerder tegen dit onderdeel
van het midde1 heeft opgeworpen en die
hieruit is afge1eid dat enke1 de schending
van de artike1en 1319 en 1320 van het
Burgerlijk W etboek wordt aangevoerd,
terwij1 de bewijskracht van de onderhandse akten wordt gerege1d bij artike1 1322 van dit wetboek;
Overwegende dat artike1 1320 van het
Burger1ijk W etboek met name bepaa1t
dat « de akte, zij het een authentieke of
een onderhandse, tussen partijen bewijs
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bij wijze van vermelding wordt uitgedrukt, mits de vermelding rechtstreeks
verband houdt met de beschikking " ;
Overwegende dat aan het voorschrift
van artikel 1080 van het Gerechtelijk
W etboek voldoet, in zoverre dit de
vermelding voorschrijft in de voorziening, van de wettelijke bepalingen
waarvan de schending wordt aangevoerd,
het middel dat een der geschonden
wettelijke bepalingen vermeldt, op voorwaarde dat deze schending tot vernietiging van het bestreden beschikkende
gedeelte kan leiden ;
Overwegende dat het middel het arrest
de schending verwijt van de bewijskracht
van de conclusie van eiseres ;
Overwegende dat, nude bewijskracht
van de onderhandse akten onder meer
geregeld wordt bij artikel 1320 van het
Burgerlijk W etboek, de schending van
dit in dit middel aangevoerde artikel
volstaat om, indien het gegrond is, tot
vernietiging te leiden van het bestreden
beschikkende gedeelte ; dat, derhalve,
de grond van niet-ontvankelijkheid niet
kan aangenomen worden ;
Overwegende dat het hof van beroep,
met samenvatting van de door eiseres
aangevoerde middelen, zegt « dat appellante (thans eiseres) subsidiair ook nog
artikel 544 van het Burgerlijk W etboek
aanvoert, daar zij meent dat gei:ntimeerde (thans verweerder) ten deze van
zijn eigendom een gebruik heeft gemaakt
dat strijdig is met de wetten of met de
verordeningen " ;
Overwegende dat eiseres in conclusie
betoogde, met betrekking tot de op
artikel 544 van het Burgerlijk W etboek
gesteunde aansprakelijkheid, « dat de
eerste rechter klaarblijkelijk ten onrechte
heeft beslist dat de op deze bepaling
gesteunde vergoeding impliceerde dat
verweerder een gebruik heeft gemaakt
dat strijdig is met de wetten of met de
verordeningen )) en dat « gei:ntimeerde
aansprakelijk is op grond van artikel 544
aangezien hij het evenwicht heeft ververbroken dat tussen naburige erven
bestond )) ;
Overwegende dat het arrest aan eiseres
een middel toeschrijft dat in tegenstrijd
is met het middel dat zij in werkelijkheid
in conclusie aanvoerde en derhalve de
bewijskracht ervan heeft miskend;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het eerste middel en op het
tweede onderdeel van het tweede middel,

die tot geen ruimere cassatie kunnen
leiden, vernietigt het bestreden arrest,
behalve in zoverre het het hoger beroep
ontvangt ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
houdt de kosten aan opdat erover uitspraak wordt gedaan door de feitenrechter ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
9 september 1976. 1e kamer.
Vom·zitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Capelle.- Gelijkluidende conclttsie,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Ansiaux en VanRyn.
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10 september 1976.

STEDEBOUW. - KONINKLIJK BESLUIT
TOT HERZIENING VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING. - BESLUIT WAARIN
NIET WORDT VASTGESTELD DAT DE
VOORWAARDEN VAN ARTIKEL 43 VAN
DE WET VAN 29 MAART 1962 VERVULD
ZIJN. - GEEN TOEPASSING MOGELIJK.

Het koninklijk besluit tot herziening van
een verkavelingsvergunning wam·in niet
wordt vastgesteld dat aan de voorwaarden
van artikel 43 van de wet van 29 maart
1962 is voldaan stemt niet met de wet
ove1·een en kan dus door de hoven en
rechtbanken niet worden toegepast.
(Art. 107 Grondwet.)
(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, T. DE PRET ROOSE DE
OALESBERG M. EN P., NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « IMMORAMSKAPELLE )) EN
GEMEENTE SOHOTEN.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
10 september 1976. 1e kamer. V oorzitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter.
Verslaggever, de H. Van
Leckwijck. Gelijkluidende concl!usie,
de H. Declercq, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. H. De Bruyn, Ansiaux
en Houtekier.

351e KAMER.- 10 september 1976.
1o VONNISSEN EN ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN.- CONCLUSIE.NIEUWE CONOLUSIE WAARIN VAN DE
EERSTE CONCLUSIE AFSTAND WORDT
GEDAAN.- VoORLEZING OP DEZELFDE
TERECHTZITTING VAN DE EERSTE CONCLUSIE EN VAN DE CONCLUSIE WAARIN
VAN DE EERSTE AFSTAND WORDT
GEDAAN. - ZULKS IMPLICEERT NIET
DAT DE AFSTAND WORDT INGETROKKEN.
2o VONNISSEN EN ARRESTEN. -

BURGERLIJKE ZAKEN. BESLISSING
WAARBIJ AKTE WORDT VERLEEND VAN
DE AFSTAND VAN EEN CONCLUSIE. BESLISSING IMPLICEERT DAT DE RECHTER MET DEZE CONCLUSIE GEEN REKENING HOUDT.
3o OVEREENKOMST. -

CoNCESSIE
VAN ALLEENVERKOOP. 0VEREENKOMST GESLOTEN VOOR EEN TERMIJN
VAN VIJF JAAR, MET STILZWIJGENDE
HERNIEUWING VOOR EENZELFDE PERIODE BEHOUDENS OPZEGGING DOOR
EEN P ARTIJ. 0VEREENKOMST VAN
EEN BEPAALDE DUUR. WET VAN
27 JULI 1961 NIET VAN TOEPASSING.

1o W anneer een partij een conclusie heeft

genomen en vervolgens verklaart ajstand
ervan te doen impliceert het jeit, dat deze
conclusie op dezelfde terechtzitting wordt
voorgelezen als die waarin van de em·ste
conclusie afstand wordt gedaan, niet dat
de partij de ajstand van die conclusie
heeft willen intrekken ( 1).
2o De rechter die aan een partij akte

verleent van het jeit dat zij van een
conclusie ajstand doet, beslist noodzakelijk dat hij met deze conclusie geen
rekening houdt.
3o Een concessie van alleenverkoop voor

een termijn van vijj jaar, met stilzwijgende hernieuwing voor eenzeljde
periode behoudens opzegging door een
van de partijen, is een overeenkomst
van een bepaalde duur, welke als dusdanig niet onder de toepassing valt van
de wet van 27 juli 1961 (2).

T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
BELGIUM».)

« ESSO

ARREST.
HET HOF ;
Gelet op het bestreden
arrest, op 31 januari 1975 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 741, 742,
746, 747, 822, 1042, 1044, 1045 van het
Gerechtelijk Wetboek, 97 van de Grandwet en van het algemeen rechtsbeginsel
van de eerbied voor de rechten van de
verdediging,
doordat het arrest het hoger beroep
van eiseres niet gegrond verklaart en
eiseres veroordeelt om aan verweerster
de sommen te betalen van 982.361 frank,
48.037 frank en 12.962 frank en de
tegeneisen van eiseres verwerpt, behalve
wat betreft de teruggave van twee
cheques, en aan eiseres ervan akte geeft
dat zij haar conclusies, op 29 oktober 1970
en 19 april 1972, neergelegd ter griffie
van het hof van beroep verzaakt,
terwijl, eerste onderdeel, de conclusies
van eiseres, die volgens de door de
griffier getekende datumstempel op 29 oktober 1970 neergelegd werden, en die
eiseres volgens het arrest zou verzaakt
hebben, nog een andere datumstempel
dragen, getekend door de voorzitter, en
volgens welke zij gelezen werden ter
zitting van 22 november 1974, zodat
eiseres geenszins deze conclusies, neergelegd op 29 oktober 1970, verzaakt heeft
(schending van de artikelen 741, 742,
746, 747, 822, 824, 1042, 1044, 1045
van het Gerechtelijk Wetboek en 1338
van het Burgerlijk W etboek) ;
tweede onderdeel, het niet mogelijk is
na te gaan of het arrest al dan niet
rekening heeft gehouden met de conclusies die eiseres op 29 oktober 1970
neergelegd heeft en op 22 november 1974
gelezen heeft en deze duistere motivering
eveneens een miskenning is van de
rechten van de verdediging (schending
van artikel 97 van de Grondwet en van
voormeld algemeen rechtsbeginsel) :
W at het eerste onderdeel betreft :

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « MILISTOVE »,

Overwegende dat eiseres bij conclusie

(1) Raadpl. cass., 7 december 1972 (A1'1'.
cass., 1973, biz. 339) en de noot, en 2 mei 1974
(ibid., 1974, biz. 965).
(2) Het geschil vie! onder de wetgeving
van voor de wet van 13 april 1971. Raadpi.

G. BRICMONT en R. GYSELS, Le contmt de
concession de vente exclusive, 1962, biz. 40 tot
42; G. BRIC~WNT, La 1·esiliation unilaterale
des concessions de vente, 1972, biz. 47 tot 55
en 94.
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van beroep vroeg haar ervan alde . te
verlenen dat zij met haar onderhav1ge
conclusie alle eventueel vroeger genomen
conclusies herroept en er onderhavige
conclusie aan substitueert ;
Dat het feit dat op de conclusie neergelegd op 29 oktober 1970 vermeld is
dat deze op de terechtzitting van 22 november 197 4 voorgelezen werd, niet kan
uitgelegd worden als de uitdrukking ~an
de bedoeling om voormelde herroepmg
te verzaken, daar voormelde conclusie
van 2 april 1973 eveneens de vermelding
draagt dat zij op 22 november 197 4
voorgelezen werd ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het feit dat akte
verleend wordt aan eiseres van de
verzaking van haar conclusie van 29 oktober 1970 impliceert dat het hof van
beroep met deze laatste conclusie geen
rekening gehouden heeft ;
Dat het arrest de aangeklaagde dubbelzinnigheid niet inhoudt en evenmin de
rechten van de verdediging schendt ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het vierde middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 1134,
1185 1737 1738 van het Burgerlijk
Wetboek, 1: 2, 3 van de wet van 27 juli
1961 betreffende eenzijdige beeindiging
van de voor onbepaalde tijd verleende
concessies van alleenverkoop en 97 van
de Grondwet,
doordat het arrest de door eiseres
gestelde tegeneis tot schadevergoeding
wegens eenzijdige beeindiging van de
contracten van alleenverkoop « EssoGas" van 13 april 1955 met aanhangsel
cc Esso-propaan » van 4 november 1958
verwerpt om de redenen dat verweerster
regelmatig dit contract verbroken heeft ;
dat immers naar zijn artikel 1 dit contract
met aanhangsel aangegaan we~d V?.or een
looptijd van vijf jaar met st1lz~1Jgende
vernieuwing voor eenzelfde perwde behoudens opzegging door een van .de
partijen; dat dienvolgens de opzeggmg
van dit contract door verweerster met
schrijven van 7 januari 1965 tegen
12 april 1965, waardoor verweerster
liet weten dat zij het contract niet voor
een derde periode wenste te hernieuwen,
naar vorm en termijn regelmatig is en
het kwestieuze contract op 12 april 1965
door het verstrijken van zijn looptijd
ten einde kwam ; dat eiseres zich vruchte-

loos beroept op artikel 3 van de wet van
27 juli 1961 daar deze wetsbepaling
uitsluitend de concessies voor onbepaalde
tijd bedoelt zodat zij hier niet van toepassing is,
tet·wijl, eet·ste ondet·deel, de door . het
contract van 13 april 1955 voorz1ene
bepaalde duur van vijf jaar door partijen
met gemeen akkoord overschreden was
geworden met vijf jaar en aan het
contract dan door opzegging van 7 januari 1965 door verweerster een einde
gesteld werd, waardoor de derde ve~
lenging niet toegekend werd, zodat d1t
contract een onbepaalde duur had verkregen (schending van de artikelen 1, 2,
3 van de wet van 27 juli 1961, 1134,
1185, 1737 en 1738 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onderdeel, het arrest nalaat het
geheel van de conventionele betrekkingen
tussen partijen te onderzoeken en de
motieven de mogelijkheid niet bieden
uit te maken waarom geoordeeld werd
dat het kwestieuze contract geen onbepaalde duur had hoewel de partijen de
oorspronkelijke duur verlengd hadden
en opzegging nodig was om hun contractuele betrekkingen te beeindigen
en meer dan een contract tussen partijen
afgesloten werd (schending van de artikelen 1, 2, 3 van de wet van 27 juli 1961
en 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat het arrest besch?uwt
dat, naar zijn artikel 1, het kwest1e~~e
contract aangegaan werd voor een ternnJn
van vijf jaar met stilzwi~gende vernieuwing voor een zelfde perwde br::J:.oudens
opzegging door een van de ~artiJen, dat
bij schrijven van 7 i.anuarl 1965 ve~:
weerster aan eiseres het weten dat ZIJ
het contract niet meer voor een derde
periode wenste te vernieuwen, dat door
voormeld schrijven verweerster de conventioneel geboden opzegging, regelmatig naar vorm en termijn, betekende
en dat derhalve op 12 april 1965.. het
kwestieuze contract door het verstnJken
van zijn termijn ten einde kwam ;
Dat het arrest, op grond van voormelde feitelijke ontleding van de overeenkomst van 13 april 1955, wettelijk heeft
beslist dat het kwestieuze contract niet
voor onbepaalde duur was aangega~n:
zodat artikel 3 van de wet van 27 Jull
1961, ten deze, niet toepasselijk was;
Dat het meteen die beslissing regelmatig motiveert ;
Overwegende dat het middel niet kan
worden aangenomen ;
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nijverheid en a1·beid beperken rnoeten, in
de regel, strikt wo1·den uitgelegd (2).

Over het vijfde middel,
Overwegende dat het middel niet kan
worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
10 september 1976. - 1e kamer. Voorzittm·, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter.- Verslaggever, de H. Gerniers.Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq,
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH.
Houtekier en De Gryse.

3° De onve1·enigbam·heid van het bm·oep
van a1·chitect rnet dat van aannerne1• van
openbare of p1·ive werken als bedoeld in
m·tikel 6 van de wet van 20 februm·i 1939
geldt niet voo1· de werkzaarnheden van
een m·chitect in dienst bij een fab1·icant
van bouwrnatm·iaal die zelf geen bouwwerken uitvoert (3).

(ORDE VAN AROHITEOTEN, T. DEWULF.)

ARREST.

18
1°

KAMER.-

10 september 1976.

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL). UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN
AROHITEOT ONVERENIGBAAR MET DAT
VAN AANNEMER VAN WERKEN.- DoEL
VAN DE WETGEVER.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, na verwijzing, op 25 november
1975 gewezen door de Raad van beroep,
met het Nederlands als voertaal, van
de Orde van architecten ;
Gelet op het arrest door het Hof op
3 mei 1974 gewezen (4);

2° De wetsbepalingen die de vrijheid van

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6 en 12 van
de wet van 20 februari 1939 op de
bescherming van de titel en het beroep
van architect, 2, 4, 5, 17, 19, 20 van de
wet van 26 juni 1963 tot instelling van
een orde van architecten en 97 van de
Grondwet,
doordat de Raad van beroep, na te
hebben vastgesteld dat verweerder, in
het kader van een studiegroep, samengesteld door een aannemer enerzijds
en een fabrikant van bouwmaterialen,
de naamloze vennootschap « Tuileries
de Sterreberg » anderzijds, in hoedanigheid van architect plannen opstelt met
betrekking tot openbare wedstrijdaanbestedingen en voor het opmaken van
deze plannen door de aannemer gehonoreerd wordt terwijl hij anderzijds in deze
plannen het bouwsysteem overneemt van
de naamloze vennootschap << Tuileries
de Sterreberg » waarvan hij een bezoldigd
ingenieur is, beslist dat het feit door de
naamloze vennootschap « Tuileries de
Sterreberg » bezoldigd te zijn en tegelijk
een architect-opdracht uit te voeren voor
de « aannemer-piloot '' geen onverenigbaarheid uitmaakt zoals bedoeld in
artikel 6 van de wet van 20 februari 1939,

(1) Cass., 3 mei 1974 (.Arr. cass., 1974,
biz. 991).
(2) Cass., 17 februari 1969 (.Arr. cass., 1969,
biz. 556),

(3) Raadpi. cass., 18 december 1967 (Arr.
cass., 1968, biz, 553) en 17 februari 1969
waarvan sprake in noot 2.
(4) Arr. cass., 1974, biz. 991.

2° WETTEN EN BESLUITEN. -

UIT-

LEGGING. WETSBEPALINGEN TOT
BEPERKING VAN DE VRIJHEID VAN
NIJVERHEID
EN
VAN
ARBEID.
MOETEN, IN DE REGEL, STRIKT WORDEN
UITGELEGD.

3°

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL). UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN
AROHITEOT ONVERENIGBAAR MET DAT
VAN AANNEMER VAN WERKEN.
BE GRIP.

1° Door invoering van de onverenigbaar-

heid van het be1·oep van architect rnet
dat van aannerner van openba1·e of
private we1·ken heeft de wetgeve1·, in het
belang zowel van het beroep van a1·chitect
als van de opdrachtgevm·s, de conceptie
van en het toezicht op de werken enerzijds
en de ~titvoering ervan andm·zijds van
elkaar willen scheiden (1). (Art. 6
wet van 20 februari 1939.)
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20 februari 1939 gestelde onverenigbaarheid tussen het uitoefenen van het beroep
van architect en het uitoefenen van het
beroep van aannemer in openbare of
private werken, ook op de ingenieurs
toepasselijk krachtens artikel 12 van
dezelfde wet, de openbare orde raakt ;
inderdaad deze onverenigbaarheid door
de wetgever werd bepaald zowel in het
belang van het beroep van architect als
van de meesters van het werk teneinde
het ontwerpen van en het toezicht op
het werk enerzijds en de uitvoering ervan
anderzijds van elkaar los te maken; en,
wanneer de bestreden beslissing vaststelt
dat de architect opdrachten uitvoert voor
een aannemer die hem daarvoor honoreert, in het kader van een studiegroep
tussen deze aannemer en een fabrikant
van bouwmateriaal door wie de architect
bezoldigd wordt en wiens fabricatie
opgenomen wordt in de opdracht, hetgeen inhoudt dat aannemer en fabrikant,
welke ook hun juridische relaties mogen
zijn in de studiegroep, de beneficianten
zijn van de aanbestedingen waarvoor de
architect de plannen heeft gemaakt,
hieruit noodzakelijk voortspruit dat het
ontwerpen van en het toezicht op het
werk door de architect worden gedaan
in opdracht en onder toezicht van hen
die in het kader van de gevormde
studiegroep het werk rechtstreeks of
onrechtstreeks moeten uitvoeren, zodat
de opdrachten van de architect niet
zijn losgemaakt van de uitvoering van
het werk ; de beslissing dat geen inbreuk
werd gepleegd op artikel 6 van de wet
van 20 februari 1939, aldus op voormelde
gronden niet wettelijk is gerechtvaardigd
en zelfs daarmede in strijd is (schending
van aile wetsbepalingen) :
Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat tijdens de behandeling van
de zaak voor de raad van beroep gebleken is : 1° dat verweerder geen
bezoldigde is van het aannemersbedrijf
dat de studiegroep heeft opgericht, maar
wel van de naamloze vennootschap
<< Tuileries de Sterreberg >>, bij wie hij
als ingenieur in dienst is, 2° dat verweerder door die « aannemer-piloot >> gekozen
werd als architect voor het ontwerpen
van de plannen van de werken waarop
de openbare wedstrijdaanbesteding betrekking heeft en dat deze aannemer hem
het ereloon betaalt voor het uitvoeren
van die opdracht, 3° dat voormelde
naamloze vennootschap wel deel uitmaakt van die studiegroep maar dan als
fabrikant van geprefabriceerde bouw-

elementen en niet als aannemer noch als
deel uitmakend van een tijdelijke vereniging met de « aannemer-piloot >>, de raad
van beroep beslist dat verweerder geen
inbreuk heeft gepleegd op de bij artikel 6
van de wet van 20 februari 1939 bepaalde
regel van onverenigbaarheid tussen het
beroep van aannemer en dat van
architect;
Overwegende dat, krachtens artikel 6
van de wet van 20 februari 1939 op de
bescherming van de titel en van het
beroep van architect, het uitoefenen van
het beroep van architect onverenigbaar
is met dat van aannemer van openbare
of prive werken ; dat de wetgever door
deze onverenigbaarheid, en zulks in het
belang zowel van het beroep van architect
als van de meesters van de werken,
het ontwerpen van en het toezicht op
het werk enerzijds en de uitvoering
ervan anderzijds heeft willen van elkaar
losmaken;
Overwegende dat voormelde wete
bepaling, zoals elke bepaling die de
vrijheid van nijverheid en arbeid beperkt,
op beperkende wijze moet worden uitgelegd ; dat bedoelde onverenigbaarheid
zich niet uitstrekt tot de werkzaamheid
van architect in dienst van een fabrikant
van bouwmaterialen, als deze laatste
zelf geen bouwwerken onderneemt ;
Overwegende dat, nu uit bovenvermelde vaststellingen van de beslissing
blijkt dat ten deze het ontwerpen van
het werk en de uitvoering ervan van
elkaar gescheiden zijn, de raad van
beroep wettelijk en zonder strijdigheid
beslist dat verweerder geen inbreuk
heeft gepleegd op de bij artikel 6 van
voormelde wet van 20 februari 1939
bepaalde regel van onverenigbaarheid
tussen het beroep van aannemer en dat
van architect noch enige tekortkorning
aan de regels van de deontologie van
de architecten ;
Dat het rniddel niet kan worden
aangenornen ;
Over het tweede rniddel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 12 en 13
van het beroepsreglernent opgesteld door
de Nationale Raad van de Orde van
Architecten en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 5 juli 1967 (Staatsblad,
19 augustus 1967) en 97 van de Grondwet,
doo1·dat, na te hebben vastgesteld dat
verweerder enerzijds als loontrekkende
ingenieur in dienst is van de naamloze
vennootschap « Tuileries de Sterreberg >>,
fabrikant van geprefabriceerde bouwelementen, en anderzijds dat hij als
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architect optreedt voor een aannemer
in het kader van een studiegroep samengesteld uit deze aannemer en zijn
werkgever, de naamloze vennootschap
" Tuileries de Sterreberg », en in de
plannen door hem ontworpen het bouwsysteem van de naamloze vennootschap
<< Tuileries de Sterreberg >> overneemt, de
raad van beroep beslist dat verweerder
geen inbreuk heeft gepleegd op artikel 6
van de wet van 20 februari 1939 noch
enige tekortkoming aan de regels van de
deontologie van architecten en voor
recht zegt dat er geen grond bestaat om
verweerder verbod op te leggen als
zelfstandig architect op te treden,
terwijl, al zou artikel 6 van de wet
van 20 februari 1939 niet zijn geschonden,
artikel 12, lid 4, van het beroepsreglement bepaalt dat het beroep van architect
ook onverenigbaar is met de handel, de
fabricatie of de aanwending van bouwmaterialen en artikel 13 van bedoeld
reglement deze onverenigbaarheid uitstrekt tot de loontrekkenden van hen
die een dezer activiteiten voeren ; aldus
door te beslissen dat verweerder, niettegenstaande het feit dat hij loontrekkende is van een vennootschap die zich
bezighoudt met de fabricatie van bouwmaterialen, geen schending begaat van
een deontologische norm en verder
als zelfstandig architect mag optreden,
de aangevochten beslissing de artikelen 12
en 13 van hogergenoemd beroepsreglement schendt en minstens niet gemotiveerd is daar zij tot deze beslissing komt
zonder de ten laste gelegde feiten te
toetsen aan het vigerend beroepsreglement (schending van artikel 97 van de
Grondwet):
Overwegende dat het middel dat voor
de eerste maal voor het Hof een inbreuk
op de artikelen 12 en 13 van het reglement
van beroepsplichten van de Orde van
Architecten im·oept, nieuw en, bijgevolg,
niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
10 september 1976. -

18 kamer. -

Voo1'Zitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter.- Verslaggever, de H. Gerniers.Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq,
advocaat-generaal. - Pleiters, de HR.
Ansiaux en Houtekier.

28 KAMER. -

13 september 1976.

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- GEEN VERSLAG. - NIETIGHEID.
2° VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. - STRAFZAKEN. -BuRGERLIJKE RECHTSVORDERING. ARREST
OP TEGENSPRAAK WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD OM
AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DE VERGOEDING TOE TE KENNEN DIE ZIJ
VORDERDE.- RECHTER WIENS RECHTSMACHT IS UITGEPUT, ZELFS INDIEN HIJ
VERKLAART EEN << VOORLOPIGE VERGOEDING >>TOE TE KENNEN.- VOORZIENING ONMIDDELLIJK ONTVANKELIJK.
3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAFZAKEN. NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE.- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING.
VERNIETIGING
DIENTENGEVOLGE VAN DE EINDBESLISSING OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. ZELFS INDIEN DE VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING OP EEN AMBTSHALVE
OPGEWORPEN MID DEL IS UITGESPROKEN,
4° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.VoORZIENING VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ TEGEN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING.
BURGERLIJKE
PARTIJ NIET VEROORDEELD IN KOSTEN
VAN DEZE RECHTSVORDERING.- NIETONTVANKELIJKHEID.

5° CASSATIE. - OMVANG. - STRAFZAKEN.
VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OP
DE STRAFVORDERING EN TEGEN DE
EINDBESLISSINGEN OP DE TEGEN HEM
EN DOOR HEM INGESTELDE BURGERVERLIJKE RECHTSVORDERINGEN, NIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING EN VAN DE BESLISSING OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. - BRENGT VERNIETIGING MEE
VAN DE BESLISSING OP DE DOOR DE
BEKLAAGDE INGESTELDE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING, DIE OP DEZELFDE
ONWETTELIJKHEID IS GEGROND,
6° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. 0ASSATIEBEROEP VAN DE
VEROORDEELDE BEKLAAGDE.- AMBTSHALVE OPGEWORPEN MID DEL DAT LEIDT
TOT CASSATIE MET VERWIJZING. - TOT
STAVING VAN DE VOORZIENING VOOR-
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GEDRAGll1N MIDDEL DAT GEEN CASBATIE ZONDER VERWIJZING KAN MEEBRENGEN.- MID DEL DAT GEEN ONDERZOEK VAN HET HOF BEHOEFT.

I 0 N ietig is het vonnis dat in strajzaken

in hager beroep is gewezen zonde?' dat
door een van de ?'echters enig ve?·slag
we?·d uitgebracht (I). (Artt. 172 en
209 Sv.)

zo De rechtsmacht van het hoj van

beroep
is uitgeput door het arrest op tegenspraak dat, na de eindbeslissing op de
strajvo1·dering, de beklaagde veroordeelt
om aan de burgerlijke partij de dom· haar
gevorderde vergoedingen te betalen. Tegen
dit arrest kan dus onmiddellijk een
cassatieberoep worden ingesteld, zeljs
indien het Hoj verklaart een '' voorlopige
vergoeding ''toe te kennen (2). (Art. 416
Sv.)

3° Vernietiging, op de niet beperkte voo?'ziening van de beklaagde, van de
beslissing tot veroordeling op de strajvm·dering b1•engt vernietiging mede van
de eindbeslissing op de tegen hem
ingestelde burge?'lijke rechtsvorde1·ing,
die het gevolg is van de eerste, zeljs
indien de vernietiging van de beslissing
op de strafvordering op een ambtshalve opgeworpen middel is uitgesproken (3).
40 De burgerlijke partij die niet in een

deel van de kosten van de st1·ajvordering
is verom·deeld, is niet ontvankelijk om
zich tegen de beslissing op deze rechtsvorde?·ing in cassatie te voorzien (4).
(Artt. 177 en 216 Sv.)
5° V e?'nietiging op de voorziening van de
beklaagde van de beslissing op de
strajvorde1·ing en van de eindbeslissing
op de tegen hem ingestelde burge1·lijke
rechtsvm·dering leidt tot ve1·nietiging
van de eindbeslissing op de doo?' hem
ingestelde burge1·lijke rechtsvorde1·ing,
die op dezelfde onwettelijkheid is gegrond
en waartegen hij zich ?'egelmatig in
cassatie heejt voorzien (5).

leidt tot cassatie met ve?·wijzing, ambtshalve wordt opgewo1pen, behoejt het
H of niet vooraj het middel te onderzoeken
dat de eise?' tot staving van zijn voorziening heejt voorgedragen en dat geen
cassatie zonde?' verwijzing kan meebrengen (6).
(DUCHENE EN NATIONAAL VERBOND
VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN,
T. DEMEURE.)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 mei 1976 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik ;

I. Over de voorziening van
Duch€me, beklaagde :

eiser

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld
1° ten laste van verweerder, medebeklaagde:
Overwegende dat eiser geen hoedanigheid heeft om zich tegen die beslissing
in cassatie te voorzien ;
2° ten laste van eiser :
Over het middel, ambtshalve, afgeleid
uit de schending van de artikelen 172
en 209 van het W etboek van Strafvordering:
Overwegende dat het vonnis, waarbij
in hoger beroep uitspraak wordt gedaan
in strafzaken, enkel kan worden gewezen
na het verslag van een der rechters ter
terechtzitting;
Overwegende dat noch de processenverbaal van de zitting noch het vonnis
melding maken van dat verslag ;
Overwegende dat het weglaten van die
substantiiile vormvereiste de vernietiging
van de bestreden beslissing meebrengt ;

veroordeelde beklaagde een middel, dat

B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering van verweerder tegen eiser :

Cass., 20 december 1971 (-Arr. cass.,
blz. 388).
Oass., 27 januari 1976 (Arr. cass.,
blz. 618).
Cass., 9 februari en 21 juni 1976 (A1•r.
1976, blz. 675 en 1184).

(4) Cass., 22. september 1975 (A1·r. cass.,
1976, blz. 108).
(5) Cass., 7 oktober 1974 (.A1-r. cass., 1975,
blz. 1 68).
(6) Cass., 28 mei 1974 (Arr. cass., 1974,
blz. 1071).

6° W anneer op het cassatiebe?·oep van de

(1)
1972,
(2)
1976,
(3)
cass.,
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alhoewel hij verklaart een provisionele
schadevergoeding toe te kennen, definitief uitspraak doet over alles waarop de
rechtsvordering van de partij betrekking
had en dat hij, derhalve, de grens van
zijn rechtsmacht heeft bereikt ;
Dat, derhalve, de beslissing op die
rechtsvordering een eindbeslissing is in
de zin van artikel 416 van het Wetboek
van Strafvordering ;
Overwegende dat de vernietiging, op
de onbeperkte voorziening van beklaagde,
van de beslissing op de strafvordering
de vernietiging meebrengt van de definitieve beslissing op de tegen hem ingestelde civielrechtelijke vordering die
het gevolg is van de eerste, zelfs indien
de vernietiging van de beslissing op de
strafvordering ambtshalve is uitgesproken;
II. Over de voorziening van de eisers,
burgerlijke partijen :

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de ten laste van
verweerder ingestelde strafvordering :
Overwegende dat de eisers, die niet in
kosten jegens de openbare partij werden
veroordeeld, geen hoedanigheid hebben
om zich tegen die beslissing in cassatie
te voorzien ;

B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de tegen verweerder ingestelde civielrechtelijke vorderingen:
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering en op
de tegen eiser ingestelde civielrechtelijke
vordering de vernietiging meebrengt van
de beslissing op de civielrechtelijke
vordering van eiser tegen de verweerders,
die lijdt aan dezelfde onwettelijkheid
en waartegen de eisers zich regelmatig
in cassatie hebben voorzien;
Om die redenen, e:ri zonder de andere
door de eisers aangevoerde middelen te
moeten onderzoeken, die niet tot een
ruimere vernietiging of tot een vernietiging zonder verwijzing zouden
kunnen leiden, vernietigt het bestreden
arrest, behalve in zoverre het over de
strafvordering jegens verweerder 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 de eisers in een
vierde van de kosten ; laat het overige

deel ervan ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting
houdende in hoger beroep.
13 september 1976. - 2e kamer. Voorzitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Screvens. Gelijkluidende conclusie, de H. Duchatelet, advocaatgeneraal.- Pleiter, de H . .J. M. Delfosse
(van de balie te Luik).

2e KAMER. -

13 september 1976.

AANSPRAKELI.JKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST). - ScHADE VER·
OORZAAKT DOOR DE RESPEOTIEVE
FOUTEN VAN VERSOHILLENDE PERSO·
NEN. - EENIEDER VAN HEN IS T.A.V.
HET SLAOHTOFFER GEHOUDEN TOT VOL·
LEDIGE SOHADEVERGOEDING.

W annee1' door de 1'espectieve fouten van
ve1·schillende personen schade is ve~·
oorzaakt, is eenieder van hen t.a.v. het
slachto.ffer gehouden tot volledige schadevergoeding (1). (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
(TUBIERMONT, T. OATINAT.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 april 1976 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Bergen;
Overwegende dat het vonnis enkel over
de burgerlijke belangen uitspraak doet ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het vonnis, na te hebben
beslist dat de aansprakelijkheid voor het
ongeval voor de helft ten laste valt van
verweerder en voor de helft ten laste van
Ilardo Salvatore, verweerder veroordeelt
om slechts de helft van de schade, door
(1) Oass., 22 december 1975 (Arr. cass.,
1976, blz. 494).
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eiseres in dat ongeval geleden, te vergoeden,
terwijl het vonnis op geen enkele fout
van eiseres wijst en verweerder dus moest
worden veroordeeld om haar volledig
schadeloos te stelleu :
Overwegende dat het vonnis vermeldt
dat tegen eiseres niets kan worden
aangevoerd, verweerder schuldig verklaart aan het te zijnen laste gelegde
misdrijf en beslist dat de aansprakelijkheid voor het ongeval voor de helft ten
laste valt van verweerder en voor de
helft ten laste van Ilardo, daar deze
eveneens een fout heeft begaan die in
oorzakelijk verband staat met het ongeval ; dat het vervolgens verweerder
veroordeelt tot de vergoeding van de
helft van de schade van eiseres ;
Overwegende dat wanneer een fout
de schade heeft berokkend welke door de
getroffene van een ongeval is geleden,
de dader ervan jegens deze laatste
gehouden is tot de volledige vergoeding
van de schade, ook al is deze eveneens
veroorzaakt door de samenlopende fout
van een derde ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het, op de civielrechtelijke vordering van eiseres, verweerder slechts tot de helft van de schade
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 de Correctionele Rechtbank te
Charleroi, zitting houdende in hoger
beroep.
13 september 1976. - 2e kamer. Voorzitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'Blaggever,
Baron Vingotte. Gelijkluidende concluBie, de H. Duchatelet, advocaatgeneraal. Pleiter, de H. Hannotte
(van de balie te Bergen).

2e KAMER.- 13 september 1976.
AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST).
WEGVERKEERSREGLEMENT.
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 EEN VOETGANGER, SLACHTOFFER VAN HET ONGEVAL, WERD VASTGESTELD. GEEN
WETTELIJK VERANTWOORDE BESLISSING.

Niet wettelijk vemntwom·d iB de beBliBBing
waarbij een beBtuurde1· alleen aanBprakelijk wordt ve1·klaa1·d voo1· de
gevolgen van een wegve1·keM'8ongeval,
alB zij niet vaBtBtelt dat de Bchade, zoal8
zij zich heeft voorgedaan, ook zou
VM'001'Zaakt zijn zonder de fout welke
ten laBte van een voetgange1·, BlachtoffM'
van het ongeval, we1·d vaBtgeBteld (l).
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(GAFAF, T. BROGNIEZ EN DESMEOHT.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
13 september 1976. - 2e kamer. Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V e1'8laggever,
de H. Legros.- Gelijkluidende concluBie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Dassesse.

2e KAMER.- 13 september 1976.
10 BEWIJS.- VERMOEDENS.- STRAFZAKEN. GEVAL WAARIN DE WET
GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL OPLEGT. - GEWIOHTIGE, BEPAALDE EN
MET ELKAAR OVEREENSTEMMENDE VERMOEDENS. SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FEITENREOHTER.

2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFzAKEN. - STRAFVORDERING. - EEN
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS
VERSOHEIDENE MISDRIJVEN.- MID DEL
DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP
EEN VAN DEZE MISDRIJVEN.- STRAF
WETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN
(1) Oass., 22 maart 1976 (Arr. caBs., 1976,
biz. 851); raadpl. cass., 28 juni 1976 (ibid.,
1976, biz. 1216).

-43ANDER MISDRIJF.
LIJKHEID.

NIET-ONTVANKE-

1° Behoudens de gevallen waarin de wet
anders beschikt, om·deelt de feitenrechter, in strafzaken, soeverein of de
ove?·gelegde gegevens gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende
vermoedens opleveren, die het bestaan
van het misdrijj en de schuld van de
beklaagde bewijzen ( 1).
2° W annee?' we gens verscheidene misdrijven
een enkele straf is uitgesproken, is niet
ontvankelijk, wegens het ontbreken van
belang, de vorde?·ing tot vernietiging
van de beslissing op de stmjvordering,
gegrond op een middel dat enkel betrekking heeft op een van deze misdrijven, als de uitgesproken straf wettelijk verantwoord blijjt door een ander
misdrijj (2). (Artt. 411 en 414 Sv.)

Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang
is de voo?·ziening van de beklaagde
tegen de beslissing die het hoge?' be?·oep
van de burgerlijke partij niet ont- ·
vankelijk verklaart (3).
(VAN EECKHOUT EN VERBEELEN,
T. SCHOUTEN.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
14 september 1976. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Delva. - Gelijkltddende conclus~e,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

(MENElGHETTI,
T. HENRION EN LITISCONSORTEN.)

Met de notities overeenstemmend
arrest.
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VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING DIE HET HOGER BEROEP
VAN DE BURGERLIJKE P ARTIJ NIET
ONTVANKELIJK VERKLAART. VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. NIETONTVANKELIJKHEID.

(1) Cass., 17 december 1973 (Arr. cass.•
1974, biz. 437).
(2) Cass., 25 mei 1976 (.Arr. cass., 1976,
biz. 1061).

14 september 1976.

1o

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.00NCLUSIE. BESLISSING DIE DE
FEITELIJKE GEGEVENS W AAROP ZIJ IS
GEGROND NAUWKEURIG VERMELDT. BESLISSING DIE ALDUS ANTWOORDT OP
DE CONCLUSIE WAARIN ANDERE OF
TEGENSTRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS
WORDEN UITEENGEZET, REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

2°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. MID DEL W AARIN FElTEN
EN RECHT VERMENGD ZIJN. NIET
ONTVANKELIJK MIDDEL.

3°

VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.VOORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE
TEGEN DE BESLISSING OP DE RECHTSVORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

4°

VOORZIENING IN CASSATIE. VoRM. STRAFZAKEN. VooRZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.MEMORIE TER GRIFFIE VAN HET HOF

13 september 1976. - 2 8 kamer. Voorzitte?", Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Screvens. Gelijkluidende conclusie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Guillaume (van de
balie te Luik).
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(3) Cass., 29 februari 1972 (.Arr. cass., 1972,
biz. 598); raadpi. cass., 25 februari en 6 mei
1974 (ibid., 1974, biz. 700 en 996); 13 mei 1975
(ibid., 1975, biz. 989).

-44
VAN OASSATIE NEERGELEGD.- AMBTELIJKEl TUSSENKOMST VAN EElN ADVOOAAT BIJ HET HOF VAN OASSATIE
VEREliST.

STUREN GESTELD BIJ ARTIKElL 38, § 2,
VAN DE WEGVERKEERSWET EN illTGESPROKEN WEGENS OVERTRElDING VAN
ARTIKEL 48, 1°, VAN DEZEl WET. DUUR VAN DEZE STRAF.

1° Regelmatig met redenen omkleed is de
beslissing die de feiteliJke gegevens
waa1·op ziJ is gegrond nanwkenrig
ve1·meldt en ald~ts antwoordt, do01· ze te
ve1·werpen, op de conclttsie wam·in
ande1·e of tegenstriJdige feitelijke gegevens tv01·den niteengezet (1). (Art. 97
Grondwet.)

2° CASSATIE. - 0MvANG. - STRAFZAKElN. - VERVALLENVERKLARING VAN
HET RECHT TOT STURElN.- VERNIETIGING WE GENS ONWETTIGHEID VAN DEZE
STRAF. VoLLElDIGE VERNIETIGING
MET VERWIJZING.

2° Niet ontvankeliJk, wegens ve1·menging
van feiten en 1·echt, is het middel dat
het Hof zou verplichtenfeiteliJke gegevens
na te gaan (2). (Art. 95 Grondwet.)
3° Een beklaagde heeft geen hoedanigheid
om zich in cassatie te voo1·zien tegen
de beslissing op de 1'echtsvo1·dering van
het openbaar ministerie tegen een medebeklaagde (3). (Art. 216 Sv.)
4° Niet ontvankelijk is de memorie van de
btt1·gerlijke pa1·tij, eise1·es tot cassatie,
die ter griffie van het Hof van cassatie
is nee1·gelegd zonder de ambteliJke tussenkomst van een advocaat biJ dit Hof (4).
(Art. 425 Sv.)
(VEElRE, T. MENNENS).
Met de notities overeenstemmend
arrest.
14 september 1976. 2 8 kamer. Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Lenaerts, advocaatgeneraal. Pleite1·, de H. De Roeck
(van de balie te Gent).

28 KAMER.- 14 september 1976.

10 WEGVERKEER. VERVALLENVERKLARING VAN HET RElOHT TOT
(1) Cass., 7 september 1976, supra, biz. 20.
(2) Cass., 7 september 1976, sup1·a, biz. 23.
(3) Oass., 7 april 1975 (-Arr. cass., 1975,
biz. 849); raadpl. cass., 30 september 1975
(ibid., 1976, biz. 137).
( 4) Cass., 8 april 1975 (A1•r. cass., 1975,
blz. 857).

1° De stmf van ve1·vallenve1·kla1·ing van
het 1·echt tot stn1•en, gesteld bij a1·tikel 38,
§ 2, van de wegve1·kee1•swet in geval van
overtreding van a1·tikel 48, 1°, van deze
wet, moet door de Techte1· worden uitgesp1·oken hetziJ vooTgoed hetzij voor een
dun1· van ten minste viiftien dagen en
ten hoogste twee jaaT (5).
2° De ve1·nietiging wegens onwettigheid
van de vervallenve1·klaring van het 1·echt
tot stu1·en is een volledige vemietiging
met ve1·wijzing (6).
(PUT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juni 1976 door het Hof van
beroep te Antwerpen gewezen ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 38, § 2, van
de wegverkeerswet van 16 maart 1968 :
Overwegende dat het arrest eiser tot
twee afzonderlijke straffen veroordeelt,
namelijk een gevangenisstraf van twee
jaar wegens de feiten omschreven onder
de letters A en F -1 van de telastlegging
en een gevangenisstraf van vier jaar
voor de overige vermengde feiten (onder
B, 0, D, E, F-2 tot 4, G, H en I, met
uitzondering van die welke zijn bedoeld
onder 0-4, D-1 en 2, H-8 en I-8 en waarvoor ontslag van vervolging wordt
verleend); dat het arrest eiser bovendien
wegens de onder I -1 tot 7 omschreven
feiten, die overtredingen uitmaken van
artikel 48, 1°, van de wegverkeerswet,
voor een duur van vijf jaar vervallen
verklaart van het recht tot het besturen
(5) Cass., 28 september 1970 (Arr. cass.,
1971, blz. 97).
(6) Cass., 3 februari 1976 (A1•r. cass., 1976,
blz. 656).

-45
van een motorvoertuig behorende tot de
in artikel 2, § I, van het koninklijk
besluit van 3 mei 1965 bepaalde categorieen;
Overwegende dat luidens de in het
middel aangehaalde wetsbepaling, de
tijdelijke vervallenverklaring van een
veroordeelde wegens overtreding van
voormeld artikel 48, 1°, voor een duur
van ten minste vijftien dagen en ten
hoogste twee jaar moet worden uitgesproken;
Dat dientengevolge de vervallenverklaring voor een duur die niet is voorgeschreven bij voormelde wetsbepaling
onwettelijk is ;
Overwegende dat het verval van het
recht om een voertuig te besturen een
bestanddeel van de straf is, zodat de
vernietiging van de beslissing betreffende
dit verval zich uitstrekt tot de gehele
veroordeling wegens het misdrijf dat
verband houdt met het verval en de met
dit misdrijf bij ideeele samenloop vermengde misdrijven ;
En overwegende voor het overige
dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest voor zover het eiser wegens
overtreding van artikel 48, 1°, van de
wegverkeerswet (telastlegging I-1 tot 7)
en de met dit misdrijf vermengde feiten
(omschreven onder telastleggingen B, 0,
D, E, F-2 tot 4, G, H, zoals hierboven
gepreciseerd) tot een gevangenisstraf van
vier jaar veroordeelt en eiser voor de
duur van vijf jaar vervallen verldaart
van het recht tot het besturen van een
motorvoertuig met betrekking tot die
overtreding van artikel 48, 1°, van de
wegverkeerswet ; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; laat de kosten ten laste van
de Staat ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
14 september I976. - 2 8 kamer. Vom·zitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

28 KAMER.- 14 september 1976.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.- VoRDERING ING:EJSTELD DOOR
DE STAAT OF EEN STAATSINSTELLING. MOGELIJKHEID OM :EJ:EJN VERSCHULDIGDE SOM IN TE VORDEREN DOOR
MIDDEL VAN EEN DWANGBllJVEL. GEEN BELETSEL OM EEN VORDERING
IN TE STELLEN.

De mogelijkheid voor de Staat of een
staatsinstelling om een vm·schttldigde
som met toepassing van a1·tikel 3 van
de domaniale wet van 22 decembe1· 1949
door· middel van een dwangbevel in
te vm·deren, is geen beletsel om een
burgerlijke rechtsvm·de1·ing in te stellen,
wanneer het niet betalen van de som
een misd1·ijj is (I).
(BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN,
T, DEPAUW.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 24 september I97 5 door het
Hof van beroep te Gent gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 71 van de wet van 8 april I965 en 3
van de domaniale wet van 22 december I949,
doordat, ee1·ste onderdeel, het arrest, na
gehandeld te hebben over de mogelijkheid van een dwangbevel uit te vaardigen,
overweegt : << het staat dus wettelijk
vast dat appellant (nu eiser) reeds over
een uitvoerbare titel beschikt », daarmee
blijkbaar een dwangbevel bedoelend,
terwijl de administratie actueel niet
over een dwangbevel als uitvoerbare
titel beschikt, vermits geen dwangbevel
uitgevaardigd werd, hetgeen uit de
uitspraak zelf kan blijken, en terwijl het
uitvaardigen van een dwangbevel slechts
een mogelijkheid is voor de Staat, en niet
als enige invorderingsmethode wordt
opgelegd (schending van de artikelen 97

(1) Raadpl. cass., 24 november 1892 (Bull.
en Pas., 1893, I, 30); zie oak bet verslag aan
de Koning bij bet Wetboek der registratie-,
bypotbeek- en griffierecbten (Staatsblad, 1 december 1939, biz. 8026),

-46van de Grondwet en 3 van de domaniale
wet van 22 december 1949);

tweede ondm·deel, het arrest verder, na
gehandeld te hebben over « de civielrechtelijke beslissing van de J eugdrechtbank '' (vonnis van 17 januari 1969
waarbij de litigieuze bijdragen vastgesteld werden), opnieuw overweegt : «de
Belgische Staat beschikt dus reeds over
een uitvoerbare titel om haar schuldenaar
tot betaling te dwingen ... l>, daarmee
blijkbaar hetzelfde vonnis van 17 januari
bedoelend,
terwijl het bedoelde vonnis van 17 januari 1969 geen voldoende uitvoerbare
titel uitmaakt om de betaling te vorderen
van de bedragen die door de jeugdrechtbank vastgesteld werden (schending
van artikel 71 van de wet van 8 april
1965) ;
derde onderdeel, het arrest tenslotte
het niet mogelijk maakt na te gaan of de
uitvoerbare titel waarover de Belgische
Staat, naar het oordeel van het hof van
beroep, reeds beschikt, zou bestaan ofwel
uit een nog uit te vaardigen dwangbevel,
ofwel uit het vonnis van 17 januari 1969,
te1·wijl deze dubbelzinnigheid met een
ontbreken van motivering gelijk staat
(schending van artikel 97 van de
Grondwet):
Overwegende dat uit de context van
het arrest blijkt dat, door te releveren
dat eiser «reeds over een uitvoerbare
titel beschikt "• de rechters enkel bedoelen dat eiser, op grond van de artikelen 71 van de wet van 8 april 1965 op
de jeugdbescherming en 3 van de domaniale wet van 22 december 1949, zich een
uitvoerbare titel, met name een dwangbevel, kan verschaffen om zijn schuldvordering tegen verweerster te innen en
niet dat eiser reeds een dergelijk dwangbevel zou hebben uitgevaardigd;
Overwegende dat de door eiser, als
burgerlijke partij, ingestelde eis betrekking heeft op de door de jeugdrechtbank
bepaalde bij drage van verweerster in de
onderhouds-, opvoedings- en behandelingskosten van haar door die rechtbank
geplaatste kinderen ;
Overwegende dat het uitvaardigen van
een dwangbevel, waarbij de Staat en
Staatsorganismen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 van voormelde wet
van 22 december 1949, zich zelf een
uitvoerbare titel verschaffen, voor hen
facultatief is ; dat zij, in stede van het
uitvaardigen van een dwangbevel, hun

vordering voor het gerecht kunnen laten
gelden;
Overwegende dat, nu het vaststelt dat
de wanbetaling door verweerster van de
schuldvordering van eiser een misdrijf
uitmaakt, het arrest, door de vordering
van eiser ongegrond te verklaren om de
reden dat eiser over een dwangbevel
kan beschikken om zijn schuldvordering
tegen verweerster te innen en dat de door
hem gevorderde schadevergoeding zich
met de hem niet uitbetaalde sommen
vereenzelvigt, zijn beslissing niet wettelijk verantwoordt ;
Dat het middel in die mate gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; veroordeelt verweerster in de
kosten; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Antwerpen.
14 september 1976. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·,
de H. Sury. - Gelijkluidende conr;lusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Claeys Bouuaert.

2e

KAMER.-

14 september 1976.

10 WEGVERKEER. -

WEGVERKEERS-

REGLEMENT, ARTIKEL 8. VERBOD
RET VERKEER TEl HINDEREN OF ONVEILIG TE MAKEN DOOR EENDER WELKE
VOORWERPEN OF STOFFEN OP DE OPEN·
BARE WEG ACHTER TEl LATEN.- AARD
VAN DIE OVERTREDING.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. VoRM. STRAFZAKEN. VooRZIENING VAN DE BURGERRECHTELIJK AAN·
SPRAKELIJKE PARTIJ. GEEN EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT VAN
DE VERKLARING VAN VOORZIENING BIJ
RET OORSPRONKELIJK EXPLOOT VAN
BETEKENING GEVOEGD. NIET-ONT·
V ANKELIJKHEID.

1° Het hinderen of onveilig maken van het
verkeer door eende1• welke voorwerpen
of stoffen op de openbare weg ar;htm· te
laten, is een voortdurend misdrijf dat

-47voortduurt zolang de door de dade1·
geschapen toestand blijjt bestaan (1).
(Art. 8 Wegverkeersreglement.)
2° Niet ontvanlcelijk is de voorziening van
een bttrge1·rechtelijk aanspmlcelijke pa1'tij, wanneer geen eensluidend verklam·d
aj8chrijt van de vm·klaring van voorziening bij het oo1·spronlcelij k exploot
van betekening van dit rechtsmiddel is
gevoegd (2). (Art. 418 Sv.)
(MAES EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
<< WEGENISWERKEN MAES 0, »,
T. DELANGHE EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 december 1975 in hoger
beroep en op verwijzing gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Brugge ;
Gelet op het arrest van dit Hof op
18 maart 1975 (3) gewezen;

I. W at de voorziening van eiser betreft :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 8-1 van het Wegverkeersreglement, 97 van de Grondwet,
1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk
W etboek, 3 en 4 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel
van het W etboek van Strafvordering,
doordat, nu vaststaat : 1° dat de eisers
op 21 september 1970 de Leopoldlaan te
Oostduinkerke herstelden ; dat dit werk
bestond in het bestrijken met teer, het
uitspreiden van grint en het vastleggen
ervan met een wegwals, en dat het werk
in een dag werd uitgevoerd ; 2° dat de
op het ogenblik van de uitvoering van
dat werk door de zorg van de eisers
aangebrachte verkeerstekens door hen
werden weggenomen half oktober 1970
na aanvaarding van het werk door de
gemeentelijke overheid en openstelling
van de weg voor het publiek ; 3° dat eerst
einde november 1970 werd vastgesteld
dat het grint werd rondgeslingerd, zodat
er tientallen voorruiten van automobielen
werden beschadigd, het bestreden vonnis
verklaart dat de overtreding van artikel 8
(1) Oass., 19 oktober 1964 (Bull. en Pas.,
1965, I, 177).
(2) Oass., 18 maart 1975 (A?'1', cass., 1975,
biz. 810).
(3) A1•r. cass., 1975, biz. 806.

van het W egverkeersreglement aan de
eisers ten laste gelegd, bewezen is en,
onder vaststelling dat het een voortdurend misdrijf geldt, eiser veroordeelt
tot een enkele straf van 100 frank
geldboete alsmede tot de kosten van
beide aanleggen, eiseres burgerlijk aansprakelijk voor eiser verklaart wegens
de geldboeten en kosten en de door de
eerste rechter uitgesproken veroordelingen tot schadevergoeding aan de
burgerlijke partijen bevestigt op grond
dat de eisers wegens het ontbreken van
signalisatie op een wegdek dat niet aan
de normale vereisten van het wegverkeer
voldoet ten gevolge van de door hen uitgevoerde werken, voor deze ongevallen
aansprakelijk zijn,
te1·wijl, eerste onde1·deel, uit deze grond
geenszins blijkt dat de bestanddelen
van de overtreding van artikel 8-1 van
het W egverkeersreglement bewezen is,
nu het feit dat het in de wegbedeklcing
ingewerkte grint loskomt na voltooiing
van het werk en ten gevolge van een
oorzaak die men niet nader heeft kunnen
bepalen, niet oplevert het achterlaten
of werpen van materialen in de zin van
voormelde bepaling (schending van artikel 8 van het W egverkeersreglement) ;

tweede onderdeel, op strafgebied, het
materiele feit van het achterlaten dat
voormeld artikel strafbaar stelt, zo het
een voortdurend misdrijf uitmaakt, zich
noodzakelijkerwijs moet voordoen uiterlijk op de dag van de voltooiing van het
werk, zodat het niet volstaat dat de
aannemer te eniger tijd werken aan de
openbare weg heeft uitgevoerd om hem
te kunnen verwijten niet behoorlijk te
hebben gesignaleerd dat de weg niet aan
de normale vereisten van het wegverkeer voldoet ten gevolge van de door
hem uitgevoerde werken, zonder aan te
duiden of het grint reeds bij de voltooiing van het werk van de tarmac was
losgeraakt, waaruit volgt dat, in de
onderstelling dat de rechtbank heeft
aangenomen dat het grint pas na de
voltooiing van het werk is losgekomen,
de bestreden beslissing de in dit middel
aangeduide wetsbepaling schendt, althans door dubbelzinnigheid op dit punt
is aangetast en bijgevolg niet wettelijk
met redenen is omkleed (schending van
de artikelen 8 van het Wegverkeersreglement en 97 van de Grondwet);
de1·de onderdeel,

48-

vVat het eerste en tweede onderdeel
samen betreft :
Overwegende clat het vonnis eiser
veroorcleelt om, als aangestelcle van
eiseres, naar aanleicling van het uitvoeren
van wegenbouwwerken bestaande in het
aanleggen van een grinten wegclek, het
verkeer te hebben gehinclercl of onveilig
te hebben gemaakt op een van de door
artikel 8-1 van het W egverkeersreglement
van 14 maart 1968 omschreven wijzen;
Overwegencle dat de onclerclelen het
vonnis ten grieve cluiclen het bestanclcleel
van het achterlaten of werpen van
materialen op het wegdek in de zin van
voormelde bepaling niet te hebben vastgestelcl en meer bepaalcl niet, tenzij clan
op clubbelzinnige wijze, te hebben geconstateercl of het aangebrachte grint
reeds op het tijdstip van de voltooiing
van het werk was losgeraakt, bij gebreke
waarvan het aangehaalcle bestanclcleel
van het door de feiten opgelevercle
voortgezet misdrijf niet aanwezig zou
zijn;
Overwegencle clat het vonnis vaststelt :
dat de kwestieuze werken op 21 september 1970 werclen uitgevoerd, clat de
werken "mislukten" en dat zich op
3 oktober 1970 een ongeval voordeed,
waarbij een autovoertuig door een wegspattende kei beschadigd werd, clat uit de
talrijke in het strafclossier beschreven
ongevallen moet worden afgeleid dat de
keien reeds onmiddellijk na de werken
1oskwamen en deze toestand tot 8 juni
1971 bleef voortduren en, tenslotte, dat
het loskomen van de keien onmiddellijk
na de werken, zonder enige bekende
abnormale oorzaak, op de gebrekkige
uitvoering van de werken wijst ;
Overwegende dat blijkens deze vaststellingen de rechtbank zonder dubbe1zinnigheid te kennen geeft dat eiser de
werken niet volgens de regelen van de
kunst heeft uitgevoerd, dat de losgekomen kiezel zonder twijfel als achtergelaten materialen of voorwerpen in de
zin van artikel 8-1 van voormeld Wegverkeersreglement moet worden aangemerkt en dat eiser bij het voltooien van
de werken op 21 september 1970 de in de
aangehaalde bepaling bedoelde voorwerpen heeft achtergelaten ;
Overwegende dat het hinderen of
onveilig maken van het verkeer, door het
achterlaten van materialen op de openbare weg, een voortdurend misdrijf is
dat voortcluurt zolang de door de dader
geschapen toestand blijft bestaan ; dat de

door de telastleggingen en door het vonnis
in aanmerking genomen datum van
21 september 1970 klaarblijkelijk die is
waarop de delictueuze toestand geschapen werd en de rechter derhalve
heeft kunnen oordelen dat de na die
datum ontstane schade een gevolg is van
dit voortdurend misdrijf;
Dat de onderdelen niet kunnen worden
aangenomen ;
En overwegende, wat de strafvordering betreft, dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. W at de voorziening van eiseres
betreft:
Overwegende dat geen eensluidend
verklaard afschrift van de verklaring van
voorziening gevoegd is bij het exploot
van betekening van de voorziening, dat
door eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke partij, in origineel werd overgelegd
en regelmatig in het dossier is opgenomen;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
14 september 1976. 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Delva. - Gelijkluidende conchtsie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Bogaert (van de balie te
leper).
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VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. STRAFZAKEN. ARREST
VAN EEN KAMER VAN INBESCHULDI •
GINGSTELLING WAARBIJ
NIET
ONT·
VANKELIJK WORDT VERKLAARD HET
VERZET VAN DE VERDACHTE TEGEN DE
BESCHIKKING VAN DE RAADKAJ\'IER, DIE
HEM NAAR DE CORRECTIONELE RECHT·
BANK VERWIJST. GEEN GESCHIL
INZAKE DE BEVOEGDHEID VAN DE
ONDERZOEKSGERECHTEN. VOORZIE·

49 -NING VOOR DE EINDBESLISSING.
N IET-ONTVANKELIJKHEID.

W annee?' de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten noch voor de madkame1•
noch voo1· de kamer van inbeschuldigingstelling betwist we1·d, is niet ontvankelijk
de voo1·ziening die v66r de eindbeslissing
is ingesteld tegen het a6·est van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat, zonder
over deze bevoegdheid uitsp1·aak te doen,
niet ontvankelijk verklaart het verzet
van de verdachte tegen de beschikking
van de madkamer die hem naar de
correctionele rechtbank ve1·wijst (1).
(Art. 416 Sv.)
(BEECKMANS EN LITISCONSORTEN.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
14 september 1976. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Delva.- Gelijkluidende conchtsie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

2e
1°

KAMER.-

14 september 1976.

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECRTSVORDERING. MIDDEL AFGELEID UIT DE
NIET-ONTVANKELIJKHEID
VAN
DE
BURGERLIJKE RECRTSVORDERING INGESTELD DOOR EEN MINDERJARIGE. MIDDEL DAT NIET AAN DE FEITENRECRTER IS VOORGELEGD. NIET
ONTVANKELIJK MIDDEL.

VOORZIEN. 0ASSATIE OP DE VOORZIENING
VAN
DE
BEKLAAGDE.
GEVOLG TEN AANZIEN VAN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ,

3°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING WAARBIJ ALLE
AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGEVAL TEN LASTE VAN DE BEKLAAGDE
WORDT GELEGD. GEEN ANTWOORD
OP DE CONCLUSIE vVAARIN AAN RET
SLACRTOFFER EEN FOUT WORDT TOEGESCRREVEN WAARDOOR RET ONGEVAL
WERD VEROORZAAKT.- 0ASSATIE DIE
ZICH NIET UITSTREKT TOT DE BESLISSING DAT DE BEKLAAGDE EEN FOUT
REEFT BEGAAN WAARVOOR RIJ AANSPRAKELIJK IS, EN TOT DE VASTSTELLING VAN DE DOOR RET SLACRTOFFER GELEDEN SCHADE.

I 0 Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is

het middel afgeleid uit de niet-ontvankelijkheid van de bu1·ge1'lijke rechtsv01·de1'ing ingesteld doo?' een minde?'jarige,
wannee?' het niet aan de jeitenrechte1·
werd voo1·gelegd en deze hie?'Over niet uit
eigen beweging heeft beslist (2).
2° lVannee?' een beslissing tot ve?'oo?·deling
van de beklaagde op de b~trgerlijke
rechtsvordering vernietigd wordt op diens
voorziening en de bu?·ge?·rechtelijk aanspm.kelijke partij zich niet of onregelmat~g ~n cassat~e heeft voorzien, heeft
de beslissing waa?·bij deze partij burge?'rechtelijk aansprakelijk wordt verklaa?·d
voor deze ve?·oordeling, geen reden van
bestaan mee?' (3).

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE. BURGERRECHTELIJK
AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZIOH NIET
OF ONREGELMATIG IN CASSATIE HEEFT

3° W anneer een beslissing waarbij alle
aansprakelijkheid voor een ongeval ten
laste van de beklaagde wo?·dt gelegd,
vernietigd wordt op grond alleen dat de
rechter niet geantwo01·d heeft op de
conclusie waarin ook aan het slachtoffer
een fout wordt toegesch?·even waardoo1·
het ongeval werd ve?'OO?'Zaakt, st?·ekt de
ve?·nietiging zich niet uit tot de beslissing
dat de beklaagde een fout heeft begaan
waarvoor hij aansprakelijk is, en tot de
vaststelling van de door het slachtoffer
geleden schade (4).

(1) Cass., 10 mei 1976 (.A1'1'. cass., 1976,
biz. 1007).
(2) Raadpl. cass., 25 september en 4 november 1974 en 25 maart 1975 (.A?'?'. cass.,
1915, biz. 110 en 298 en 830).

(3) Cass., 12 maart 1973 (.A?'?', cass., 1973,
biz. 678); raadpi. cass., 3 februari 1976
(ibid., 1976, biz. 654).
(4) Cass., 9 september 1975 (.A?'?', cass.,
1976, biz. 49),

2°
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(COPPIN R. EN J.,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« ESSO BELGIUM l> EN AERTS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 februari 1976 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Hasselt;
I. Wat de voorziening van eerste eiser
betreft:
l. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen hem werd ingesteld :

En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
2. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering tegen eiser ingesteld :
a) door verweerster naamloze vennootschap Esso Belgium :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert ;
b) door verweerder Louis Aerts :

Over het vierde middel, hie1·uit afgeleid
dat het vonnis de burgerlijke-partijstelling van deze verweerder ontvankelijk
verklaart,

terwiJl hij nog minderjarig was, geboren
zijnde op ll februari 1956, en zijn vader
uitdrukkelijk in het dossier als burgerrechtelijk aansprakelijk werd vernoemd
en het ongeval bovendien gebeurde met
het voertuig van de vader :
Overwegende dat het verweer in het
middel vervat noch aan de politierechter
noch aan de rechters in hoger beroep
werd onderworpen ;
Dat, nu het de openbare orde niet raakt
en de feitenrechter er niet op eigen
initiatief kennis van nam, het middel
nieuw en derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 1382, 1383, 1384, inzonderheid lid 3, van het Burgerlijk Wetboek,
16-2, a, 17 en voor zoveel als nodig 27-1
van het W egverkeersreglement van
14 maart 1968,

do01·dat het vonnis beslist dat aan
verweerder geen enkele fout kan worden
verweten, en dit op de volgende grond :
(( eerste gedaagde (thans eerste eiser)
heeft dan ook, door plots de weg op te
rijden, wanneer vierde gedaagde (thans
tweede verweerder) reeds dicht genaderd
was, een onvoorzienbare en plotse hindernis gevormd voor vierde gedaagde "•
terwiJl de rechtbank niet antwoordt
op de conclusie waarin eiser aanhaalde
dat Louis Aerts tijdens het vooronderzoek
zelf had verldaard dat hij van op
200 meter van het kruispunt had gemerkt
dat een voertuig kwam gereden uit de
Boek ter Heide-straat, en eiser verder
deed gelden dat (( een weggebruiker
wegens zijn onverklaarbare gedraging
een onvoorzienbare hindernis kan vormen
voor een andere weggebruiker, maar
zulks nochtans niet het geval is wanneer
de andere weggebruiker die gedraging
wegens de omstandigheden rnoet voorzien van op zo een afstand dat hij de
snelheid van zijn voertuig op passende
wijze kon regelen of zelfs kon stoppen " :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie voorhield dat de burgerlijke partij
Aerts de fout had gepleegd, in oorzakelijk
verband met het ongeval, zijn snelheid
niet te hebben geregeld teneinde in aile
omstandigheden te kunnen stoppen voor
een hindernis die kon worden voorzien,
en daartoe aanvoerde dat de door
Aerts zelf volgens het proces-verbaal
afgelegde verklaring luidde : (( Gekomen
op een tweehonderd meters voor het
kruispunt met de Boek ter Heide-straat,
heb ik een voertuig zien kornen gereden
uit de voornoemde straat, en reed in de
richting Heusden. Vervolgens ben ik
beginnen te remmen, en heb hierop de
controle over het stuur verloren " alsmede
dat voor zover Aerts wenste te stoppen,
zulks, gezien de goede staat van zijn
r6lnmen en banden, en aangehouden
snelheid (70 km. per uur), rnogelijk was
op 46 meter, volgens het Handboek
Verenigde Verzekeraars, bladzijde 127;
Overwegende dat het vonnis weliswaar
de beschouwing bevat die in het middel
wordt aangehaald, en ook oordeelt dat
uit de afgelegde verklaringen van de
getuige Wouters en bijzonder van eiser
zelf voldoende blijkt dat hij de hoofdbaan
is opgereden wanneer deze niet vrij was
en dit op een ogenblik dat Aerts reeds
zeer dicht genaderd was, maar hierdoor
geen regelmatig antwoord verstrekt op
de zoeven aangehaalde conclusie ; dat
het het niet rnogelijk maakt te weten of

-51en waarom de rechters in hoger beroep
van oordeel zijn dat de eigen verklaring
van de burgerlijke partij niet dient in
aanmerking te worden genomen, dan
wel of zij die verklaring aannemen maar
van oordeel zijn dat de door de burgerlijke partij aangegeven afstand van
200 meter het hem niettemin niet
mogelijk maakte, door de rijwijze van
eiser, te vermijden dat er een aanrijding
gebeurde;
Dat het middel gegrond is ;
II. W at de voorziening van tweede
eiser betreft :
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
de voorziening van eiser, civielrechtelijk
aansprakelijke, betekend werd aan de
partijen tegen wie zij gericht is;
Dat ze derhalve niet ontvankelijk is ;
Overwegende echter dat, wegens de
hierna uitgesproken vernietiging op de
voorziening van eerste eiser, de beslissing
waarbij tweede eiser veroordeeld wordt
op de burgerlijke rechtsvordering van de
burgerlijke partij Aerts, geen bestaansreden meer heeft ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het, bij bevestiging van het beroepen vonnis, de beide
eisers solidair veroordeelt om als schadevergoeding aan de burgerlijke partij
Louis Aerts een bedrag van 49.305 frank
te betalen, vermeerderd met de vergoedende intresten vanaf de dag van het
ongeval, de rechterlijke intresten vanaf
30 september 1975 en de kosten, behalve
voor zover het beslist dat eerste eiser
voor het ongeval en zijn gevolgen kan
worden aangesproken en het het bedrag
van de door deze burgerlijke partij
geleden schade bepaalt ; verwerpt de
voorzieningen voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt Coppin
.Justin in de helft, Coppin Raymond en
Aerts Louis ieder in een vierde van de
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Tongeren, zitting houdend in hoger
beroep.
14 september 1976. - 2e kamer. Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever,
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie,

de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Corthouts (van de balie
te Hasselt).

3°

KAMER. -

15 september 1976.

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. VERGOEDING WEGENS
ARBEIDSONGESCHIKTHEID.
VASTSTELLING VAN DE ONGESCHIKTHEID.AFGIFTE OF ZENDEN DOOR DE RECHTHEBBENDE VAN EEN MEDISCH GETUIG·
SCHRIFT AAN DE AFGEVAARDIGDE VAN
ZIJN VERZEKERINGSINSTELLING. GETUIGSCHRIFT
AAN
DE
ADVISEREND
GENEESHEER NIET AFGEGEVEN OF GE·
ZONDEN UITERLIJK DE TWEEDE KALENDlliRDAG NA DE AANVANG VAN DE
ONGESCHIKTHEID.- DE RECHTER MAG
IN BlliGINSEL DE AANVANG VAN DE
ARBlliiDSONGESCHIKTHEID NIET VASTSTELLEN OP DE DATUM DIE OP HET MEDISCH GETUIGSCHRIFT WERD AANGEDUID.

W annee1· de gm·echtigde een medisch
getuigsch?-ift van zijn arbeidsongeschiktheid heejt ajgegeven of gezonden aan
de ajgevaa1·digde van een verzeke?·ingsinstelling en deze afgevaardigde dit
getuigschrift niet aan de adviserend
geneeshem· heeft overgezonden uite1·lijk
de tweede kalenderdag na de aanvang
van de ongeschiktheid, mag de 1·echter,
die er niet op wijst dat de gerechtigde
zich in een geval van overmacht bevond
of het slachtoffer was van onoverkomelijke dwaling of dat de stmf van artikel 8 van het koninklijk besluit van
31 december 1963 werd opgeheven
overeenkomstig het tweede lid van dit
artikel, de aanvang van de arbeidsongeschiktheid niet wettelijk vaststellen
op de datum welke op het medisch
getuigsch?-ift werd aangeduid (1). (K. B.
van 31 december 1963 houdende
verordening op de uitkeringen inzake
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, art. 2, gew. bij de verordening van 19 oktober 1970, 7, gew.
bij de verordening van 2 februari 1972,
(1) R. v. S., 14 maart 1969 (A1·r. en Adv.
R. v. S., 1969, biz. 294).

-52en 8, gew. bij de verordening van
20 september 1971.}

(NATIONALE BOND VAN DE NEUTRALE
MUTUALITEITSFEDERATIES, T. LEONI.}

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 september 1975 door het
Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 2 van het koninklijk
besluit van 31 december 1963 houdende
verordening op de uitkeringen inzake
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
doo1·dat het arbeidshof verweerders eis
inwilligt en eiser veroordeelt tot betaling
van de wettelijke uitkeringen voor 6, 7 en
8 mei 1974 om de redenen : « dat artikel2,
lid 2 (van het koninklijk besluit van
31 december 1963}, bepaalt : « Uiterlijk
de tweede dag die volgt op de dag dat
zijn ongeschiktheid begonnen of herbegonnen is, moet de gerechtigde dat
getuigschrift over de post zenden aan de
adviserend geneesheer van zijn verzekeringsinstelling of het persoonlijk
op het kabinet van de adviserend
geneesheer afgeven »; dat men, krachtens
de rechtspraak zowel van de administratieve commissies als van de arbeidsgerechten, oordeelt dat die tekst van de
zieke enkel eist dat hij de kennisgeving
van de arbeidsonderbreking, of een
document dat haar vervangt, binnen de
twee dagen na de dag van de aanvang
van de ziekte, brengt of laat brengen of
over de post laat zenden ; dat algemeen
werd aangenomen dat het document
aan de verzekeringsinstelling mocht
worden gezonden; dat de wettelijke
tekst beoogt dat bedrog wordt vermeden
en dat de zieken werkelijk worden
gecontroleerd ; dat de uitlegging zoals
die van appellant (thans eiser) steunt op
een te strikte en weinig passende interpretatie van de teksten ; dat gei:ntimeerde
(thans verweerder) niet aansprakelijk is
voor de nalatigheid van de aangestelde
van appellant ,,,
te1·wijl de tekst van artikel 2, lid 2, van
het koninklijk besluit van 31 december
1963, zoals hij door het arrest overigens
wordt aangehaald, duidelijk en precies is ;
de getuigschriften van een arbeidsonderbreking enkel aan de adviserend
geneesheer van de mutualiteit moeten

worden gezonden ; die reglementering
bestaat om de medische controle van de
arbeidsongeschiktheid te vergemakkelijken; indien het juist is dat de rechtspraak inschikkelijk is geweest ten
overstaan van de verzekerden die hun
document aan een afgevaardigde van de
mutualiteit zenden, dit enkel zo is
wanneer de verzekerde bewijst dat hij
een onoverkomelijke dwaling heeft
begaan die het gevolg is van de houding
van de organen van de mutualiteit ; dit
volgens de eigen redenen van het arrest
ten deze niet het geval is ; waaruit volgt
dat door te beslissen dat verweerder zijn
verplichtingen heeft in acht genomen
door te gepasten tij de een medisch
getuigschrift te zenden aan een afgevaardigde van eiser en niet aan de
adviserend geneesheer, het arbeidshof
de in het middel bedoelde bepaling heeft
geschonden :
Overwegende dat artikel 2, lid 2, van
het koninklijk besluit van 31 december
1963 houdende verordening op de uitkeringen inzake verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij de
verordening van 19 oktober 1970 van het
Beheerscomite van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering, bepaalt dat « uiterlijk de tweede kalenderdag na de aanvang van zijn ongeschiktheid, de gerechtigde over de post aan de
adviserend geneesheer van zijn verzekeringsinstelling een geneeskundig getuigschrift moet zenden dat is ingevuld,
gedateerd en ondertekend en dat de
redenen van zijn ongeschiktheid vermeldt, waarbij de poststempel bewijskracht heeft, of hem dat getuigschrift
tegen bewijs van ontvangst afgeven '';
Dat krachtens artikel 5 van hetzelfde
besluit de bewijslast inzake toezending
of afgifte aan de adviserend geneesheer
op de gerechtigde rust ; dat volgens
artikel 6, vanaf de toezending of afgifte
van het getuigschrift aan de adviserend
geneesheer, de gerechtigde op het adres
dat op_ genoemd document is opgegeven,
ter beschikking moet blijven van de
diensten van de verzekeringsinstelling en
van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering; dat volgens artikel 8, lid 1, wanneer de gerechtigde de in
artikel 2, lid 2, bepaalde formaliteit niet
tijdig heeft vervuld, het recht op uitkeringen slechts ingaat vanaf de eerste
werkdag na de datum waarop het
getuigschrift aan de adviserend geneesheer werd toegezonden of afgegeven ; dat
lid 2 van hetzelfde artikel bepaalt dat,
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in behartenswaardige gevallen, de bij
lid 1 bepaalde " straf " door de verzekeringsinstelling kan worden opgeheven
op eensluidend advies van de leidend
ambtenaar van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering of van
de door hem gedelegeerde ambtenaar ;
Overwegende dat uit de samenlezing
van die artikelen blijkt dat de bepaling
van artikel 2, lid 2, betreffende de
toezending of de afgifte van het medisch
getuigschrift aan de adviserend geneesheer moet worden in acht genomen op
straffe van de bij artikel 8 bepaalde straf ;
Overwegende, derhalve, dat de redenen
van het arrest waaruit noch blijkt dat
verweerder zich in een geval van overmacht bevond of het slachtoffer was van
een onoverkomelijke dwaling noch dat
de "straf" werd opgeheven overeenkomstig artikel 8, lid 2, de beslissing
niet wettelijk verantwoorden ;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat, krachtens de artikelen 580, 1°, 1017 en 1111 van het
Gerechtelijk W etboek, eiser in de kosten
moet worden veroordeeld ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Bergen.

HET BESOHIKKENDE GEDEELTE VAN EEN
BESLISSING WAARBIJ DE BETEKENING
DOOR EEN GEREOHTSDEURWAARDER ONGEDAAN WORDT VERKLAARD.- DIENTENGEVOLGE VERNIETIGING VAN HET
BESOIDKKENDE GEDEELTE VAN DEZE
PERSONEN DIE OP HET Z\VITSERS
GRONDGEBIED VERBLIJVEN. - WIJZE
VAN TOEZENDING.
1° De ge1·echtelij ke en buitengeTechtelijke
akten welke in Belgie in buTge1'lijke
zaken of zaken van koophandel zijn
opgemaakt en die beBtemd zijn vooT
peTBonen die op ZwitBe1'8 gTondgebied
veTblijven woTden, vooT hun betekening
aan de bet1·okkene, doo1· de p1'0CU1'ett1'8geneTaal of dooT de p1'0Ctt1'eU1'8 deB
KoningB 1'echtBtTeekB toegezonden aan
het hoofd van het pm·ket in wienB
1'echtBgebied de geadTeBBeeTde zich bevindt (1). (Art. 40, eerste lid, G.W.,
art. 28 Internationaal Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering
gesloten te 's-Gravenhage op 1 maart
1954, goedgekeurd bij de wet van
28 maart 1958, en Belgisch-Zwitserse
verklaring van 29 november 1900
omtrent het overmaken van gerechtelijke of buitengerechtelijke akten en
van ambtelijke opdrachten in burgerlijke zaken en in zaken van !wophandel.)
2°

15 september 1976. - 3e kamer. VooTzitteT, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. VM'BlaggeveT, de
H. Meeus. Gelijkhtidende conclttBie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. PleiteT, de H. Biitzler.

ge KAMER.- 15 september 1976.
1° BETEKENING VAN EXPLOTEN.
- GEREOHTELIJKE EN BUITENGEREOHTELIJKE AKTEN IN BELGIE IN BURGERLIJKE ZAKEN EN ZAKEN VAN KOOPHANDEL OPGEMAAKT EN BESTEMD VOOR
PERSONEN DIE OPHET ZWITSERS GRONDGEBIED VERBLIJVEN. WIJZE VAN
TOEZENDING.
2° CASSATIE.- OMVANG.- BuRGERLIJKE ZAKEN. - VERNIETIGING VAN

<<

V e1·nietiging van het beBchikkende
gedeelte van een beBliBBing waa1·bij de
betekening doo1· een geTechtBdeu1·waa1·de1'
van een ge1·echtelijke akte in bu1·ge1'lijke
zaken of in zaken van koophandel
ongedaan weTd ve1·klaa1·d, b1·engt dientengevolge veTnietiging mede van het
beBchikkende gedeelte van deze beBliBBing
waaTbij deze geTechtBdeurwaarde1' in
de koBten we1·d ve1·oordeeld (2).
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
NAAR ZWITSERS RECHT
VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ ZURICH >>,
T. D'AIUTO.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden

(1) Vgl. cass., 30 oktober 1975, twee arresten
(A1'1', cass., 1976, blz. 276).
(2) Vgl. cass., 12 maart 1976 (A1'l·. cass.,
1976, blz. 805).
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Arbeidshof te Brussel gewezen (1);
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 32, 1°, 40, inzonderheid leden 1, 2 en 4, van het Gerechtelijk
W etboek, 1 en 6 van het Internationaal
Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering gesloten te 's-Gravenhage op
1 maart 1954, goedgekeurd bij de wet
van 28 maart 1958,
doo1·dat het arrest, met bevestiging van
het beroepen vonnis, oordeelt dat het
exploot van rechtsingang aan de Procureur des Konings bij de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel werd betekend,
die betekening ongedaan verklaart en,
dientengevolge, de rechtsvordering van
eiseres tot herziening niet ontvankelijk
verklaart, en die beslissing in hoofdzaak
verantwoordt door de overweging, enerzijds, dat daar verweerder in Zwitserland
een gekende woonplaats heeft, de deurwaarder, overeenkomstig artikel 40, lid 1,
van het Gerechtelijk Wetboek, hem bij
een ter post aangetekende brief een
afschrift van de akte had moeten sturen,
en, anderzijds, dat eiseres, tot verantwoording van de regelmatigheid van de
betekening, zich ten onrechte beriep op
het Internationaal V erdrag betreffende
de burgerlijke rechtsvordering gesloten
op 1 maart 1954 te 's-Gravenhage, en op
de Belgisch-Zwitserse verklaring van
29 november 1900, daar artikel 1 van
genoemd Verdrag geen verband heeft met
de door het arbeidshof te beslechten
betwisting en daar de verklaring niet
doelt op de betekening van de akten
« maar enkel op het rechtstreeks overmaken van akten van gerechtelijke
overheid aan gerechtelijke overheid
zonder gebruik van de diplomatieke
weg",
terwijl, eerste onderdeel, de afgifte aan
de Procureur des Konings van het
afschrift van een exploot bestemd voor
een in Zwitserland gevestigde persoon
voor de toezending ervan, overeenkomstig de Belgisch-Zwitserse verklaring
van 29 november 1900, aan de Zwitserse
overheid die bevoegd is om de akte aan
de geadresseerde over te maken, geen
betekening is aan de Procureur des
Konings maar een betekening aan de
partij zelf, overeenkomstig de bij genoemde verklaring bepaalde wijze van
toezending, dat wil zeggen door tussen(1) De voorziening
23 december 1975.

werd

ingesteld

op

komst van het parket ; door het ongedaan
verklaren van de betekening, omdat zij
gedaan werd aan de Procureur des
Konings in een geval waarin die wijze
van betekening uitgesloten was, omdat
verweerders woonplaats in Zwitserland
gekend was, het arrest artikel40, leden 1,
2 en 4, van het Gerechtelijk W etboek
schendt;
tweede onderdeel, indien artikel 40,
lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek
weliswaar bepaalt dat de betekening van
een gerechtelijke akte aan een persoon
die zijn woonplaats of zijn verblijfplaats
in het buitenland heeft, gebeurt door de
toezending, bij een ter post aangetekende
brief, van een afschrift van de akte
gestuurd naar de woonplaats of naar
de verblijfplaats van de geadresseerde
in het buitenland, dezelfde bepaling
geenszins uitsluit maar, integendeel,
uitdrukkelijk de mogelijkheid in aanmerking neemt om de betekening te
laten geschieden op andere wijzen van
overmaking dan langs de post, die
waarover tussen Belgie en het land van
de woonplaats of van de verblijfplaats
van de geadresseerde een overeenkomst
bestaat (schending van artikel 40, lid 1,
van het Gerechtelijk Wetboek);

derde onde1·deel, uit de samenlezing van
de bepalingen van artikel 40, lid 1,
van het Gerechtelijk Wetboek, van de
bepalingen van artikel 1 van het V erdrag
van 's-Gravenhage van 1 maart 1954,
waarin twee verdragsluitende staten
uitdrukkelijk de bevoegdheid krijgen om,
voor de vereenvoudiging van de wijze
van overmaking van de akten langs
consulaire weg, die door het Verdrag in
hoofdzaak in aanmerking werd genomen,
de rechtstreekse mededeling van de akten
tussen hun respectievelijke overheden
te aanvaarden, en van de bewoordingen
van de Belgisch-Zwitserse verklaring
van 29 november 1900 volgens welke
« de Belgische en de Zwitserse rechterlijke
overheden (parketten en rechtbanken)
gemachtigd zijn tot rechtstreekse briefwisseling met elkander voor het overmaken van de gerechtelijke akten ... in
burgerlijke zaken of in zaken van
koophandel, wanneer het volgen van de
diplomatieke weg niet wordt vereist door
bijzondere omstandigheden "• volgt dat
de betekening van een exploot van
rechtsingang aan een persoon waarvan
de woonplaats of de verblijfplaats in
Zwitserland is gevestigd, geldig gebeurt
door de bij genoemde verklaring geregelde
wijze van toezending, namelijk door de
afgifte door de deurwaarder van het
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zou mededelen aan de Zwitserse overheid
die bevoegd is om de kopie aan de
geadresseerde te doen toekomen (schending van alle in het middel bedoelde
wetsbepalingen) :
Overwegende dat uit de processtukken
blijkt dat het exploot van de gerechtsdeurwaarder van 22 oktober 1971, waardoor verweerder werd gedagvaard, diens
identiteit en woonplaats in Zwitserland
vermeldt ; dat de gerechtsdeurwaarder
vervolgens vermeldt dat, aangezien de
gedaagde woonachtig is in Zwitserland,
hij voor hem, overeenkomstig artikel 40
van het Gerechtelijk W etboek en de
wetsbepalingen ter zake, twee afschriften
van het exploot aan de Procureur des
Konings te Brussel heeft afgegeven,
in zijn parket en er sprekende tot een
van zijn substituten, die het origineel
voor gezien heeft getekend ;
Overwegende dat krachtens artikel 40,
lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek de
betekeningen aan hen die in Belgie geen
gekende woonplaats, verblijfplaats of
gekozen woonplaats hebben, worden
gedaan bij een ter post aangetekende
brief aan hm1 woonplaats of aan hun
verblijfplaats in het buitenland, << onverminderd enige andere wijze van toezending overeengekomen tussen Belgie
en het land waar zij hun woon- of
verblijfplaats hebben ";
Overwegende dat het Internationaal
Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering, gesloten op 1 maart 1954 te
's-Gravenhage, in zijn artikel 1, lid 1,
onder de titel « Mededeling van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken "•
bepaalt dat in burgerlijke of handelszaken de aanvragen tot betekening van
akten langs consulaire weg zullen
gebeuren ; dat artikel 1, lid 4, nochtans
vermeldt dat « de voorafgaande bepalingen niet beletten dat twee verdragsluitende staten zich verstaan om het
rechtstreeks verkeer tussen hun wederzijdse autoriteiten toe te laten " ; ,
Overwegende dat het Internationaal
Verdrag op 14 november 1896 te
's-Gravenhage gesloten, door Zwitserland
en door Belgie bekrachtigd, bepaalde
dat het overmaken van verzoeken tot
betekening van akten in het buitenland
langs diplomatieke weg zou gebeuren
« tenzij de rechtstreekse mededeling
tussen de overheden van de twee staten
aanvaard wordt " ;
Overwegende dat een verklaring van

29 november 1900 tussen Belgie en
Zwitserland gewisseld omtrent het overmaken van gerechtelijke of buitengerechtelijke akten en van ambtelijke
opdrachten in burgerlijke zaken en in
zaken van koophandel vermeldt dat
« de Belgische en de Zwitserse rechterlijke
overheden (parketten en rechtbanken)
gemachtigd zijn tot rechtstreekse briefwisseling met elkander voor het opmaken
van gerechtelijke en buitengerechtelijke
alden en van ambtelijke opdrachten in
burgerlijke zaken of in zaken van koophandel, wanneer het volgen van de
diplomatieke weg niet wordt vereist
door bijzondere omstandigheden " ;
Dat die verklaring van kracht is
gebleven onder het Verdrag van Den
Haag van 1 maart 1954;
Overwegende, derhalve, dat de betekening van het exploot van rechtsingang
ten deze wettelijk werd aangevraagd
door een mededeling van parket tot
parket zoals tussen Zwitserland en
Belgie is overeengekomen ;
Dat door het ongedaan verklaren van
die betekening, om reden dat zij niet
langs de post is gebeurd, het arrest zijn
beslissing niet wettelijk verantwoordt;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de vernietiging van
het dispositief waarbij de betekening
door de gerechtsdeurwaarder aan de
Procureur des Konings ongedaan wordt
verklaard, de vernietiging meebrengt van
het dispositief waarbij de gerechtsdeurwaarder in de kosten wordt veroorcleeld, clat het gevolg is van het
eerste;
Overwegende dat de rechtsvordering
van eiseres gegrond was op de gecoordineerde wetten van 28 september 1931
betreffende de vergoeding van de schade
voortspruitende uit de arbeidsongevallen;
Overwegende dat krachtens het enig
artikel van de wet van 20 maart 1948,
de kosten ten laste van eiseres moeten
worden gelegd ;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
eiseres in de kosten; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Bergen.
15 september 1976. 3e kamer.
Voo1·zitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. V e1'Blaggeve1', de
H. Meeus. Gelijkluidende concluBie,
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Se KAMER. -

15 september 1976,

INKOMSTENBELASTINGEN. -WETBOER VAN DE lNKOMSTENBELASTINGEN.
- PERSONENBELASTING. - BEDRIJFSBELASTING. VERGOEDINGEN DOOR
DE WERKGEVER AL DAN NIET OONTRAOTUEEL BETAALD WEGENS STOPZETTING
VAN DE ARBEID.- ARTIKELEN 26, 1°,
EN 9S, 1, S0 , a, VAN DIT WETBOEK. DRAAGWIJDTE.

W annee1· een wm·kgever en een becliende
mits betaling van een ve1·goeding overeenkomen de ove1·eenkomst tussen hen te
beeindigen en een nieuwe ovm·eenkomst
te slttiten waa1·doo1· de bevoegdheid van
de bediencle wordt ve1·minde1·d, sluiten
noch het jeit dat de bediende in dienst
van dezelfde werkgever is gebleven noch
het jeit dat een nieuwe overeenkomst
we1·d gesloten, uit dat de ove1·eenkomst
is beeindigcl, in de zin van artikel 93,
§ 1, 3°, a, van het W etboek van de
Inkomstenbelastingen. (Artt. 26, 1°, en
9S, § I, so, a, W.I.B.) (1).

(LAMBERT, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST (vertaling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 10 oktober 1975 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 9S, § 1, S0 , a, van
het W etboek van de Inkomstenbelastingen en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het arrest, alhoewel het vaststelt dat de partijen, bij overeenkomst
van 26 maart 1969, overeengekomen zijn
het contract van 1S januari 1968 te

(1} Artikel26, 1°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen werd gewijzigd bij
artikel 17 van de wet van 5 januari 1976
(Belg. Staatsbl. van 6 januari 1976, biz. 81).

beiiindigen en het door een ander te
vervangen, desondanks beslist dat er
geen beiiindiging is geweest van de
arbeidsovereenkomst voor bedienden in
de zin van artikel 9S, § 1, S0 , a, van het
W etboek van de Inkomstenbelastingen
en dat, derhalve, het bedrag van
1.800.000 frank geen verbrekingsvergoeding is,
terwijl, enerzijds, de door het arrest
vastgestelde ontbinding van de overeenkomst van 1S januari 1968 vanzelfsprekend een beiiindiging is van die
overeenkomst en, anderzijds, artikel 9S,
§ I, S0 , a, van het Wetboek van de
Inkomstenbe1astingen betrekking heeft
op de vergoedingen, al dan niet contractueel betaald ten gevolge van stopzetting
van arbeid of beiiindiging van een
arbeidsovereenkomst voor bedienden of
van een verhuring van diensten, die meer
dan 25.000 frank bruto bedragen en niet
op de verbrekingsvergoedingen alleen en
geen onderscheid maakt naargelang de
aard en de manier van de beiiindiging
van de arbeidsovereenkomst voor bedienden:
Overwegende dat alvorens het werd
gewijzigd bij artikel I7 van de wet van
5 januari 1976 betreffende de budgettaire
voorstellen I97 5-197 6, artikel 26, I 0 , van
het W etboek van de Inkomstenbelastingen onder meer bepaalde dat de in
artikel 20, 2°, bedoelde bezoldigingen
de vergoedingen omvatten door de
werkgever al dan niet contractueel
betaald ten gevolge van stopzetting van
de arbeid of beiiindiging van de arbeidsovereenkomst voor bedienden of de
verhuring van diensten, en dat dergelijke
vergoedingen, krachtens artikel 9S, § 1,
S0 , a, van hetzelfde wetboek, belastbaar
zijn tegen de gemiddelde aanslagvoet
overeenstemmende met het geheel van
de door de wet bepaalde belastbare
inkomsten;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiser, die op I juni 1954 in dienst was
getreden bij een werkgever, met deze
laatste verschillende overeenkomsten had
gesloten, met name een overeenkomst
van 1S januari 1968 voor een onbepaalde
tijd; dat de partijen, bij een overeenkomst van 26 maart 1969, overeenkwamen de overeenkomst van 1S januari
1968 te beiiindigen en een nieuwe
overeenkomst te sluiten ; dat deze
overeenkomst
eisers
opdracht
als
afde1ingshoofd bevestigde maar zekere
diensten en zekere produkten die er
vroeger deel van uitmaakten uit zijn
afdeling verwijderde; dat een tegenbrief
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hem « een vergoeding vrij van alle
belastingen en van alle afhoudingen,
ten bedrage van 1.800.000 frank, zijnde
de schade van de heer A. Lambert »,
wordt betaald en dat « de uitvoering van
deze tegenbrief voor de heer A. Lambert
een voorwaarde is zonder welke hij niet
zou hebben ingestemd met de vandaag
ondertekende overeenkomst '' ;
Overwegende dat uit die vaststellingen
volgt dat het aan eiser op 26 maart 1969
toegekende bedrag van 1.800.000 frank
een vergoeding wegens beeindiging is ;
Overwegende dat, door te beslissen dat
er, ten deze, « geen beeindiging van de
arbeidsovereenkomst voor bedienden in
de zin van artikel 93, § 1, 3°, a, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen ''
was, het arrest ten onrechte de draagwijdte van die wetsbepaling beperkt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerder in de kosten ; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Bergen.
15 september 1976. -

3e kamer.

(1) De wet van 16 maart 1976 heeft artikel 278 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen aangevuld. Hierin wordt bepaald :
" De eiser mag aan het Hof van beroep
bezwaren onderwerpen die noch in het
bezwaarschrift werden geformuleerd, noch
ambtshalve door de directeur werden onderzocht, voor zover zij een overtrading van de
wet of een schending van de op straf van
nietigheid voorgeschreven procedurevormen
inroepen. »
Aldus wijzigt zij zeker de bevoegdheden
van het hof van beroep uitspraak doende
over een beroep tegen de beslissing van de
directeur der belastingen, zoals zij bleken
uit de vroegere wetgeving.
Door deze enkele wijziging in de vroegere
regeling bevestigt deze wet evenwel, voor het
overige, dit stelsel zoals het door de arresten
van het Hof werd uitg·elegd en gepreciseerd.
(2) Het Hof heeft op 27 september 1956
(Bull. en Pas., 1957, I, 60) uitdrukkelijk
beslist dat het beroep, dat de belastingplichtige overeenkomstig de artikelen 66 en 67
van de gecoiirdineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen instelt, wat de

Vom·zitte1", de H. Polet; raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1"slaggeve1·, de
H. Clason. Gelijkluidende conolusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleite1"s, de HH. Deprez (van de balie
te Luik) en Fally.

F KAMER.- 16 september 1976.

1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. GRENZEN VAN HET AAN DIT HOF VOORGELEGDE GESCHIL. STELSEL VAN
VOOR DE WET VAN 16 MAART 1976. WETTELIJKE GRONDSLAG.

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.ARTIKEL 807 VAN HET GERECHTELIJK
WETBOEK NIET VAN TOEPASSING.

I 0 Onde1" het stelsel van v661" de wet van
16 maa1"t 1976 (1) we1"d niet uit a1"ti-

kel464 van het Wetboek van Bu1·ge1"lijke
Rechtsvo1"de1"ing (2), dooh wel tegelijk
uit de a1"tikelen 273, 276, 278, 279 en
281 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (3) en uit de beginselen tot
grenzen van het bij het hof van beroep
aanhangige geschil betreft, niet geregeld
wordt door artikel 464 van het W etboek van
Burgerlijke Rechtsvordering.
Daar de eiseres ten onrechte van oordeel
was dat deze laatste wettelijke bepaling de
bevoegdheden van het hof van beroep beheerste, leidde zij eruit af dat, nu zij vervangen
was door artikel 807 van het Gerechtelijk
Wetboek, dit artikel sinds zijn inwerkingtreding de bevoegdheden vaststelde van dit
gerecht waarbij een beroep aanhangig was
tegen de beslissing van de directeur der
diriwte belastingen.
Enerzijds voert de wet van 1 maart 1976
tot aanvulling van artikel 278 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen, zoals reeds
in noot 1 werd gezegd, een ander stelsel in
dan dat van artikel 807 van het Gerechtelijk
Wetboek, en anderzijds, door voor het overige
het stelsel van de bevoegdheden van het hof
van beroep dat niet verenigbaar was met dat
van deze wettelijke bepaling te bevestigen,
zegt ze nogmaals dat het niet van toepassing
is inzake directe belastingen.
(3) a) Onder het stelsel van de gecoiirdi-
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Tegeling van de 1·espectieve bevoegdde beslissing van de di1·ecteu1· de1'
heden van de administmtie en van de
di1·ecte belastingen aanhangig is, alshoven en Techtbanken afgeleid dat het
mede de grenzen van het bij het hof
hof van be1·oep, waaTbij het beToep van
aanhangige geschil, zowel onde1· het
de belastingplichtige tegen de beslissing
stelsel van v661• de wet van 16 maa1·t
van de di1·ecteu1· de1· diTecte belastingen
1976 als onde1' dat van deze wet, onderaanhangig is, zondeT zijn bevoegdheden
woTpen zijn aan de 1·egels die afgeleid
te oveTsch1·ijden, geen kennis kon nemen,
wo1·den uit bijzondeTe wettelijke bepalingen en uit beginselen (5) waaTvan
buiten het veTval of het Techte1'lijk gewijsde, van een kwestie die bij de
de toepassing niet vm·enigbaa1' is met
die van a1·tikel 807 van het Gm·echtelijk
1·eclamatie niet aan de di1·ectett1' weTd
voorgelegd ove1·eenkomstig genoemd aTtiWetboek, is deze laatste wettelijke bepakel 273 of waa1'oVe1' de diTectetw geen
ling niet van toepassing op de Techtsttitspmak had gedaan, zelfs indien hij
pleging betTejJende een deTgelijk be1·oep.
ze ambtshalve had moeten onde1'zoeken (4).
2° VeTmits de bevoegdheden van het hof - (VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT
van be1·oep, waaTbij het beroep tegen
«TANGANYIKA CONCESSIONS LIMITED »,
neerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen : de artikelen 61, § 3, 65 en 66
van deze wetten.
b) Onder het stelsel van v66r deze wetten :
de artikelen 24, 25 en 28 van de kieswetten
gecoiirdineerd bij het koninklijk besluit van
5 augustus 1881.
(4) Raadpl. o.m. cass., 15 januari 1894
(Bull. en Pas., 1894, I, 86), 14 september 1965
(ibid., 1966, I, 69), 5 maart 1968 (A1'1'. cass.,
1968, I, 840), 17 maart 1970 (ibid., 1970,
biz. 680) en 17 mei 1973 (ibid., 1973, biz. 899).
(5) Onder de woorden « niet uitdrukkelijk
opgeheven wetsbepalingen " en « rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen
van dit wetboek " verstaat artikel 2 van het
Gerechtelijk W etboek niet enkel een of meer
wettelijke bepalingen of een of meer 1'echtsbeginselen, waardoor het vraagstuk uitdrukkelijk zou opgelost worden .. . doch ook
regels die kunnen worden afgeleid uit een of
meer « wetten "ofuit een ofmeer « beginselen"
die elk afzonderlijk exp1•essis vm·bis geen
oplossing zouden geven.
Toen de leden van de Commissie voor de
Justitie bij de Kamer van Voiksvertegenwoordigers kennis genomen hadden van de
piechtige openingsrede van de ProcureurGeneraai Hayoit de Termicourt, van 1 september 1966 ( « Overwegingen over het antwerp van bet Gerechtelijk Wetboek ") hebben
zij een amendement ter discussie gebracht om
artikel 2 van het Gerechtelijk W etboek ais
voigt op te maken: «De in dit Wetboek
gesteide regels zijn van toepassing op aile
rechtspiegingen, behoudens wanneer deze
geregeid worden door niet uitdrukkelijk
opgeheven wetsbepalingen of door rechtsregels of rechtsbeginseien, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing
van de bepalingen van dit W etboek "·

De commissie heeft zich bij de voorgesteide
tekst aangesioten, maar de uitdrukking
« rechtsregels " weggeiaten « daar dit woord
hetzelfde inhoudt ais het woord rechtsbeginseien" (Gedr. St., 59, N. 49 - Kamer -,
zitt. 1965-1966, biz. 6 en 7).
Dit laatste is juist of niet, naar gelang van
de betekenis en de draagwijdte die men aan
het begrip « rechtsbeginsei >> toekent.
Geeft men er de betekenis van « aigemeen
beginsel >> aan (raadpi. « Propos sur Ie texte
de Ia Ioi et les principes generaux du droit >>,
piechtige openingsrede van de ProcureurGeneraai Ganshof van der Meersch van
1 september 1970), dan is het niet waar dat
« beginsei >> ook de betekenis heeft van
« rechtsregei >> inzonderheid de regel weike
niet uitdrukkelijk vermeid wordt in de wet
of in verscheidene wetten, doch die noodzakelijk eruit voortvloeit en erin ligt.
Indien aan dit begrip de betekenis wordt
toegekend van eike niet - uitdrukkelijk geschreven regei, dan is de gelijkstelling door
de commissie voor de justitie juist.
Er dient trouwens te worden gelet op het
feit dat de commissie voor de justitie van het
begrip « rechtsbeginseien " spreekt ... en niet
van « aigemene >> rechtsbeginselen.
Hoewel de wetgever zich niet zeer nauwkeurig heeft uitgedrukt, mag men toch beschouwen - dit werd door het onderhavige
arrest aangenomen - dat een bepaling van
het Gerechtelijk W etboek niet van toepassing
is wanneer « de rechtspieging >> onderworpen
is hetzij aan een wettelijke bepaling, hetzij
aan een regei die uit een of meer wetten moet
worden afgeieid, hetzij aan een aigemeen of
een ander beginsel (i. v.m. de « aigemene
beginseien >> en de « beginseien "• raadpi.
« De opdracht van de hoven en rechtbanken,
enkeie overwegingen "• piechtige openingsrede
van het Hof van 1 september 1975, biz. 29
tot 34).
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STAAT,

ARREST

MINISTER

VAN

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 oktober 1975 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2 en 807 van het
Gerechtelijk Wetboek, 278 en 281 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat, op de regelmatige conclusie
waarin eiseres primair betoogde dat de
bedragen die de vennootschap Union
Miniere in 1967, 1970 en 1971 aan eiseres
heeft betaald ingevolge een overeenkomst
van 21 december 1967 tussen eiseres en
genoemde vennootschap Union Miniere,
geen opbrengsten waren van de concessie
van roerende goederen en bijgevolg niet
belastbaar waren in de roerende voorheffing, en subsidiair, dat, mochten
die bedragen beschouwd worden als
opbrengsten van de concessie van
roerende goederen, ze slechts belastbaar
zouden zijn op hun nettobedrag, dat wil
zeggen op hun brutobedrag verminderd
met de lasten die zijn gedragen om ze te
verkrijgen, welke lasten, bij gebrek aan
bewijskrachtige gegevens, forfaitair op
15 t. h. van dat brutobedrag worden
vastgesteld krachtens artikel 1 van het
koninklijk besluit tot uitvoering van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
het hof van beroep beslist " dat de
subsidiaire vordering van eiseres tot
beperking van de belastbare grondslag
een nieuwe vordering is ; dat deze
vordering niet voorkwam in de reclamatie en evenmin door de directeur
werd onderzocht, zodat ze niet ontvankelijk is »,
terwijl, krachtens artikel 2 van het
Gerechtelijk W etboek, de in dit wetboek
gestelde regels van toepassing zijn op de
rechtspleging voor het hof van beroep
~zake inkomstenbelastingen, behoudens
m zoverre deze rechtspleging geregeld
wordt door bepalingen van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen of in zoverre zij geregeld zou worden door
r~chtsbegi~selen w:aarvan de toepassing
n1et veremgb.aar IS met de toepassing
van de bepalmgen van het Gerechtelijk
Wetboek; geen enkele bepaling van het
Wetboek van. de Inkomstenbelastingen
zegt vvelke gneven de belastingplichtige
voor het hof van beroep mag aanvoeren
tot staving van het beroep als bedoeld in

artikel 278 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen ; bij ontstentenis
yan een bijz_ondere re9el dienaangaande
m de belastmgwet, vo6r de ·inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek en
naar analogie van de regel in artikel 464
van het vroegere Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering betreffende de
rechtspleging in hoger beroep in burgerlijke zaken, werd aangenomen dat de
belastingplichtige voor het hof van
beroep, zitting houdende inzake inkomstenbelastingen, geen enkele nieuwe
vordering kon instellen, dat wil zeggen
geen enkele vordering die naar haar
voorwerp, aard of oorzaak verschilde
van de vordering die bij de directeur
aanhangig was gemaakt of waarover
~ij ambtshalve had beslist (behoudens
m geval van nieuwe grieven die de
belastingplichtige wegens overmacht niet
had kunnen aanvoeren voor de directeur
en van grieven op grond van verval of
van het gezag van gewijsde) ; sinds de
inwerkingtreding van het Gerechtelijk
W etboek op grond van de artikelen 2
en 807 van dit W etboek, of althans naar
analogie van de regel van genoemd
artikel 807, integendeel moet worden
a~_ngenomen dat de belastingplichtige,
biJ op tegenspraak genomen conclusie,
de door hem aan de directeur voorgelegde vordering voor het hof van
beroep kan uitbreiden of wijzigen, op
voorwaarde dat die conclusie berust
op een feit of een akte die de belastingplichtige voor de directeur heeft aangevoerd om op gemotiveerde wijze de
fiscale regeling ervan te betwisten · deze
oplossing geen afbreuk doet aau' enig
rechtsbeginsel tot regeling van de rechtspleging voor het hof van beroep inzake
mkomstenbelastingen ; zij met name
geenszins impliceert dat het hof van
beroep de bevoegdheden van de administratie schendt (evenmin als, bijvoorbeeld,
de ontvankelijkheid van een nieuwe
vordering welke de belastingplichtige,
wegens overmacht, niet voor de directeur
had kunnen aanvoeren), waaruit volgt
dat, door de subsidiaire grief die eiseres
voor de eerste keer in een voor het hof
van b~roep op tegenspraak genomen
conclus1e had voorgedragen, niet ontvankelijk te verklaren zonder nate gaan
of. deze grief al dan niet berustte op
fmten of akten c;lie eiseres voor de
directeur had aangevoerd om de fiscale
regeling ervan te betwisten, het bestreden
arrest de in het middel vermelde bepalingen schendt :
Overwegende dat het middel het arrest
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subsidiaire vordering van verzoekster
tot beperking van de belastbare grandslag een nieuwe vordering is ; dat deze
vordering niet voorkwam in de reclamaties en evenmin door de directeur werd
onderzocht, zodat ze niet ontvankelijk
is >>;
Overwegende dat, volgens het middel,
het hof van beroep, overeenkomstig
de artikelen 2 en 807 van het Gerechtelijk
Wetboek, had moeten nagaan of deze
vordering al dan niet berustte op feiten
of akten die eiseres voor de directeur
van de belastingen had aangevoerd ;
dat het arrest zulks niet gedaan heeft en
zodoende deze wettelijke bepalingen
schendt;
Overwegende dat onder het wettelijk
stelsel dat van toepassing was v66r de
wet van 16 maart 1976- die ten deze
niet toepasselijk is - niet, zoals eiseres
dat aanvoert, uit artikel 464 van het
W etboek van Burgerlijke Rechtsvordering, doch zowel uit de artikelen 273,
276, 278, 279, 281 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen - welke bepalingen niet uitdrukkelijk werden opgeheven - als uit de beginselen tot regeling
van de respectieve bevoegdheden van
de administratie en van de hoven en
rechtbanken, kon worden afgeleid dat
het hof van beroep, waarbij het beroep
van de belastingplichtige tegen de beslissing van de directeur van de directe
belastingen aanhangig is, zonder zijn
bevoegdheden te overschrijden, geen
kennis kan nemen, buiten het verval
of het rechterlijk gewijsde, van een
kwestie die in de reclamatie niet aan
de directeur werd voorgelegd overeenkomstig genoemd artikel 273 of waarover
de directeur geen uitspraak heeft gedaan,
zelfs indien hij ze ambtshalve had
moeten onderzoeken ;
Dat, nu de rechtspleging aldus onderworpen is aan regels die afgeleid kunnen
worden uit die wettelijke bepalingen
en uit genoemde beginselen waarvan
de toepassing niet verenigbaar is met de
toepassing van artikel 807 van het
Gerechtelijk Wetboek, het bestreden
arrest terecht niet op clit artikel steunde ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
16 september 1976. 1e kamer. V oorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Trousse.- Gelijkluidende conclusie,

de H. Dumon, eerste advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. Kirkpatrick en Fally.

1e KAMER.- 16 september 1976.

ARBEIDSONGEVAL. ~ UITVOERING
VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST. BE GRIP.

Het ongeval dat de we1·knemm· ove1·komt
terwijl hij zich pm· mtto van zijn woonplaats naar de plaats van zijn werk
begeeft is niet ove1·komen tijdens de
uitvoering van de arbeidsove1·eenkomst,
wanneer de werkneme1·, gedu1·ende het
tmject, niet onder het gezag, de leiding
en het toezicht van de werkgever staat,
zelfs indien deze de 1·eiskosten en een
verplaatsingsvergoeding betaalt, ongeacht
of deze vergoeding berekend werd op
g1·ond van het basisuu1·loon (1). (Art. 1
gecoord. wetten van 28 september
1931 en art. 7 wet van 10 april 1971.)
(D'HEERE EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« NEDERLANDSE LLOYD», T. GOFFIN EN
BELGISCHE NATIONALE ASSURANTIEKAS
ALLERLEI RISICO'S TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN ASSUBEL.)
ARREST (ve1·taling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 mei 1975 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1, inzonderheid leden 1 en 5 (gewijzigd bij de artikelen 1 van de besluitwet
van 9 juni 1945 en 47, § 1, van de wet van
27 juni 1969), 19, inzonderheid leden 2,
3 en 8 (gewijzigd bij het enig artikel van
de wet van ll juni 1964, bij de artikelen 10, 1° en 2°, van de wet van 10 juli
1951 en 3 van de wet van 16 maart 1954),
van de wetten betreffende de vergoeding
der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, gecoordineerd bij koninklijk
besluit van 28 september 1931, 1 van de
besluitwet van 13 december 1945 betref(1} Raadpl. cass., 30 oktober 1973 (Arr.

cass., 1974, biz. 247).
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weg naar of van het werk voordoen, voor
zover nodig de artikelen 1, 7, 8, inzonderheid § 1, lid 2, 46, inzonderheid § 1, 1°
en 5°, en 49 van de arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, van de artikelen 1134,
1135 van het Burgerlijk Wetboek, 22 van
de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen in het algemeen, 3, inzonderheid leden 5 en 6, 16, inzonderheid a en b,
17, inzonderheid a en d, van de beslissing
van 18 december 1963 van het Nationaal
Paritair Comite voor de metaalbouw
tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden der werklieden te werk gesteld
in ondernemingen welke bruggen en
metalen gebinten monteren, algemeen
verbindend verldaard bij het koninklijk
besluit van 26 maart 1964, 1, inzonderheid
lid 1 (gewijzigd bij artikel 1 van de wet
van 10 december 1962), en l l (gewijzigd
bij artikel 1 van de wet van 20 juli 1961)
van de wet van 10 maart 1900 op het
arbeidscontract, voor zover nodig van
artikel 2 van de wet van 12 april 1965
tot bescherming van het loon der
werknemers,
do01·dat, nu de verweerders Goffin
en Michaux, monteurwerklieden bij de
naamloze vennootschap << Ateliers de
constructions>> van en te Jambes-Namur,
respectievelijk wonende te J auche en te
J emeppe-sur-Sambre, die zich, in een
wagen die bestuurd werd door hun
werlrmakker, eiser D'Heere, naar een
werf begaven te Antwerpen, buiten de
zetel van hun onderneming, ingevolge
een fout van eiser werden gekwetst bij
een verkeersongeval te Breendonk op de
weg Brussel-Antwerpen, het arrest beslist
dat Goffin en Michaux het slachtoffer
werden van een ongeval dat zich heeft
voorgedaan op de weg naar of van het
werk en dat eiser en eiseres, zijn verzekeraar, overeenkomstig de regelen van
het gemeen recht de schade moeten
herstellen die door het ongeval werd
veroorzaakt en, bijgevolg, verweerder
en de verweersters, verzekeraars van de
bovenvermelde vennootschap, moeten
vergoeden, op grond dat « Goffin, Michaux
en D'Heere Andre, die te Faulx-les-Caves
woonden, eenmaal per week van hun
woonplaats naar Antwerpen reisden, of
althans geacht werden dit te doen,
zonder langs Jambes te rijden; gedurende
de week verbleven ze te Antwerpen of
veronderstelde men dat ze te Antwerpen
een « logies >> had den ; .. . dat er was
overeengekomen dat de duur van hun
verplaatsing tien uur bedroeg ; hun

werkgever zich niot inliet met hun verplaatsing naar Antwerpen ; ze ontvingen
voor hun verplaatsing van hun werkgever
een vergoeding die overeenstemde met
hun basisuurloon ;
clat cleze ver·
goeding, als bepaalcl in de toen toepasselijke beslissing van 18 december
1963 van het Nationaal Paritair Comite
voor de metaalbouw, geen loon is in de
zin van vergoeding voor een werk, cloch
een vergoecling voor de tijcl die door de
montagewerldui besteecl werd om zich
op bevel van hun werkgever naar een
andere plaats te begeven wanneer de
werf waar ze te werk gestelcl zijn zich
bevinclt buiten de zetel van de onclerneming waaraan ze bij arbeiclscontract
zijn verbonclen ; .. . dat, ofschoon een
clergelijke vergoeding, die wercl toegekend
op grond van de artikelen 3, 16 en 17
van de beslissing van voornoemcle Paritaire Commissie, berekend worclt op
basis van het loon, zulks niet tot gevolg
heeft clat de verplaatsingstijcl van de
arbeiclers zou begrepen zijn in de werktijcl
wanneer, zoals ten cleze, de arbeicler
zich uit vrije wil en buiten elk, zij het
virtueel, toezicht van de werkgever
verplaatst : ... clat de beslissing van het
Paritair Comite enerzijcls, in een hoofclstuk « Lonen ))' de lonen bepaalt van de
categorieen arbeiclers en de premies
waarop zij ingevolge de aarcl van hun
werk recht hebben, met name wegens
het risico ervan, en, anclerzijcls, in een
hoofclstuk « Verplaatsingskosten en -vergoedingen )), de wijze bepaalt waarop
de verplaatsingstijcl berekend en vergoed
worclt aangezien cleze verplaatsing van
de arbeider gebeurt op bevel van de
werkgever wanneer het werk moet worden
verricht op een werf die buiten de
onderneming gelegen is omclat de opdracht van cleze laatste bestaat in het
monteren van metalen gebinten )),
te1·wijl, naar luid van de artikelen 16
en 17 van bovenvermelcle beslissing van
het Nationaal Paritair Comite, de tijcl
die de monteurwerkman besteeclt om
zich te verplaatsen ten opzichte van de
zetel van de onclerneming worclt betaalcl
tegen het uurloon, clan wanneer de tijcl
door de werkman besteecl om zich van
zijn woonplaats te begeven naar het
verzamelpunt, in beginsel de zetel van
de onclerneming, helemaal niet worclt
vergoecl, het arrest, clerhalve, door te
zeggen clat de ten cleze aan Goffin en
Michaux toegekencle verplaatsingsvergoecling geen loon is maar een vergoecling
voor een opgelegcle verplaatsing, zich
niet alleen tegenspreekt, maar ook de
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de beslissing van het Paritair Comite
evenals het wettelijk beginsel van loon
en vergoeding, hetgeen, krachtens de
artikelen l en 11 van de wet van l 0 maart
1900 en 2 van de wet van 12 april 1965,
alles omvat waarop de werknemer in
geld recht heeft ingevolge zijn dienstbetrekking (met name schending van
artikel 97 van de Grondwet en van de
bepalingen die in de aanhef van het
middel werden vermeld, van de beslissing
van 18 december 1963 van het Nationaal
Paritair Oomite, van de wet op het
arbeidscontract, van de wet tot bescherming van het loon);

en terwijl, nu Goffin en Michaux wegens
de hun opgelegde verplaatsing naar
Antwerpen recht hadden op een loon
of een vergoeding ingevolge hun dienstbetrekking, het arrest niet wettelijk
beslist dat het ongeval zich heeft voorgedaan op de weg naar en van het werk
zoals wordt bepaald bij de artikelen 1
van de besluitwet van 13 december 1945
en 8 van de wet van 10 april 1971, en
derhalve de vergoeding van de veroorzaakte schade kan geiiist worden van
eiser, die aansprakelijk is voor het
ongeval, en van eiseres, zijn verzekeraar,
overeenkomstig de regelen van het
gemene recht, aangezien een dergelijke
vergoeding, op grond van de artikelen 19,
leden 2, 3 en 8, van de bovengenoemde
gecoordineerde wetten en 46, § 1, l 0 en 5°,
van de wet van 10 april 1971, slechts
geiiist kan worden van het hoofd der
onderneming of van zijn werknemers
en aangestelden wanneer het ongeval
zich heeft voorgedaan op de weg naar
en van het werk (schending van de in
de aanhef van het middel vermelde
bepalingen van de gecoi:irdineerde wetten
betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende uit de arbeidsongevallen,
van de besluitwet van 13 december 1945,
voor zover nodig van de wet van 10 april
1971 en van de artikelen 1 van de wet
van 10 maart 1900, gewijzigd bij artikel1
van de wet van 10 december 1962, 1134,
1135 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet) :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat het verkeersongeval waarvoor eiser
D'Heere werd aansprakelijk gesteld, zich
heeft voorgedaan terwijl hij zich naar
Antwerpen begaf, naar een buitenwerf
van zijn werkgever de naamloze vennootschap " Ateliers de constructions "
van en te Jambes-Namur, en dat hij
twee werkmakkers, waaronder verweer-

der Goffin, vervoerde ; dat D'Heere zijn
voertuig voor eigen rekening bestuurde ;
dat de werkgever zich niet inliet met de
organisatie van de verplaatsing ; dat
eiser en zijn passagiers voor hun verplaatsing een vergoeding ontvingen die
berekend werd tegen hun basisuurloon,
doch dat « een dergelijke vergoeding ...
niet tot gevolg heeft dat de verplaatsing
van de arbeiders begrepen is in de werktijd wanneer, zoals ten deze, de arbeider
zich uit vrije wil en buiten elk, zij het
virtueel, toezicht van de werkgever
verplaatst » ;
Overwegende dat het arrest aldus
vaststelt dat verweerder Goffin zich op
het ogenblik van het ongeval niet onder
het gezag, het bestuur en het toezicht
van zijn werkgever bevond ;
Overwegende dat derhalve, zonder
tegenstrijdigheid en zonder de in het
middel vermelde wettelijke bepalingen
te schenden, het arrest beslist dat,
niettegenstaande de toekenning van een
verplaatsingsvergoeding, er niet kan
worden beschouwd dat het ongeval zich
heeft voorgedaan tijdens de uitvoering
van het arbeidscontract en het geen
arbeidsongeval is ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
16 september 1976. 18 kamer. V oorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. Fally en VanRyn.

F KAMER. -

17 september 1976.

1o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE. ONTEIGENING GEDEORETEERD.- VRIJWILLIGE VERKOOP VAN
RET ONROEREND GOED AAN DE ONTEIGEiNENDEi OVERHEID. REiOHTSGEVOLGEN VAN DE VERKOOP ONDERWORPEN AAN RET GEMEEN RECHT.
2o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE. 0NTEIGENING GEiDEORETEERD. - VRIJWILLIGE VERKOOP VAN
RET ONROEREND GOEiD AAN DEi ONT-
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EIGENENDE OVERHEID. VERHOU·
DINGEN TUSSEN DEZE OVERHEID EN DE
DERDEN DIE EEN ZAKELIJK OF EEN
PERSOONLIJK RECHT OP HET ONROE·
REND GOED BEZITTEN.- VERHOUDIN·
GEN GEREGELD DOOR HET GEMEEN
RECHT.

huis waarvan de onteigening ten algemenen nutte is gedecretee1·d, worden de
verhoudingen tussen de onteigenende
ove1·heid en de onderhuurder ge1·egeld
door a1·tikel 1743 van het Burgerlijk
Wetback alsmede de ?'egels betreffende
de handelshuur in het bijzondm· (3).

3°

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE. ONTEIGENING GEDECRE·
TEERD.- VRIJWILLIGE VERKOOP VAN
EEN HANDELSHUIS AAN DE ONTEIGE·
NENDE OVERHEID. VERHOUDINGEN
TUSSEN DE ONTEIGENENDE OVERHEID
EN DE ONDERHUURDER. REGELING
DOOR ARTIKEL 1743 VAN HET BURGER·
LIJK VVETBOEK EN DE REGELS BETREF·
FENDE DE HANDELSHUUR IN HET
BIJZONDER.

4°

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE. ONTEIGENING GEDECRE·
TEERD. VRIJWILLIGE VERKOOP VAN
EEN HANDELSHUIS AAN DE ONTEIGE·
NENDE OVERHEID. ARTIKELEN 19
VAN DE WET VAN 17 APRIL 1835 EN 6
EN 19, § 1, VERVAT IN ARTIKEL 5 VAN
DE WET VAN 26 JULI 1962. NIET
VAN TOEPAS SING TEN AANZIEN VAN DE
ONDERHUURDER.

4° De artikelen 19 van de wet van 17 ap1·il
1835 op de onteigening ten algemenen
nutte en 6 en 19, § 1, van de wet betreffende de rechtspleging bij hoogd1·ingende
omstandigheden inzake onteigening ten
algemenen nutte, vervat in artikel 5 van
de wet van 26 juli 1962 betreffende de
onteigening ten algemenen nutte en de
concessies voo1· de bouw van de autosnelwegen, nam luid waarvan de gedaagde eigenaar gehouden is de derden
die bij de onteigening belang hebben op
grand van huu1·, geb?•tlikspand, gebruik
of bewoning, in het geding te betrekken
of ze op de hoogte te brengen van de
voorgenomen onteigening, zijn niet van
toepassing in geval van m·ijwillige
vm·koop aan de onteigenende overheid
van een handelshuis waarvan de onteigening ten algemenen nutte is gedecreteerd (4).

5°

TUSSENKOMST. BURGERLIJKE
ZAKEN. CASSATIEGEDING. 0NT·
VANKELIJKE EIS TOT BINDENDVERKLA·
RING VAN HET ARREST DOOR DE ElSER
TOT CASSATIE INGESTELD. lNWILLI·
GING VAN DE VOORZIENING. EIS
GEGROND VERKLAARD.

1° In geval van vrijwillige verkoop aan de
onteigenende overheid van een onroerend
goed waarvan de onteigening ten algemenen nutte is gedecreteerd, worden de
rechtsgevolgen van de verkoop ge1·egeld
door het gemeen ?'echt ( 1).

2° In geval van v1·ijwillige ve1·koop aan de
onteigenende overheid van een onroe1·end
goed waa1•van de onteigening ten algemenen nutte is gedem·eteerd, worden de
vm·houdingen tussen de onteigenende
ove1·heid en de de1·den die een zakelijk
of een persoonlijk recht op dit onrom·end
goed bezitten, geregeld door het gemeen
recht (2).

5°

W anneer het H of de voorziening
inwilligt, verklaart het de ontvankelijke
eis tot bindendverklm·ing van het arrest,
ingesteld door de eiser tot cassatie,
gegrond (5).

(DECAMPS, T. DEREYMAEKER EN GE·
MEENTE VLEZENBEEK, IN TEGENWOOR·
DIGHEID VAN DE PERSONENVENNOOT·
SCRAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK·
HElD « BIERCENTRALE RUYSEVELDT » ;
DEREYMAEKER, T. GEMEENTE VLEZEN·
BEEK, PERSONENVENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « BIER·
CENTRALE RUYSEVELDT >>EN DECAMPS.)
ARREST.

3° In geval van vrijwillige verkoop aan
de onteigenende overheid van een handels-

HET H O F ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 september 1974 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel ;
Overwegende dat de voorzieningen in
de op de algemene rol onder de nummers 1687 en 1779 ingeschreven zaken
tegen dezelfde beslissing gericht zijn ;

(1) en (2) Cass., 21 januari 1960 (Bull. en
Pas., 1960, I, 576) en noot 1; 17 oktober 1969
(.Arr. cass., 1970, blz. 174) en 3 juni 1971
(ibid., 1971, blz. 985).

(3) en (4) Raadpl. cass., 21 januari 1960 en
3 juni 1971, vermeld in de noot 1 en 2.
(5) Raadpl. cass., 17 april1975 (.Arr. cass.,
1975, blz. 908).

-64dat ze ambtshalve moeten worden samengevoegd;
I. W at betreft de voorziening van
Decamps:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat eiseres tegen de verweerster gemeente Vlezenbeek enige eis
heeft gesteld ; dat het vonnis evenmin
enige veroordeling tegen eiseres ten
gunste van vermelde verweerster uitspreekt ; dat de voorziening, in zoverre
zij tegen deze verweerster is gericht, niet
ontvankelijk is;
Gelet op het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2, 19, 21
van de wet van 17 april 1835 op de
onteigening ten algemenen nutte, 1, 3, 5,
6, 7, 8, 19, § 1, van de wet betreffende
de rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen
nutte (artikel 5 van de wet van 26 juli
1962}, ll08, ll09, 1ll0, llll, 1112, 1113,
1114, ll34, ll35, 1582, 1583, 1743 van
het Burgerlijk Wetboek, en 12 van de
wet van 30 april 1951 betreffende de
handelshuur,
doordat de rechtbank, in het geval
van een minnelijke aankoop van een te
onteigenen panel door de onteigenende
overheid, enerzijds deze laatste niet als
aankoper onder bezwarende titel ten
opzichte van de huurder van dit panel
beschouwt, doch anderzijds beslist : aan
de ene kant, dat de verkoper, oorspronkelijke eigenaar, zijn huurder diende
op te roepen om bij deze minnelijke
aankoop aanwezig te zijn, op grand « dat
het verkrijgen bij minnelijke aankoop
door de onteigenende overheid niet kan
gelijkgesteld worden met een verkrijging
onder bezwarende titel ; dat de onteigende
eigenaar niet vrij kan beslissen over de
vraag of hij al dan niet zijn goed zal
vervremnden ; dat de vervreemding aan
de onteigenende overheid onder vorm
van een zogenaamde vrijwillige afstancl
slechts een moclaliteit is van het bepalen
van het onteigeningsbedrag ; dat derhalve
de bepalingen zowel van artikel 17 43
van het Burgerlijk Wetboek als deze van
artikel 12 van de wet van 30 april 1951,
beide afgestemd op een vrijwillige verkoop, ten deze geen toepassing vinden »;
aan de andere kant, « dat het de huurder
zelf is die, in het geval van onteigening
te algemenen nutte, na verwittiging door
de eigenaar, de nodige stappen moet doen
om van wie onteigent de vergoeding te
bekomen en/of om van de verhuurder

vermindering te bekomen van de huurprijs of betaling van de vergoeding
betaald aan de eigenaar voor de schade
ondergaan door de huurder ; dat, indien
hij hiertoe niet tijdig optreedt en de
onteigenende overheid een globaal bedrag
toekent aan de onteigende eigenaar voor
een goed vrij en onbelast, de huurder
geen aanspraken meer kan doen gelden
tegenover de onteigenende overheid ; dat
dit echter zijn rechten onverminderd
laat ten opzichte van de eigenaar die
hem niet opgeroepen heeft om aan de
onteigeningsregeling mee te werken, om
het volledig bedrag van zijn schade te
eisen indien dit niet in de onteigeningsprocedure werd bepaald >>,
terwijl, eerste onderdeel, de bepalingen
van de artikelen 19, 21 van de wet van
17 april 1835, 5, 6, 7, 8 en 19, § 1, vervat
in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962,
inhouden dat het vonnis waarbij de
rechtbank beslist dat de bij de wet
voorgeschreven formaliteiten, om tot
onteigening te geraken, werden in acht
genomen, of waarbij de provisionele
onteigeningsvergoedingen ruw geschat
worden, met zich brengt dat het onteigende panel wordt gezuiverd van alle
zakelijke en persoonlijke rechten, zoals
dit van de huurder, die bijgevolg tegen de
onteigenende overheid geen toepassing
van de artikelen 17 43 van het Burgerlijk
Wetboek of 12 van de wet van 30 april
1951 zou kunnen vorderen; aldus, opdat
de onteigenende overheid, na bepaling
van een billijke schadeloosstelling, niet
tot eerbiediging van de huurwetgeving
zou gehouden zijn, krachtens de respectieve artikelen 2 en 3 van de wetten van
1835 en 1962 een dagvaarding is vereist,
zodat de onteigening langs gerechtelijke
weg wordt vervolgd ; de rechtbank, door
deze bepalingen van de wetgeving tot
regeling, langs gerechtelijke weg, van de
onteigening ten algemenen nutte uit te
breiden tot de gevallen van afstand in
der minne door de eigenaar van zijn te
onteigenen goed, de artikelen 2, 19 en
21 van de wet van 17 april 1835 en 3,
5, 6, 7, 8 en 19, § 1, vervat in artikel 5
van de wet van 26 juli 1962, schendt,
evenals de artikelen 17 43 van het
Burgerlijk "'Vetboek en 12 van de wet
van 30 april 1951, die het gemeen recht
uitmaken dat in hogervermelde gevallen
van buitengerechtelijke regeling van
kracht is;
tweede onde1•deel, de wil tot eigendomsoverdracht van de verkoper bij de
afstand in der minne aan de overheid
van het door haar te onteigenen goed

-65niet onvrij is ten gevolge van dwaling,
geweld of bedrog, die de enige wilsgebreken uitmaken welke een gegeven
toestemming tot koop-verkoop ongeldig
maken ; daarenboven de eigenaar vrij is
om tussen een minnelij ke afstand en een
onteigening langs gerechtelijke weg te
kiezen, volgens de artikelen 1 van de wet
van 1835 en 3, vervat in artikel 5 van de
wet van 26 juli 1962, en in het eerste
geval eveneens vrij blijft om over de
overdrachtsprijs te onderhandelen; ten
slotte, in het geval van een minnelijke
afstand, de eigenaar zijn goed tegen een
koopprijs in eigendom aan de overheid
overdraagt zoals bij om het even welk
contract van koop-verkoop, zodat door,
in het geval van een minnelijke afstand
van zijn goed door de eigenaar aan de
onteigenende overheid, deze laatste niet
als een gewone aankoper te beschouwen
ten opzichte van derde personen welke
op het goed rechten doen gelden, de
rechtbank de artikelen ll08, ll09, 1110,
1ll1, 1112, 1113, 1114, ll34, 1135, 1582,
1583 van het Burgerlijk Wetboek, 1 van
de wet van 17 april 1835 en 3, vervat
in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962,
schendt;
derde onderdeel, de bij de artikelen 19
van de wet van 17 april 1835, 6 en 19, § 1,
vervat in artikel 5 van de wet van 26 juli
1962, opgelegde verplichting voor de
eigenaar om zijn huurder van de voorgenomen onteigening op de hoogte te
brengen, uitsluitend bestaat wanneer de
eigenaar gedagvaard is in het kader van
een onteigening langs gerechtelijke weg ;
de huurder immers, in dit laatste geval,
bij de schatting en de bepaling van de
voorlopige vergoeding betrokken dient
te worden, waar in het geval van een
minnelijke afstand het volstaat dat hij
zijn huurrechten tegen de aankoper,
onteigenende overheid, inroept ; zodat
de rechtbank, door de verplichting
opgelegd aan de eigenaar die gedagvaard
is tot onteigening, uit te breiden tot wie
zijn goed buitengerechtelijk aan de
onteigenende overheid afstaat, de artikelen 19 van de wet van 17 april 1835, 6
en 19, § 1, vervat in artikel 5 van de wet
van 26 juli 1962, schendt;

Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder Dereymaeker ingeroepen en afgeleid uit het gebrek aan
belang van het middel, omdat, na
vastgesteld te hebben dat eiseres, ondanks
haar verplichting, heeft verzuimd v66r
het vaststellen van de onteigeningsvergoeding de eerste en de derde verCASSATIE,
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weerder op te roepen om! aan de werkzaamheden van de schattingen mede te
werken, en na geoordeeld te hebben dat
eiseres de gevolgen van dit verzuim moet
dragen, het vonnis zijn beslissing
wettelijk rechtvaardigt door ze te laten
steunen op een niet-bestreden reden, met
name de verrijking zonder rechtmatige
oorzaak van eiseres, aan wie bepaalde
bedragen, die rechtstreeks verband
hielden met de door eerste verweerder
geleden schade, werden uitbetaald :
Overwegende dat, nu het vonnis zijn
beslissing in hoofdzaak hieruit afleidt
dat eiseres ertoe gehouden was de huurder
en de onderhuurder op te rqepen om aan
de werkzaamheden van de schattingen
mede te werken, de in het middel
aangevoerde grief wel belang vertoont ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;
Over het middel :
Overwegende dat in geval van minnelijke aankoop van een goed door de tot
onteigening gemachtigde overheid, de
rechtsgevolgen van de aankoop die van
het gemeen recht zijn ; dat dit recht
onder meer de betrekkingen regelt tussen
de onteigenende overheid en de derden
die een zakelijk recht of een persoonlijk
recht bezitten ;
Overwegende dat ten deze verweerder,
als onderhuurder, de· herberg huurde
waarvoor aan verweerster, de gemeente
Vlezenbeek, machtiging tot onteigening
was verleend, doch welke in der minne
door de eigenaar aan die verweerster
werd verkocht ; dat de toestand van
partijen derhalve door het gemeen recht,
in het onderhavige geval artikel1743 van
het Burgerlijk W etboek alsmede de
regels betreffende de handelshuur in het
bijzonder, wordt beheerst ;
Overwegende dat de beslissing ervan
uitgaat dat de uitzonderingsbepalingen
van de artikelen 19 van de wet van
17 april 1835, 6 en 19, § 1, vervat in
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962,
ook bij overdracht in der minne van het
goed door de eigenaar aan de tot onteigening gemachtigde overheid toepasselijk zijn;
Overwegende dat, door aldus te oor·
delen, het vonnis deze uitzonderingsbepalingen, die aileen betrekking hebben
op de langs gerechtelijke weg, bij dagvaarding, doorgevoerde onteigening, toepast op daarin niet omschreven gevallen
en dienvolgens deze wetsbepalingen
schendt;

66Dat het middel gegrond is ;
II. W at betreft de voorziening van
Dereymaeker :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1, 2, 19,
21 van de wet van 17 april 1835 op de
onteigening ten algemenen nutte, 1, 3, 5,
6, 7, 8, 19, § 1, van de wet betreffende
de rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen
nutte (artikel 5 van de wet van 26 juli
1962), 1108, 1109, 1110, 1111, 1112,
1113, 1114, 1134, 1135, 1165, 1382,
1582, 1583, 1719, 1743 van het Burgerlijk
Wetboek, 12, 25, 26 en 27 van de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming
van het handelsfonds, vormend afdeling IIbis van hoofdstuk II van titel VIII
van boek III van het Burgerlijk W etboek,
doordat het vonnis de door eiser tegen
eerste en tweede verweersters ingestelde
vordering tot schadevergoeding verwerpt
om de reden dat de gemeente Vlezenbeek
de machtiging had bekomen het onroerend goed te onteigenen en het dan
minnelijk aankocht, dat echter. het
verkrijgen bij minnelijke aankoop door
de onteigenende overheid niet kan worden
gelijkgesteld met een verkrijging onder
bezwarende titel, dat immers de onteigende eigenaar niet vrij kan beslissen
over de vraag of hij al dan niet zijn
goed zal vervreemden en de vervreemding aan de onteigenende overheid
onder vorm van een vrijwillige afstand
slechts een modaliteit is van het bepalen
van het onteigeningsbedrag, zodat de
bepalingen zowel van artikel 1 743 van
het Burgerlijk Wetboek als deze van
artikel 12 van de wet van 30 april 1951
ten deze geen toepassing vinden,
terwijl, eerste onderdeel, in het geval
van minnelijke aankoop door de onteigenende overheid van een onroerend
goed waarvoor machtiging tot onteigening ten algemenen nutte werd
gegeven, de verhoudingen tussen de
onteigenende overheid die minnelijk
aankoopt en eiser, die bij een tegenstelbaar huurcontract een huurrecht op
het verkochte goed heeft, geregeld worden
door het gemeen recht en dergelijke
minnelijke aankoop wel moet worden
gelijkgesteld met een verkrijging onder
bezwarende titel, derwijze dat de bepalingen zowel van artikel 17 43 van het
Burgerlijk Wetboek als deze van artikel 12 van de wet van 30 april 1951 ten
deze van toepassing zijn en eiser ge-

rechtigd is wegens miskenning van zijn
contract schadevergoeding te vorderen
(schending van de artikelen 1, 2, 19, 21
van de wet van 17 april 1835, 1, 3, 5, 6,
7, 8, 19, § 1, vervat in artikel 5 van de
wet van 26 juli 1962, 1165, 1382, 1719,
1743 van het Burgerlijk Wetboek, 12, 25,
26 en 27 van de wet van 30 april 1951);
tweede onderdeel, bij de afstand! in der
minne aan de overheid van het door
deze laatste te onteigenen pand, de
wilsuiting tot eigendomsoverdracht van
de verkoper niet is aangetast door
dwaling, geweld of bedrog, welke de
enige wilsgebreken zijn die de toestemming tot de koop-verkoop ongeldig
kunnen maken, en de eigenaar ten andere
volkomen vrij is te kiezen tussen een
minnelijke afstand of een onteigening
langs de gerechtelijke weg en in het
eerste geval overigens vrij blijft over de
prijs te onderhandelen (schending van de
artikelen 1108, 1109, 1110, 1111, 1112,
1113, 1114, 1134, 1135, 1582, 1583 van
het Burgerlijk W etboek, I van de wet
van 17 april 1835 en 3, vervat in artikel 5
van de wet van 26 juli 1962) :
Overwegende dat eiser dezelfde grief
als die van de voorziening van Decamps
aanvoert;
Dat, om de in het antwoord op het
middel van deze laatste aangehaalde
redenen, het onderhavige middel gegrond
is;
Om die redenen, voegt samen de zaken
ingeschreven onder de nummers 1687
en 1779 van de algemene rol; vernietigt
het bestreden vonnis ; verklaart dit
arrest, in zoverre het wordt gewezen
op de voorziening van eiseres Decamps,
verbindend voor de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
<< Biercentrale Ruyseveldt » ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; houdt de kosten aan opdat
erover door de feitenrechter zou worden
beslist ; verwijst de zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven,
zitting houdende in hoger beroep.
17 september 1976. 1e kamer.
V oorzitter, de H. de V reese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende
conclusie, de H. Tillekaerts, advocaatgeneraal. Pleiters, de HH. Biitzler
en Houtekier.
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17 september 1976.

van 4 november 1969 tot wijziging
van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop
ten gunste van huurders van landeigendommen, zijn niet van toepassing
op de overeenkomsten tussen de exploitant van een landeigendom en de eigenaar
of de vruchtgebruiker, waarin bedongen
is dat de laatstgenoemden een aanzienlij k
aandeel (2) zullen hebben in de eventuele
verliezen en ten minste de helft zullen
inbrengen van het materieel en de
veestapel, evenals van alle nieuwe investeringen die noodzakelijk zouden worden.
(Burgerlijk W etboek, sectie houdende

CASSATIE. BEVOEGDHEID. BURGERLIJKE ZAKEN. VERSCHRIJVING IN DE BESTREDEN BESLISSING. BEVOEGDREID VAN HET HOF OM ZE TE
VERBETEREN.

2°HUUR VANGOEDEREN.-PAcHT.
0VEREENKOMST TUSSEN DE EXPLOITANT VAN EEN LANDEIGENDOM EN DE
EIGENAAR OF DE VRUCHTGEBRUIKER. BEDING DAT DE LAATSTGENOEMDEN
EEN AANZIENLIJK AANDEEL ZULLEN
HEBBEN IN DE EVENTUELE VERLIEZEN
EN TEN MINSTE DE HELFT ZULLEN
INBRENGEN VAN RET MATERIEEL EN
DE VEESTAPEL, EVENALS VAN ALLE
NIEUWE INVESTERINGEN DIE NOODZAKELIJK ZOUDEN WORDEN. REGELS
BETREFFENDE DE PACHT IN RET BIJZONDER.- NIET VAN TOEPASSING.

de regels betreffende de pacht in het
bijzonder, art. 2, lid 1, 4o.)
3°

3° HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT.
- ARTIKEL 2, LID 1, 4°, VAN DE REGELS
BETREFFENDE DE PACHT IN RET BIJ·
ZONDER. AANZIENLIJK AANDEEL
IN DE VERLIEZEN. -BEGRIP.
4° HUUR vAN GOEDEREN. - p ACHT.
-ARTIKEL 2, LID 1, 4°, VAN DE REGELS
BETREFFENDE DE PACHT IN RET BIJ·
ZONDER. 0VEREENKOMST TUSSEN
DE EXPLOITANT VAN EEN LANDEIGEN •
DOM EN DE EIGENAAR ERVAN. BEDING DAT DE EIGENAAR EEN AANZIENLIJK AANDEEL ZAL HEBBEN IN DE
EVENTUELE VERLIEZEN EN ZIJN INBRENG TEN MINSTE DE HELFT ZAL ZIJN
VAN RET MATERIEEL EN DE VEESTAPEL,
EVENALS VAN ALLE NIEUWE INVES·
TERINGEN DIE NOODZAKELIJK ZOUDEN
WORDEN. BEGRIP.
1°

Het Hof is, bij de beoordeling van een
cassatiemiddel, bevoegd om een verschrijving in de best1·eden beslissing
te verbeteren, wanneer die duidelijk
blijkt uit de context ervan (1).

Artikel 2, lid 1, 4°, van de regels
betreffende de pacht in het bijzonder
sluit niet uit dat, om te bepalen of in
de overeenkomst welke de eigenaar van
een landeigendom heeft gesloten met de
exploitant ervan bedongen is dat die
eigenaar een aanzienlijk aandeel in de
eventuele verliezen (3) zal hebben, de
feitenrechter het verlies in aanmerking
neemt van de door die eigenaar op grand
van die overeenkomst persoonlijk te
verrichten arbeid.

Voor de toepassing van artikel 2, lid 1,
4°, van de regels betreffende de pacht
in het bijzonder zijn niet van tel de in
feite gedane inbreng van de eigenaar
van een landeigendom die met de
exploitant ervan een overeenkomst heeft
gesloten, noch zijn werkelijk aandeel
in de verliezen, maar wel de inbreng
van die eigenaar en zijn aandeel in de
eventuele verliezen zoals die in de
overeenkomst zijn bedongen.

4°

(TACK, T. MUSSCHE.)
ARREST.

De regels betreffende de pacht in het
bijzonder, vervat in artikel I van de wet

HET H O F ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 februari 1975 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat het arrest in het

(1) Cass., 3 januari 1975 (Arr. cass., 1975,
blz. 495) ; vgl., in strafzaken, cass., 15 maart
1976 (ibid., 1976, biz. 817).
(2) en (3) Uit de parlementaire voorbereiding
van de wet van 4 november 1969 (Parl. Besch.,
Kamer, zitting 1966-1967, nr. 95 [1965-1966],
nr. 6, blz. 3 ; Pm·l. Besch., Senaat, zitting
1968-1969, nr. 422, blz. 3), blijkt dat door
aanzienli jk aandeel in de verliezen " moet

worden verstaan een aandeel dat ten minste
gelijk is aan dat van de expioitant. Zie oak
TRAEST, « De nieuwe wet op de Iandpacht »,
in T.P.R., 1969, biz. 495-656, inzonderheid
nr. 38, blz. 514; CLaSON, Le bail a ferme,
druk 1970, nr. 16, blz. 57; EECKLOO, Pacht
en voo1·koop, druk 1970, nr. 35, blz. 67 ;
D'UDEKEM n'Acoz en SNICK, Het pachtrecht,
druk 1970, nr. 23, blz. 74-75.

2°

-68beschikkend gedeelte bij verschrijving
beslist dat de partijen voor de exploitatie
van de onteigende boomgaard een vennootschap hebben opgericht " die niet
valt onder artikel 2, 4°, van de pachtwet " ; dat uit de motivering van het
arrest blijkt dat het hof van beroep de
bedoeling had te beslissen dat voormelde
vennootschap wel onder voormeld artikel 2, 4°, en dus niet onder de pachtwet
valt;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2, meer
bepaald 4°, van de regels betreffende
de pacht in het bijzonder, ingelast in
het Burgerlijk W etboek door artikel I
van de wet van 4 november 1969 tot
wijziging van de pachtwetgeving en van
de wetgeving betreffende het recht van
voorkoop ten gunste van huurders van
landeigendommen, 573, meer bepaald 1°,
591, meer bepaald 1°, en 1069 van het
Gerechtelijk W etboek,
doordat het arrest beslist dat de
partijen voor de exploitatie van de
aan verweerder toebehorende onteigende
boomgaard een vennootschap hadden
opgericht die viel onder artikel 2, meer
bepaald 4°, van de pachtwet en dat
derhalve de rechtbank van koophandel
en het hof van beroep bevoegd waren
om van de eis tot uitvoering van een
beding van die overeenkomst kennis te
nemen, zulks op grand van de beschouwing dat de inbreng van partijen als
gelijk moest worden beschouwd en dat
meer bepaald het aandeel van verweerder
in de eventuele verliezen onder meer in
de door verweerder verrichte arbeid
be stand,
terwijl, om, bij toepassing van artikel 2,
meer bepaald 4°, van voormelde regels
betreffende de pacht, het aandeel van
de eigenaar van de grand in de verliezen
te schatten, de door deze eigenaar
persoonlijk verrichte arbeid niet in
aanmerking mag worden genomen, zodat
het arrest, met miskenning van de
hager ingeroepen artikelen van het
Gerechtelijk Wetboek, ten onrechte beslist dat niet de vrederechter, maar de
rechtbank van koophandel (1) en derhalve
het hof van beroep ten deze bevoegd
waren:
Overwegende

dat

het

arrest,

met

(1) Eiser, die fruithandelaar was, werd bij
de inleiding van het geding, op verzoek van
verweerder, gedagvaard voor de reohtbank
van koophandel.

betrekking tot het aandeel van verweerder in de verliezen, beschouwt dat
dit aandeel hierin bestaat dat, bij
slechte oogst of verkoop, al de door hem
verrichte of vergoede arbeid, benevens
de opbrengst van en de uitgaven voor
deter beschikking gestelde grand, stapelruimte en materieel, verloren gingen en
dat, bij verlies van de aanplant, oak hij
een aanzienlijk deel van het verlies leed,
daar aldus de door hem daarin geinvesteerde arbeid verloren ging ;
Overwegende dat, nu de afwezigheid
van winst voor gepresteerd werk in
werkelijkheid een verlies uitmaakt en
nu artikel 2, 4°, van de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving zulk verlies niet uitsluit, het
arrest heeft kunnen oordelen dat, bij het
schatten van het aandeel van de eigenaar
in de verliezen, de door deze laatste
persoonlijk verrichte arbeid in aanmerking mocht genomen worden ;
Overwegende dat, nu het arrest aldus
wettelijk aanneemt dat de kwestieuze
overeenkomst niet onder de pachtwet
valt, het terecht beslist dat de rechtbank
van koophandel en derhalve het hof van
beroep bevoegd waren ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1315
van het Burgerlijk W etboek, 2, meer
bepaald 4°, van de regels betreffende
de pacht in het bijzonder, ingelast in het
Burgerlijk W etboek door artikel I van de
wet van 4 november 1969 tot wijziging
van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen, 573, meer bepaald 1o,
591, meer bepaald 1°, en 1069 van het
Gerechtelijk W etboek,
do01·dat het arrest beslist dat partijen
voor de exploitatie van de aan verweerder
toebehorende onteigende boomgaard een
vennootschap hadden opgericht die viel
onder artikel 2, meer bepaald 4°, van
de pachtwet en dat derhalve de rechtbank
van koophandel en het hof van beroep
bevoegd waren om van de eis tot uitvoering van een beding van die overeenkomst kennis te nemen, zulks op grand
van de beschouwing dat verweerder een
aanzienlijk deel zou gehad hebben in de
eventuele verliezen, dit is een deel ten
minste gelijk aan dat van de exploitant,
en dat de wederzijdse inbreng van
partijen als gelijk moest worden beschouwd, dat een deskundig onderzoek
dienaangaande, zoals eiser in conclusie

-69had gevraagd, overbodig was, dat de
juiste feitelijke prestaties niet meer te
achterhalen waren doch dat de partijen
vooraf elk geschil hebben willen voorkomen door hun prestaties gelijk te
stellen en de winst daarom gelijkelijk
te verdelen,
te1·wijl, met het oog op de toepassing
van artikel 2, meer bepaald 4°, van
voormelde regels betreffende de pacht,
niet in aanmerking komt het feit dat de
partijen het vooraf eens zouden zijn
geweest om de bedongen investeringen
en verliezen als gelijk te beschouwen,
maar uitsluitend het feit dat de ten laste
van de eigenaar bedongen investeringen
en verliezen werkelijk minstens gelijk
zijn aan die van de exploitant,

terwijl de eigenaar die stelt dat de met
de exploitant afgesloten overeenkomst
onder toepassing valt van artikel 2,
meer bepaald 4°, van voormelde regels
betreffende de pacht, zowel overeenkomstig gezegd artikel als overeenkomstig artikel 1315 van het Burgerlijk
Wetboek, de bewijslast draagt van het
feit dat de te zijnen laste bedongen
investeringen en verliezen beantwoorden
aan wat voormeld artikel 2, 4°, bedoelt,
zodat, nu de rechters vaststellen dat ten
deze de juiste feitelijke prestaties van
partijen niet meer te achterhalen zijn,
zij op onwettelijke wijze niettemin beslissen dat de inbreng en de verliezen
van partijen als gelijk moesten worden
beschouwd, en dat ten deze het door eiser
dienaangaande gevraagde deskundigenonderzoek overbodig is,
en terwijl, dienvolgens, met miskenning
van de hager ingeroepen artikelen van
het Gerechtelijk W etboek, het arrest ten
onrechte beslist dat niet de vrederechter,
maar de rechtbank van koophandel en
derhalve het hof van beroep ten deze
bevoegd waren :
Overwegende dat artikel 2, 4°, vervat
in artikel I van de wet van 4 november
1969 tot wijziging van de pachtwetgeving
stipuleert dat de bepalingen van afdeling 3, "Regels betreffende de pacht in
het bijzonder », van de wet van 4 november 1969 niet toepasselijk zijn op de
overeenkomsten tussen de exploitant
van een landeigendom en de eigenaar
of de vruchtgebruiker, wanneer daarin
<< bedongen » is dat de laatstgenoemden
een aanzienlijk aandeel zullen hebben in
de eventuele verliezen en ten minste de
helft zullen inbrengen van het materieel
en de veestapel, evenals van alle nieuwe

investeringen die noodzakelijk zouden
worden;
Overwegende dat uit voormelde wetsbepaling blijkt dat alleen vereist is dat
in de overeenkomst een bepaalde inbreng
en een aanzienlijk aandeel van de
eigenaar in de verliezen zijn " bedongen " ;
dat voor de toepasselijkheid van deze
wetsbepaling niet vereist is dat de in
feite gedane inbreng of het werkelijk
aandeel in de verliezen beantwoordt
aan wat werd bedongen ;
Overwegende dat, bij het schatten van
de inbreng van verweerder en van zijn
aandeel in de verliezen en nieuwe
investeringen, zoals bedongen in de
overeenkomst, en ter beantwoording van
eisers conclusie, het arrest, na met
betrekking tot de inbreng en de investeringen te hebben beslist dat de feitelijke
juiste prestaties van de partijen niet
meer te achterhalen zijn en een deskundigenonderzoek desaangaande overbodig
voorkomt, uit de overeenkomst en uit de
feitelijke gegevens die het opsomt, met
name de beroepsactiviteit van eiser, de
tussen de partijen bestaande verwantschap en de verplichting voor verweerder
om de onderneming blijvend van tractor
en aanhangwagens te voorzien, afieidt
dat de inbreng van de partijen en hun
aandeel in de nieuwe investeringen,
zoals bedongen in de overeenkomst,
in dit geval als gelijk moeten worden
beschouwd ; dat, met betrekking tot het
aandeel van verweerder in de verliezen,
het arrest uit de overeenkomst en uit de
feitelijke gegevens die het opsomt en die
reeds in het antwoord op het eerste
middel werden vermeld, afieidt dat het
bedongen aandeel van verweerder ten
minste gelijk is aan dit van eiser;
Overwegende dat het hof van beroep,
op grond van voormelde beslissingen en
afieidingen, zonder artikel 2, 4°, van de
regels betreffende de pacht in het
bijzonder noch de regels inzake de bewijslast te schenden, tot de toepasselijkheid
van voormeld artikel 2, 4°, heeft kunnen
besluiten;
Overwegende dat, nu het arrest aldus
wettelijk aanneemt dat de kwestieuze
overeenkomst niet onder toepassing van
de pachtwet valt, het terecht beslist dat
de rechtbank van koophandel en derhalve
het hof van beroep bevoegd waren ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1135,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek,

-70doordat, nadat eiser in conclusie had
laten gelden dat in de op 30 december
1967 tussen de partijen gesloten overeenkomst uitdrukkelijk was bedongen dat
in geval van onteigening de grand
eigendom bleef van verweerder en het
overige, zoals bomen, staken, afsluiting,
draad en alle bijhorigheden, aan eiser
bleven en, na te hebben vastgesteld
dat gezegde overeenkomst een dergelijk
beding inhield, het arrest beslist dat
onder " bomen >> hier slechts de lichamelijke zaak moet worden begrepen, dat de
bij de onteigening uitgekeerde vergoeding
berekend wordt naar de economische
waarde van de bomen die altijd mede de
verloren opbrengst omvat, en dat verweerder, buiten de vergoeding die hij,
als eigenaar van de grand, van de
onteigenende overheid had ontvangen,
daarenboven overeenkomstig de bedoeling van partijen recht had op een deel
van de door eiser ontvangen vergoeding
voor de meerwaarde ten gevolge van
de aanplantingen en de verloren opbrengst,
terwijl uit de bewoordingen van voormelde overeenkomst van 30 december
1967 duidelijk blijkt dat, in geval van
onteigening, verweerder slechts recht
had op vergoeding voor de grand en
dat de vergoeding voor het overige, dus
niet aileen voor de materiele waarde
van de bomen, maar ook voor de door het
arrest bedoelde economische waarde,
aan eiser toekwam, waaruit volgt dat het
arrest enerzijds de bewijskracht miskent
welke door de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek aan
voormelde overeenkomst van 30 december 1967 wordt gehecht, en anderzijds
de bindende kracht schendt welke door
de artikelen 1134 en 1135 van het
Burgerlijk Wetboek aan gezegde overeenkomst wordt gehecht :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat tussen de partijen werd bedongen :
" bij toevallige onteigening is en blijft de
grand van Mussche. Het overige, zoals
bomen, staken, afsluitingsdraad en alle
bijhorigheden, blijven van Tack » ;
Overwegende dat het arrest, zonder
van de overeenkomst van 30 december
1967 een uitleg te geven die met de
bewoordingen ervan onverenigbaar is,
heeft kunnen oordelen dat onder
« bomen » ten deze moet worden verstaan
de lichamelijke zaak, met uitsluiting
van de economische meerwaarde ;
Overwegende dat, nu het hof van
beroep aan de kwestieuze overeenkomst
de uitwerking toekent die zij, volgens

de uitleg die het ervan geeft, wettelijk
tussen partijen heeft, het de bindende
kracht van de overeenkomst niet miskent;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
I 7 september 197 6. 1e kamer. Voo1·zitter, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Gerniers. Gelijkluidende conclusie, de H. Tillekaerts, advocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. Bayart en
H. Simont.

2e KAMER. -

20 september 1976.

VREEMDELINGEN.
ONDERDAAN
VAN EEN LID-STAAT VAN DE EUROPESE
EooNoMISOHE
GEMEENSOHAP.
VREEMDELING DIE GEEN VESTIGINGSVERGUNNING HEEFT BEKOMEN OM IN
BELGIE TE VERBLIJVEN. - VERGUNNING DIE AAN DE ONDERDAAN REOHTENS TOEKOMT TENZIJ REDENEN VAN
OPENBARE ORDE, OPENBARE VEILIGHEID OF VOLKSGEZONDHEID ZIOH TEGEN
DE AFLEVERING VERZETTEN. - MINISTERIEEL BESLUIT TOT TERUGWIJZING.
- WETTELIJKHEID.

Tegen een onderdaan van een Lid-Staat
van de Europese Economische Gemeenschap, die geen vestigingsvergunning
heeft bekomen om in Belgie te verblijven,
kan een ministerieel besluit tot terugwijzing worden genomen, zeljs indien
die vergunning hem rechtens toekomt,
daar redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid zich
tegen de ajleve1·ing kunnen verzetten.
(Arts. 48, 52 en 59 Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap; richtlijn 64/221 van
25 februari 1964 van de Raad van de
Gemeenschap; art. 3, 3°, en 4, A, 1°,
van de wet van 28 maart 1952, gew.
bij de wet van 1 aprill969; art. 39, § 1,
K.B. van 21 december 1965, gew. bij
K.B. van 11 juli 1969.)
(HADOT.)
ARREST (vertaling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
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beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 48, 52 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, ondertekend
op 25 maart 1957 te Rome en goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957,
3, 3bis, 4, 5, 8°, van de wet van 28 maart
1952 op de vreemdelingenpolitie, gewijzigd bij de wetten van 30 april 1964
en 1 april 1969, 107 van de Grondwet, 6
van het Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome en goedgekeurd
bij de wet van 13 mei 1955, 39 en 40 van
het koninklijk besluit van 21 december
1965 betreffende de voorwaarden waaronder vreemdelingen Belgie mogen binnen
komen, er verblijven en er zich vestigen,
doordat eiser, die de Franse nationaliteit bezit, vervolgd werd om, als vreemdeling die werd teruggewezen bij het hem
op 4 december 197 4 betekende ministerieel besluit van 25 november 197 4,
in het Rijk te zijn binnengekomen of er
te hebben verbleven zonder speciale
toelating van de Minister van Justitie,
dat de correctionele rechtbank nochtans
de omschrijving van de telastlegging
heeft gewijzigd in deze van in Belgie te
zijn binnengekomen zonder houder te
zijn van een paspoort of een officiiile
identiteitskaart afgeleverd door zijn nationale overheid, en eiser deswege, bij
toepassing van de artikelen 12, 1°, van
de wet van 28 maart 1952 en 33 van het
koninklijk besluit van 21 december 1965,
tot een gevangenisstraf van twee maand
heeft veroordeeld, dat eiser zich bij deze
beslissing heeft neergelegd, aangezien
hij, in tegenstelling tot de vorige keren,
ditmaal niet in bezit was van zijn
identiteitskaart, die werd gestolen, dat
het openbaar ministerie evenwel hoger
beroep heeft aangetekend tegen dit
vonnis en dat het hof van beroep eiser,
wegens de oorspronkelijke telastlegging,
bij toepassing van artikel 12, 5°, van
de wet van 28 maart 1952, tot een
gevangenisstraf van twee maanden en
een geldboete van 100 frank heeft veroordeeld,
te1·wijl, krachtens de artikelen 48 en 52
van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap, de
onderdaan van een Lid-Staat zich vrij
mag vestigen in de andere Lid-Staten,
zonder dat hierbij voorwaarden mogen
worden gesteld, zoals blijkt uit de

verordeningen en de richtlijnen van de
Gemeenschap, en een Lid-Staat de
uitoefening van het vestigingsrecht
slechts kan weigeren uit hoofde van
redenen van openbare orde, openbare
veiligheid en volksgezondheid, waaruit
volgt dat, overeenkomstig de artikelen 4
en 5 van de wet van 28 maart 1952,
jegens eiser enkel een koninklijk besluit
tot uitzetting, en niet een ministerieel
besluit tot terugwijzing, kon worden
genomen en dan nog enkel na advies van
de Commissie van advies voor vreemdelingen ; daarenboven de verordeningen
en richtlijnen van de Gemeenschap
bepalen dat er een recht op verhaal
moet bestaan tegen het besluit tot
weigering van een vestigingsvergunning,
tot terugwijzing of tot uitzetting, en
een dergelijk verhaal niet bestaat tegen
een ministerieel besluit tot terugwijzing
vermits men niet inziet hoe een commissie van advies een advies zou geven
nadat het besluit van de minister reeds
genomen is en aan de betrokkene betekend, des te meer daar men ook niet
inziet hoe het wettelijk zou mogelijk
zijn het koninklijk besluit op te schorten
in afwachting van het achteraf te geven
advies,
terwijl, krachtens artikel 40 van het
koninklijk besluit van 21 december 1965,
de verblijfskaart van een onderdaan van
een Lid-Staat van de Gemeenschap het
vestigingsrecht vaststelt, dat dus bestaat
v66r de afievering van het document ;
derhalve, in tegenstelling tot hetgeen het
arrest zegt, enkel dit laatste aangevraagd
en verkregen moet worden ; eiser de
vergunning tot vaststelling van het
vestigingsrecht had gevraagd, maar vooraleer een beslissing werd genomen, het
ministerieel besluit tot terugwijzing werd
genomen zonder voorafgaand advies van
de Commissie van advies voor vreemdelingen ; het hof van beroep zodoende een
onwettelijk ministerieel besluit heeft
toegepast en artikel107 van de Grondwet
heeft geschonden,
en terwijl, nu eiser steeds had volgehouden dat hij een vestigingsvergunning
in Belgie had aangevraagd en dat hem
v66r het ministerieel besluit tot terugwijzing nooit een weigering werd betekend, deze beweringen voor het eerst
en zonder enig bewijs tot staving werden
betwist door het openbaar ministerie
voor het hof van beroep, hoewel het
orgaan van de wet onpartijdig en objectief de waarheid moet achterhalen,
waaruit volgt dat het proces niet op een
eerlijke manier werd gevoerd en artikel 6.
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rechten van de Mens werd geschonden :
Overwegende dat de wet van 28 maart
1952 op de vreemdelingenpolitie, gewijzigd bij de wetten van 30 april 1964
en l april 1969, de maatregelen tot
verwijdering van het grondgebied die
worden genomen j egens vreemdelingen
die onderdaan zijn van een Lid-Staat van
de Europese Economische Gemeenschap
aan twee verschillende stelsels onderwerpt naargelang aan de vreemdeling
nog geen vestigingsvergunning werd
afgeleverd dan wel of hij die wel al had
bekomen;
Dat de Minister van J ustitie in het
eerste geval, krachtens artikel 3, 3°, van
de wet, de vreemdeling kan terugwijzen
wiens aanwezigheid hij gevaarlijk of
schadelijk acht voor de openbare orde
of de veiligheid van het land ; dat,
ingevolge artikel 3bis, deze beslissing,
genomen v66r de afgifte van de vestigingsvergunning, op verzoek van de
betrokkene evenwel ter behandeling overgelegd wordt aan de overeenkomstig
artikel !Obis samengestelde commissie
van advies;
Dat de Koning in het tweede ge-val,
naar luid van artikel4, A, l 0 , de vreem deling kan uitzetten die vergunning verkregen heeft om zich in het Rij k te
vestigen, wanneer hij zijn aanwezigheid
gevaarlijk of schadelijk acht vo or de
openbare orde of de veiligheid van het
land;
Dat krachtens artikel 5, 8°, geen
koninklijk besluit tot uitzetting kan
genomen worden, tegen een onderdaan
van een Lid-Staat van de Gemeenschap,
dan na advies van de Commissie van
advies bepaald bij artikel 10;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest volgt dat tegen eiser,
Frans onderdaan, een besluit tot terugwijzing werd genomen door de Minister
van J ustitie, met name omdat het
persoonlijk gedrag van eiser een gevaar
betekent voor de openbare orde, en dat
dit besluit werd genomen vooraleer hij
een vestigingsvergunning in Belgie had
bekomen;
Overwegende dat eiser betoogt dat, nu
de vestigingsvergunning hem als onderdaan van een Lid-Staat van de Europese
Economische Gemeenschap rechtens toekwam, hij slechts van het grondgebied
kon worden verwijderd door een koninklijk besluit tot uitzetting, en dat hij, nu
het tegen hem genomen ministerieel
besluit onwettelijk was, niet veroordeeld
kan worden om in Belgii:i te zijn binnen-

gekomen of er verbleven te hebben
niettegenstaande dit ministerieel besluit
en zonder speciale toelating van de
Minister van J ustitie ;
Overwegende dat, ingevolge de artikelen 48, 52 en 59 van het Verdrag tot
oprichting van de Gemeenschap, het
recht van de onderdanen van een LidStaat van de Europese Economische
Gemeenschap om het grondgebied van
een andere Lid-Staat binnen te komen
en er te verblijven rechtstreeks wordt
verleend aan elkeen die tot het toepassingsgebied van het gemeenschapsrecht behoort, ongeacht of de Staat
van ontvangst een verblijfsvergunning
heeft afgeleverd ;
Dat in individuele gevallen aan dit
recht beperkingen kunnen worden opgelegd, uit hoofde van de openbare orde,
de openbare veiligheid en de volksgezondheid ;
Overwegende dat, overeenkomstig deze
regels, artikel 39, § l, van het koninklijk
besluit van 21 december 1965 betreffende
de voorwaarden waaronder vreemdelingen Belgie mogen binnenkomen, er
verblijven en zich vestigen, als gewijzigd
bij het koninklijk besluit van ll juli 1969,
bepaalt dat " tenzij redenen van openbare
orde, openbare veiligheid of volksgezondheid zich ertegen verzetten de vestigingsvergunning verplicht is voor Duitse,
Franse, Italiaanse, Luxemburgse of Nederlandse onderdanen » ; dat artikel 40
van hetzelfde besluit de afgifte bepaalt
van " de verblijfskaart van een onderdaan
van een Lid-Staat van de Europese
Economische Gemeenschap, tot vaststelling van het recht van verblijf" ;
Overwegende dat de beperkingen die,
krachtens de bepalingen van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, kunnen gesteld
worden aan het recht binnen te komen
in en te verblijven op het grondgebied
van een Lid-Staat bepaald worden in
de richtlijn 64/221, van 25 februari 1964,
van de Raad van de Gemeenschap, voor
de coi:irdinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen
ten aanzien van verplaatsing en verblijf,
die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van
de openbare orde, de openbare veiligheid
en de volksgezondheid ;
Dat artikel 9 van deze richtlijn de
maatregelen tot verwijdering van het
grondgebied aan verschillende stelsels
onderwerpt al naargelang zij worden
genomen tegen de houder van een
verblijfsvergunning of, integendeel, v66r
de afgifte van een verblijfsvergunning ;
Dat krachtens artikel 9-2 de besluiten
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tot weigering van afgifte van de eerste
verblijfsvergunning, alsmede de besluiten
tot verwijdering v66r de afgifte van een
dergelijk document, op verzoek van de
betrokkenen ter behandeling voorgelegd
worden aan een bevoegde instantie van
het land van ontvangst, die een andere
is dan die welke gerechtigd is om het
besluit tot weigering van de verlenging
van de verblijfsvergunning of het besluit
tot verwijdering te nemen;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiser niet de afgifte had bekomen van
een verblijfsvergunning en wettelijk beslist, overeenkomstig de voormelde bepalingen van de wet van 28 maart 1952,
gewijzigd bij de wet van 1 april 1969,
dat eiser uit het grondgebied kon teruggewezen worden bij besluit van de
Minister van Justitie wegens redenen
van openbare orde ;
Overwegende dat tegen dit besluit, in
strijd met de beweringen van het middel,
een administratief beroep open stond ;
Dat daarenboven, krachtens artikel 3bis van genoernde wet, op verzoek
van betrokkene de beslissing ter behandeling kon worden voorgelegd aan de
Commissie van advies voor vreemdelingen;
Overwegende derhalve dat eisers terugwijzing bij rninisterieel besluit, onder de
bij de Belgische wet bepaalde voorwaarden ter uitvoering van de richtlijn 64/221/E.E.G., de bepalingen van
het gemeenschapsrecht hoegenaamd niet
heeft geschonden, doch daarmee overeenstemde;
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van
artikel 6 van het V erdrag tot bescherming
van de rechten van de Mens omdat het
openbaar ministerie voor het hof van
beroep zonder bewijzen eisers beweringen
zou hebben betwist volgens welke hij een
verblijfstitel had gevraagd en dat deze
hem nooit werd geweigerd en dat de zaak,
derhalve, niet eerlijk zou behandeld
zijn, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is, nu het arrest, door vast te
stellen, zonder op dit punt aangevallen
te worden, dat eiser geen verblijfsvergunning had verkregen, zijn beslissing
wettelijk verantwoordt ;
Dat het rniddel niet aangenomen
kan worden;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvorrnen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
20 september 1976. - 2e kamer. V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Meeus.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Declercq, advocaat-generaal.
Pleiters, de HR. D. Hachez en G. de
Kerckhove (van de balie te Brussel).
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1o RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
- SAMENSTELLING VAN HET RECHTS·
COLLEGE. - STRAFZAKEN. - CORREC·
TIONELE RECHTBANK. - DADEN VAN
ONDERZOEK REGELMATIG TER TERECHT·
ZITTING VERRICHT DOOR DAARTOE BE·
VOEGDE RECHTERS. - VERDERE BE·
HANDELING VAN DE ZAAK EN VONNIS
GEWEZEN DOOR ANDERE RECHTERS
AANGEWEZEN OM DE EERSTE TE VER·
VANGEN EN DIE ALLE DEBATTEN VAN
DE ZAAK HEBBEN BIJGEWOOND. WETTELIJKHEID,
2° RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.CORRECTIONELE
OF POLITIERECHT·
BANK.- STRAFVORDERING.- KWALI·
FICATIE VAN HET VERVOLGDE FElT. BEVOEGDHEID VAN HET VONNISGE·
RECHT.
30 RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.-

STRAFVORDERING. VEROORDELING
VAN DE BEKLAAGDE DOOR HET HOF
VAN BEROEP WEGENS EEN ANDERS
GEKWALIFICEERD MISDRIJF.- FElTEN
BEGREPEN IN DIE WELKE AAN DE
VERVOLGING TEN GRONDSLAG LIGGEN.
- WETTELIJKE VEROORDELING.
4° INTERNATIONALE VERDRAGEN.
VERDRAG TOT BESCHERMING VAN
DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE
FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6.
- BEPALING DIE GEEN BETREKKING
HEEFT OP DE UITOEFENING VAN DE
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING VOOR
DE ONDERZOEKSGERECHTEN.
5°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - VERDRAG TOT BESCHER·
MING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, BEPALING DIE GEEN BETREKKING
HEEFT OP DE UITOEFENING VAN DE
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van de artikelen 779, lid 1, van het
Gerechtelijk Wetboek, 190 en 211 van
het Wetboek van Strafvordering,

1° I ndien met de behandeling van een zaak
regelmatig ter te?·echtzitting van de
co?·rectionele rechtbank is begonnen doo1·
dam·toe bevoegde ?"echters, staven de
rechters, die we1·den aangewezen om de
zaak verde?" te behandelen en te beslechten
ter vervanging van de eerste, wettelijk
h1m overtuiging op de ?'eeds Ve?Tichte
daden van onde?'Zoek, van het ogenblik
dat zij alle debatten waartoe de zaak
aanleiding gaj hebben bijgewoond (1).
(Art. 779 G.W.)

doordat het arrest het vonnis van de
eerste rechter bevestigt in zoverre dit de
telastleggingen A en B jegens de eisers
bewezen verklaart, hen veroordeelt op
grond van al deze telast1eggingen samen
tot een enkele straf en, op civielrechtelijk
gebied, hen veroordeelt in de betaling
van vergoedingen aan de burgerlijke
partij, met voorbehoud voor deze laatste
om later de volledige vergoeding te
vragen van de door haar geleden schade,
waarbij het zich met name steunt op de
verklaring van getuige De Mul, die
gehoord werd op de zitting van de
correctionele rechtbank van 23 januari
1975,
tm·wijl het vonnis a quo nietig was,
aangezien het gewezen werd door rechters
die niet alle zittingen over de zaak hebben
bijgewoond ; inderdaad de behandeling
van de zaak begon op de terechtzitting
van 23 januari 1975, waar de heren
Dautricourt, Van Nieuwenhuyse en
Jamar zitting hadden, en op 27 maart
1975 werd hernomen door een kamer
waar de heren Dautricourt, J ommert en
Mevrouw Baguette zitting hadden, zonder
dat het onderzoek ab initio werd hernomen voor deze nieuwe zetel, aangezien
de twee getuigen die gehoord werden op
de terechtzitting van 23 januari 1975
en wier verklaring niet uit de debatten
werd geweerd, niet opnieuw werden
gehoord op de terechtzitting van 27 maart
197 5 of op een volgende terechtzitting
van de correctionele rechtbank ; waaruit
volgt dat het arrest, dat het vonnis van
de eerste rechter ten dele bevestigt en
uitdrukkelijk de verklaring van de
getuige De Mul aanvoert, zich de nietigheid heeft toegeeigend waaraan dit
vonnis leed en eveneens nietig is :

2° De correctionele of politie?·echtbank moet
de gegevens nagaan van het jeit dat bij
haar door de ve1·volging aanhangig is,
teneinde aan dat feit de juiste en volledige
kwalijicatie te geven (2).
3° Noch de ?"egel van de dubbele aanleg in
co?'?'ectionele zaken noch de ?'egel van de
devolutieve kracht van het hoge?" beroep
wo?·dt geschonden dom· het hoj van
bm·oep dat, met ee1·biediging van de
rechten van de ve?·dediging, de veroordeling van de beklaagde steunt op
jeitelijke gegevens waarop de eerste
?"echter wettelijk had moeten wijzen
als begrepen in de vm·volgingen (3).
(Artt. 199, 200 en 202 Sv.)
4° en 5° Artikel 6 van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de jundamentele vrijheden heeft
betrekking op de rechten van de verdediging voor de vonnisgerechten en niet
op de uitoefening van deze rechten voor
de onderzoeks gerechten (4).
(LEJEUNE EN JACOBS, T. CUISINIER.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 januari 1976 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, gemeen aan de
twee eisers, afgeleid uit de schending

(1) Cass., 9 november 1970 (A1,.. cass.,
1971, biz. 227) ; raadpl. cass., 10 december
1973 (ibid., 1974, blz. 408), 20 januari en
20 mei 1975 (ibid., 1975, biz. 551 en 1003).
(2) Raadpl. cass., 19 december 1972 (An·.
cass., 1973, biz. 404) ; zie het volgende arrest.

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt
dat op de terechtzitting van 23 januari
1975 van de correctionele rechtbank het
rechtscollege samengesteld was uit de
heren Dautricourt, Van Nieuwenhuyse
en Jamar ; dat op de terechtzitting van
27 maart 1975 en tot de terechtzitting

(3) Raadpl. cass., 5 mei 1975 (Ar1·. cass.,
1975, biz. 972); 2 en 15 december 1975 en
14 juni 1976 (ibid., 1976, biz.414,469 enll41.)
(4) Oass., 27 april 1976 (A1"1". cass., 1976,
biz. 967).
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de uitspraak, het rechtscollege samengesteld was uit de heren Dautricourt en
J onnaert en Mevrouw Baguette en dat de
behandeling « in haar geheel werd hernomen "• vanaf 27 maart 1975, door
de anders samengestelde rechtbank ;
Overwegende dat deze er niet toe
verplicht was de reeds op de terechtzitting van 23 januari 1975 gehoorde
getuigen te horen en evenmin hun
verklaringen te weren die wettelijk
tot de debatten waren toegelaten ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, aan de twee
eisers gemeen, afgeleid uit de schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
1319, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
194, 196, 197, 213, 496 van het Strafwetboek, 21, 22 en 23 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het W etboek van Strafvordering,
130, 179, 182, 195, 199, 200 en 202 van
het Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest, om de door de
eisers opgeworpen verjaring te verwerpen
en hen te veroorde1en wegens de telastleggingen A en B samen, het gestelde
van de telastlegging A vervolledigd heeft
door er de volgende woorden aan toe te
voegen « en, daarenboven, met de bedoeling Cuisinier Jacques in de overtuiging
te laten dat hij in het bezit was geweest
van de schilderijenverzameling van de
familie de Bethune "• overweegt dat
<<de aldus gekwalificeerde feiten overeenstemmen met deze bedoeld in de beschikking van verwijzing " en vervolgens vastgesteld heeft dat het gebruik van valse
stukken (telastlegging A) minstens heeft
voortgeduurd tot l l maart 1970, en
zelfs tot 12 juni 1970, en dat de verjaring
van de strafvordering, wat dit gebruik
van valse stukken betreft, onderbroken
werd door de daden van onderzoek van
1 februari, 15 maart en 24 april 1973,
terwijl het feit dat het arrest aan de
telastlegging A toevoegt, met name het
gebruik van een valse catalogus << met
de bedoeling de burgerlijke partij in de
overtuiging te laten dat zij in het bezit
was geweest van de schilderijenverzameling van de familie de Bethune "• niet
overeenstemt met het gebruik van
valse stukken bedoeld in de beschikking
van verwijzing, met name : het gebruik
van een valse catalogus << met de bedoeling zich door Cuisinier Jacques verschillende geldsommen te laten overhandigen
door hem verschillende schilderijen te
verkopen >>, ook niet begrepen is in de

feiten die de grondslag van de vervolging voor de eerste rechter vormden
en evenmin door hem werd opgeworpen ;
en het arrest, door anders te beslissen :
I 0 de bewijskracht schendt van de
beschikking van verwijzing, van de
dagvaarding die de vervolging voor de
eerste rechter heeft ingeleid en van het
beroepen vonnis (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk W etboek) ; 2° de eisers onwettelijk veroordeelt wegens een feit van
gebruik van valse stukken dat niet
behoorde tot de vervolging en dat niet
bij de eerste rechter aanhangig was
gemaakt (schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 194, 196, 197, 213,
496 van het Strafwetboek, 130, 179,
182, 200 en 202 van het vVetboek van
Strafvordering); 3° de regel van openbare
orde miskent van de dubbele aanleg
in correctionele zaken (schending van
de artikelen 199, 200 en 202 van het
Wetboek van Strafvordering); 4° de
eisers onwettelijk veroordeelt wegens de
telastleggingen A en B samen, op grond
van feiten die, in de mate waarin zij
begrepen waren in de vervolging voor
de eerste rechter, verjaard waren, aangezien meer dan drie jaren verlopen waren
sinds de laatste daad van onderzoek,
van 30 maart 1972, verricht tijdens de
drie jaren sinds 16 juni 1969, datum na
welke de beschikking tot verwijzing van
de raadkamer die de eisers had verwezen naar de correctionele rechtbank
had vastgesteld dat de ten laste van eiser
gelegde feiten niet vervolgd worden
(schending van de artikelen 21, 22, 23
van genoemde wet van 17 april 1878,
130 en 182 van het Wetboek van Strafvordering) :
Overwegende dat de correctionele of
de politierechtbank de bestanddelen
moet nagaan van het feit dat bij haar
aanhangig is gemaakt, ten einde dit juist
en volledig te kwalificeren ;
Dat het hof van beroep, waarbij de
zaak ingevolge de devolutieve kracht
van het hoger beroep van het openbaar
ministerie aanhangig is, met eerbiediging van de rechten van de verdediging,
elk feit moet vaststellen waarop de
eerste rechter wettelijk had moeten
wijzen als begrepen in de vervolgingen;
dat het, dusdoende, de regel van de
dubbele aanleg niet miskent ;
Overwegende dat het hof van beroep,
ten deze, na de eisers te hebben verzocht
zich te verdedigen tegen de aldus
gewijzigde telastlegging, heeft kunnen
overwegen dat het feit van het gebruik
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aanhangig is gemaakt - het opstellen
van een valse catalogus van de schilderijenverzameling van prins B. de
Theux de Bethune - niet enkel gepleegd
werd, zoals werd aangeduid in de
beschikking van verwijzing van de
raadkamer, met de bedoeling zich door
Jacques Cuisinier (thans verweerder)
geldsommen te doen overhandigen door
hem verschillende schilderijen van deze
verzameling te verkopen, doch "daarenboven, met de bedoeling Jacques Cuisinier
in de overtuiging te laten dat hij in het
bezit was geweest van de verzameling
schilderijen van de familie de Bethune>>;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het derde middel van eiser, afgeleid uit de schending van het algemeen
rechtsbeginsel van de rechten van de
verdediging, en van de artikelen 6, § 3,
van het V erdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 7, 9 en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest het middel van eisers
conclusie verwerpt waarin deze de nietontvankelijkheid aanvoert van de vervolgingen, nu eiser " enkel op het einde van
1973 door een verzoek tot verschijning
voor de raadkamer vernomen had dat
tegen hem een onderzoek gaande was
sinds de maand augustus 1970, dat wil
zeggen sinds drie en een half jaar; dat hij
aldus zijn verdediging niet kon behartigen en geen daden van onderzoek kon
vragen die de ongegrondheid van de
tegen hem ingebrachte lasten konden
aantonen ; dat het louter feit een burger
in te lichten over het feit dat een ander
burger een klacht tegen hem heeft
ingediend en hem dienaangaande te
ondervragen niet beschouwd kan worden
als een gedetailleerde informatie over
de aard en de oorzaak van de beschuldiging die tegen hem wordt ingebracht ;
dat de beschuldigde moet ingelicht
worden, niet omtrent het initiatief van
een ander burger, maar omtrent de
beslissing die de openbare overheden
hebben genomen om tegen hem vervolgingen in te stellen » en dat het
arrest aldus beslist heeft op grond dat
« de beschuldigde, zoals de eerste rechters
terecht hebben opgemerkt, ingelicht
werd over de klacht .. . sinds 3 februari
1971, dat hij verklaarde niet akkoord
te gaan met de inhoud ervan, hetgeen
duidelijk betekent dat ze hem werd
voorgelezen, en dat hij nadien wilde
verduidelijken dat deze klacht bij hem

heel wat opmerkingen opriep die hij
tijdens hetzelfde verhoor heeft kunnen
verduidelijken ; dat de beklaagde, derhalve, ... over voldoende tijd en over
de noodzakelijke faciliteiten beschikte
om zijn verweer voor te bereiden, nu hij
de bestanddelen van het dossier kende,
met name v66r zijn verschijning van
9 januari 1974 voor de raadkamer »,
te1·wijl deze omstandigheden niet ter
zake dienend zijn, daar de eerste - de
kennis van de inhoud van de klacht
en zijn discussie- eiser in de onwetendheid liet omtrent het onderzoek dat
tegen hem geopend zou worden of werd,
en de tweede de kennis van de
bestanddelen van het dossier v66r zijn
verschijning voor de raadkamer
laattijdig was, op een ogenblik waarop
eiser niet meer over de tijd en de faciliteiten beschikte die nodig waren om zijn
verweer voor te bereiden en waarop, met
name, de getuigen die hij had kunnen
laten verhoren zich de feiten niet meer
duidelijk konden herinneren; hieruit
derhalve volgt dat het arrest niet wettelijk heeft kunnen beslissen dat "de
rechten van de verdediging volledig
gevrijwaard werden » :
Overwegende dat, enerzijds, artikel 6,
§ 3, littera a, van het Verdrag tot vrij-

waring van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden enkel
betrekking heeft op de rechten van de
verdediging voor het vonnisgerecht ;
Dat het middel inzoverre het de schending van genoemd artikel aanvoert
naar recht faalt;
Overwegende dat, anderzijds, uit de
motieven zelf van het arrest, die in het
middel herhaald worden, blijkt dat dit,
in zoverre het de schending aanvoert
van de rechten van de verdediging,
feitelijke grondslag mist ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt elke eiser in
de kosten van zijn voorziening.
20 september 1976. 2e kamer.
V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Legros.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Declercq, advocaat-generaal. Pleiters, de HR. A. DeBruyn en Biitzler.
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20 september 1976.

RECHTBANKEN. STRAFZAKEN. 00RRECTIONELE OF POLITIERECHTBANK.
- DE RECHTER IS VERPLICHT AAN RET
BIJ HEM AANHANGIGE STRAFBAAR FElT
ZIJN WETTELIJKE KWALIFICATIE TE
GEVEN.

De cor1·ectionele of politie1·echtbank, wam·bij
een strajbaa1· jeit aanhangig is, is zowel
in eerste aanleg als in hoge1• be1·oep
verplicht hieman zijn wettelijke kwalificatie te geven, onder voo1·behoud van de
eerbiediging der rechten van de verdediging (1); deze ve1·plichting w01·dt
niet in acht genomen do01· de 1·echte1' die,
uitspraak doende op de st1·ajvo1·dering,
de beklaagde vero01·deelt wegens ove1'treding van artikel 472 van het Stmjwetboek en, uitspmak doende op de
burge1·lijke rechtsvo1·dering, een deskundigenonderzoek beveelt teneinde het
percentage van de eventuele blijvende
invaliditeit vast te stellen.
(BOUANEM EN WEBER, T. DETHIER.)
ARREST (VM'taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 juni 197 6 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;

I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de strafvordering die tegen de eisers werd
ingesteld:
Over het rniddel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 471, 472 en 473 van
het Strafwetboek :
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Hoei,
bij beschikking van 29 april 1976, met
inachtneming van verzachtende omstandigheden, de eisers naar de correctionele
rechtbank van dezelfde zetel heeft verwezen om op 2 december 1975, heiden
als daders, op bedrieglijke wijze door
middel van geweld of bedreiging een
som geld die hen niet toebehoorde te
hebben ontvreemd van verweerder, met
de omstandigheden dat de diefstal gepleegd werd bij nacht door twee of meer
(1) Cass., 8 september 1975 (A1•r. cass.,
1976, blz. 34); zie het voorgaande arrest.

personen en dat zij om de diefstal te
vergemakkelijken of hun vlucht te
verzekeren gebruik hebben gemaakt van
een voertuig of enig ander al of niet
met een motor aangedreven tuig (telastlegging A);
Overwegende dat het arrest de aldus
ten laste van eiser opgestelde telastlegging bewezen verklaart, met uitzondering van de omstandigheid dat de
diefstal bij nacht zou zijn gepleegd, doch
met inbegrip van de omstandigheden
dat de diefstal met geweld werd gepleegd
door twee personen en door middel van
een voertuig, hetzij met twee van de
omstandigheden die in artikel 4 71 van
het Strafwetboek worden vermeld ;
Overwegende dat het arrest, na elk
van de eisers tot een straf te hebben
veroordeeld wegens dit misdrijf, uitspraak
doet over de civielrechtelijke vordering
die verweerder tegen hen heeft ingesteld,
aan deze laatste een provisionele schadevergoeding toekent en een geneesheerexpert gelast hem te onderzoeken en met
name « het percentage vast te stellen ...
van de eventuele blijvende invaliditeit " ;
Overwegende dat, alvorens uitspraak
te doen over de tegen de eisers aangevoerde telastlegging, het hof van
beroep, ten einde de werkelijke kwalificatie ervan te geven en, onder meer,
aldus zijn bevoegdheid na te gaan, de
precieze bestanddelen moest bepalen van
het feit dat bij het hof aanhangig was ;
Overwegende dat, door de in bovenvermelde bewoordingen opgestelde telastlegging bewezen te verklaren, alhoew~l
de bevolen onderzoeksmaatregel van d1e
aard is dat er eventueel kan uit blijken
dat deze kwalificatie onvolledig is, het
hof van beroep aan genoemde verplichting niet heeft voldaan ;
II. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering die verweerder
heeft ingesteld tegen de eisers :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering de
vernietiging meebrengt van de beslissing
op de civielrechtelijke vordering die uit
de eerste volgt, al is deze laatste beslissing
niet definitief en al is de voorziening niet
ontvankelijk krachtens artikel 416 van
het W etboek van Strafvordering ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding wordt gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing ; laat de kosten
ten laste van de Staat, met uitzondering
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van de kosten van betekening van de
voorzieningen, die ten laste van de eisers
zullen blijven ; verwijst de zaak naar
het Hof van beroep te Bergen.
20 september 1976. - 2 8 kamer.
V oo1·zitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Baron Vin<;otte. Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq, advocaat-generaal.

PROEF IN VRIJHEID WERD GESTELD.0NTVANKELIJKE VOORZIENING.
2° VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
- STRAFZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ DE OOMMISSIE TOT BESOHERMING
VAN DE MAATSOHAPPIJ DE INRIOHTING
AANWIJST WAARIN DE ElSER VERDER
ZAL WORDEN GEINTERNEERD.- NIETONTVANKELIJKHEID.
l

2e KAMER.- 20 september 1976.
VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN. VONNIS VAN DE
OORREOTIONELE REOHTBANK IN EERSTE
AANLEG GEWEZEN. - NIET-ONTVANKE•
LIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voorziening tegen
een in eerste aanleg gewezen vonnis van
de correctionele rechtbank (1). (Artt. 407
en 413 Sv.; artt. 608 en 609, 1°, G.W.)
(KINOT.)

0

Oassatieberoep kan worden ingesteld
tegen de beslissing van de commissie
tot bescherming van de maatschappij
dat noodzakelijk is de wederopneming
van een op proef in vrijheid gestelde
ge~nterneerde (2).
(Art. 609 G.W.;
art. 20 wet tot bescherming van de
maatschappij.) (Impliciete oplossing.)

2° Geen cassatieberoep kan worden ingesteld tegen de beslissing waarbij de
commissie tot bescherming van de maatschappij, ter uitvoering van een rechterlijke beslissing tot internering, de inrichting aanwijst waarin de internering
zal voortgezet w01·den van een ge'interneerde die, nadat hij op proef in vrijheid
was gesteld, wederopgenomen moest worden (3). (Artt. 608 en 609 G.W.; art. 14
wet tot bescherming van de maatschappij.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
20 september 1976. - 2 8 kamer. V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Mevr. Raymond-Decharneux. - Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

(MINET.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
20 september 1976.
2 8 kamer. Voorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Legros.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Declercq, advocaat-generaal.

20 september 1976.

I o VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN. 00MMISSIE TOT
BESOHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ.
BESLISSING TOT WEDEROPNEMING
VAN EEN GEINTERNEERDE DIE OP
(1) Cass., 10 februari 1976 (Arr. cass., 1976,
biz. 680).

2 8 KAMER. -

20 september 1976.

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED.
- STRAFZAKEN. - BESOHIKKING VAN
(2) Cass., 24 juni 1975 (Arr. cass., 1975,
biz. 1135).
(3) Cass., 14 oktober 1975 (A1·r. cass., 1976,
biz. 201), en het arrest waarvan sprake in
de vorige noot.
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DE RAADKAMER TOT VERWIJZING VAN
EEN VERDACHTE NAAR DE CORREC·
TIONELE RECHTBANK, MET AANNEMING
VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN,
WEGENS EEN MISDAAD DIE DOOR HET
ONDERZOEKSGERECHT NIET KAN GECORRECTIONALISEERD WORDEN.- BESLISSING TOT ONBEVOEGDVERKLARING
VAN HET VONNISGERECHT. - BESLISSINGEN DIE IN KRACHT VAN GEWIJSDE
ZIJN GEGAAN. TOEZIOHT VAN HET
HoF. - VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING. - VERWIJZING NAAR DE
KAMER VANINBESCHULDIGINGSTELLING.

2o REGELING VAN RECHTSGEBIED.
- STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER WAARBIJ EEN VERDACHTE WEGENS EEN ALS WANBEDRIJF
GEKWALIFIOEERD FElT NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK WORDT VERWEZEN. - VONNISGERECHT DAT ZIOH
ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT DIT
FElT IN WERKELIJKHEID EEN MISDAAD
IS. - BESLISSINGEN IN KRACHT VAN
GEWIJSDE GEGAAN. - TOEZIOHT VAN
HET HOF. - VERNIETIGING VAN DE
BESCHIKKING. VERWIJZING NAAR
DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

gekwalificeerd feit een misdaad blijkt
te zijn; zo ja, vemietigt het de beschikking van de raadkame?' en Ve?'wijst de
zaak naa?' de kame?' van inbeschuldigingstelling (2).
(PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN,
INZAKE TANGHERONI EN WILMET.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied op 5 augustus 1976 van de Procureur des Konings
bij de Rechtbank van eerste aanleg te
Namen;

2° W anneer de raadkamer een verdachte
wegens een als wanbedrijf gekwalificee?·d
feit naar de correctionele rechtbank heeft
verwezen en het vonnisgerecht zich
onbevoegd heeft verklaard omdat dit feit
in werkelijkheid een misdaad is, gaat
het Hof, waarbij een verzoek tot regeling
van rechtsgebied aanhangig is, na of
beide beslissingen in kracht van gewijsde
zijn gegaan en of het als wanbedrijf

Overwegende dat, bij beschikking
van 29 maart 1976, de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Namen,
met inachtneming van verzachtende
omstandigheden met betrekking tot de
telastlegging I, Michel Tangheroni, lasser, geboren te Thionville (Frankrijk)
op 25 januari 1956, en er wonende SintElisabethstraat 22, en Andre Wilmet,
schilder, geboren te Marche-en-Famenne
op 21 januari 1953, wonende te Namen,
boulevard d'Herbatte 55, naar de correctionele rechtbank heeft verwezen om
te Namen, op 12 januari 1976, heiden,
I, gepoogd te hebben Jean-Marie Debuisson, bewaker bij de gevangenis te
N amen, aan te houden, gevangen te
houden of te ontvoeren om deze borg
te doen staan voor de voldoening aan
een bevel of een voorwaarde, onder meer
hun vlucht of ontvluchting in de hand
te werken, met de omstandigheid dat de
gijzelaar vrijwillig werd vrijgelaten
zonder dat aan het bevel of de voorwaarde
is voldaan ; II, met voorbedachten rade,
vrijwillig verwondingen of slagen te
hebben toegebracht die voor Jean-Marie
Debuisson ziekte of een ongeschiktheid
tot het verrichten van persoonlijke
arbeid ten gevolge hadden ;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te N amen zich bij vonnis van
30 juni 1976 onbevoegd heeft verklaard,
om de redenen dat, wat de telastlegging I
betreft, de aan de beklaagden verweten
feiten een gijzeling zijn en niet een
poging tot gijzeling, dat de gijzelaar
niet vrijwillig werd vrijgelaten zonder dat
aan het bevel of de voorwaarde is
voldaan, dat, << ingevolge een blijvende
ongeschiktheid, ten deze voornamelijk

(1) Cass., 24 februari 1975 (A1'1', cass., 1975,
biz. 719).

(2) Cass., 21 juni 1976 (A1'1'. cass., 1976,
blz. 1188).

1° W anneer de raadkamer een ve1·dachte
naar de correctionele rechtbank, met
aanneming van verzachtende omstandigheden, heeft verwezen, wegens een misdaad die door het onderzoeksgerecht niet
kan gecor?·ectionaliseerd worden, en het
vonnisgerecht zich onbevoegd heeft verklaard, onderzoekt het Hof, waarbij een
verzoek tot regeling van rechtsgebied
aanhangig is, of beide beslissingen in
kracht van gewijsde zijn gegaan en of
het feit, dat blijkbaar een misdaad is,
niet kan gecorrectionalisee?·d worden; zo
ja, vernietigt het de beschikking en
verwijst de zaak naar de kamer van
inbeschuldigingstelling (1).
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van geestelijke aard, lid 4 van artikel 347bis van het Strafwetboek van
toepassing is ; dat op deze misdaad de
doodstraf staat » en dat het derhalve een
misdaad betreft die niet kan gecorrectionaliseerd worden ; dat wat de telastlegging II betreft, de feiten, wegens
de permanents ongeschiktheid van JeanMarie Debuisson, een misdaad zijn
als bepaald bij artikel 400, leden 1 en 2,
van het Strafwetboek, en door de raadkamer niet gecorrectionaliseerd werden ;
Overwegende dat de beschikking en
het vonnis kracht van gewijsde hebben
verkregen en dat uit hun tegenstrijdigheid een geschil over de rechtsmacht is
ontstaan waardoor de gang van het
gerecht wordt belemmerd ;
Overwegende dat uit de stukken van
de rechtspleging blijkt te volgen dat de
in de telastlegging I bedoelde feiten het
misdrijf zouden kunnen vormen waarop
de doodstraf staat, als bepaald bij
artikel 347bis, leden 2 en 4, van het
Strafwetboek, en dat de feiten bedoeld
in de telastlegging II, die door de raadkamer als wanbedrijven worden gekwalificeerd, de misdaad vormen als · bepaald
bij artikel 400, leden 1 en 2, van het
Strafwetboek ;
Om die redenen, beslissende tot regeling
van het rechtsgebied, vernietigt de
beschikking van 29 maart 1976 van de
raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te N amen ; beveelt dat van dit
arrest melding wordt gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; verwijst
de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep
te Luik.
20 september 1976. - 2e kamer. V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Baron Vingotte. Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq, advocaat-generaa.l.

2e

KAMER. -

20 september 1976.

1o REGELING VAN REOHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER DIE EEN VERDACHTE
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
VERWIJST. MISDRIJF DAT GEEN
OVERTREDING IS VAN DE WETTEN EN
VERORDENINGEN INZAKE WEGVERKEER.

VoNNISGERECHT DAT ZIOH ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT DE VERDACHTE OP RET OGENBLIK VAN DE
HEM TEN LASTE GELEGDE FElTEN MINDER DAN VOLLE ACHTTIEN JAAR OUD
WAS.- BESLISSINGEN IN KRACHT VAN
GEWIJSDE GEGAAN. VERNIETIGING
VAN DE BESCHIKKING. VERWIJZING
NAAR DE PROOUREUR DES KONINGS.

2° REGELING VAN REOHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER WAARBIJ EEN VERDACHTE
WEGENS
GECORREOTIONALISEERDE MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
WORDT VERWEZEN. VONNISGERECHT
DAT ZIOH ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT SOMMIGE ALS WANBEDRIJVEN GEKWALIFIOEERDE MISDRIJVEN NIET GECORREOTIONALISEERDE MISDADEN ZIJN
EN DE ANDERE MISDRIJVEN SAMENHANGEND ZIJN. BESLISSINGEN IN
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN. BESLISSING WAARBIJ DE RECHTBANK
ZIOH ONBEVOEGD VERKLAART SCHIJNBAAR GEGROND. GEDEELTELIJKE
VERNIETIGING VAN DE BESOHIKKING.VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING.

1° W anneer een beschikking van de raadkamer een verdachte naar de correctionele
rechtbank heeft verwezen en dit vonnisgerecht zich onbevoegd heeft veq•klaa1·d
omdat de verdachte die wegens een ander
misdrijf dan een overtreding van de
wetten en verordeningen inzake wegverlceer vervolgd wordt, op het ogenblik
van de hem ten laste gelegde feiten
minder dan valle achttien jam· oud was,
?'egelt het Hof het rechtsgebied en gaat
na of beide beslissingen in kracht van
gewijsde zijn gegaan en of de vaststelling van de feitenrechter juist is ;
zo ja, vernietigt het de beschikking van
de raadkame1· en verwijst de zaak naar
de bevoegde procureur des Konings (1).
(Art. 441 Sv. ; artt. 36, 4°, en 36bis
wet van 8 april 1965, gewijzigd bij die
van 9 mei 1972.)
2° W anneer de kamer van inbeschuldigingstelling een verdachte wegens gecorrectionaliseerde misdaden en als wanbed?·ijven gekwalijiceerde feiten naar de
correctionele rechtbank heeft verwezen
en de cor1·ectionele rechtbank zich onbevoegd heeft verklaa1·d omdat sommige
(1) Cass., 11 februari 1974 (.Arr. cass., 1974,
blz. 634).

als wanbedrijven gekwalijicee1·de jeiten
niet gecorrectionaliseerde misdaden zijn
en de andere misdrijven samenhangend
zijn, vernietigt het Hoj, het rechtsgebied
1'egelende, de beschikking van de raadkamer behalve in zover1'e zij voor de
misdaden vm·zachtende omstandigheden
heeft aangenomen en verwijst de aldus
bepe1·kte zaak naar de kame1' van inbeschuldigingstelling, zo beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan
en de beslissing waaTbij de rechtbank
zich onbevoegd heejt verklaard schijnbaar
gegrond is (1).
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(VAN LAER EN PERSONENVENNOOTSCHAP
J\'IET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
« OFTRA ».)
Met de notities overeenstemmend
arrest.

21 september 1976. - 2 8
Voo1·zitter en Verslaggever,

kamer. Ridder de
Schaetzen, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de
H. Tillekaerts, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Martin Matthys (van de
balie te Brugge).

(PROCUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK,
INZAKE WEIBEL EN LITISCONSORTEN.)
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Met de notities overeenstemmend
arrest.

l

KAMER. -

21 september 1976.

1o VOORZIENING IN CAS SATIE. VORl\'[. STRAFZAKEN. BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ,
EISERES. VoORZIENING NIET BETEKElND. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2°

VOORZIENING IN CASSATIE. VoRJ\'1,- STRAFZAKEN.- GESCHRIFT
TOT STAVING VAN EEN VOORZIENING.NIET ONDERTEKEND GESCHRIFT. RET HOF SLAAT ER GEEN ACHT OP.

1° Niet ontvankelijk is de voorziening van
een
burgeTrechtelijk
aansprakelijke
partij die niet is betekend aan de pa1'tij
tegen wie ze is gericht (1). (Art. 418 Sv.)

2° Het Hoj slaat geen acht op een geschrijt
dat tot staving van een voorziening is
neergelegd, wanneer dit gescMijt niet is
onde1·tekend (2). (Art. 422 en 425 Sv.)
(1) Cass., 5 januari 1976 (An. cass., 1976,
biz. 516).

21 september 1976.

0

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.0VERTREDING VAN EEN GEJ\'IEENTEREGLEJ\'IENT. BEPALING VAN DIT
REGLEJ\'IENT DIE DE OVERTREDINGEN
VAN DIT REGLEJ\'IENT STRAFBAAR STELT
J\'IET POLITIESTRAFFEN. VEROORDELEND VONNIS DAT DIE BEPALING
VERJ\'IELDT.- BESLISSING NAAR RECHT
GEJ\'IOTIVEERD.

2o

GEMEENTEVERORDENING.
0VERTREDING VAN EEN GEJ\'IEENTEREGLEJ\'IENT DAT BEPAALT DAT DE
RECHTBANK, BOVEN DE STRAF, DE
OVERTREDER ZAL VEROORDELEN TOT
HERSTEL VAN DE PLAATS IN HAAR
VORIGE TOESTAND, INDIEN HET COLLEGE VAN BURGEJ\'IEESTER EN SCHEPENEN DIT NODIG OORDEELT. REGLEJ\'IENT DAT GEEN VORJ\'1 VOOR DE
VORDERING VAN HET COLLEGE VOORSOHRIJFT.- VEROORDELING TOT HERSTEL. ZIENSWIJZE VAN HET COLLEGE,
KENBAAR GEJ\'IAAKT IN DE STUKKEN
VAN DE RECHTSPLEGING, VOLSTAAT.

20 september 1976. - 2 8 kamer. V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. V m·slaggeve1',
Baron Vin9otte. Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq, advocaat-generaal.

2"

KAJ\'IER. -

30 RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.0VERTREDING VAN EEN GEJ\'IEENTEREGLEJ\'IENT DAT BEPAALT DAT DE
RECHTBANK, BOVEN DE STRAF, DE
OVERTREDER ZAL VEROORDELEN TOT
HERSTEL VAN DE PLAATS IN HAAR
VORIGE TOESTAND, INDIEN HET COL-

(2)
1976,
(3)
1976,

Cass. 30 september 1975 (Ar1·. cass.,
blz. 139).
Cass. 23 september 1975 (An·. cass.,
blz. 114).

-82LEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPE·
NEN DIT NODIG OORDEELT.- REGLE·
MENT DAT GEEN VORM VOOR DE
VORDERING VAN HET COLLEGE VOORSCHRIJFT.- VEROORDELING TOT HER·
STEL.- ZIENSWIJZE VAN HET COLLEGE,
KENBAAR GEMAAKT IN DE STUKKEN
VAN DE RECHTSPLEGING, VOLSTAAT.

1° N aar ?'echt gemotiveerd is de beslissing
welke de beklaagde ve1·oordeelt tot een
politiestmf wegens overtreding van een
gemeente1·eglement, wannee1· ze de bepaling van het 1·eglement aangeejt waarbij
de ove1·treding stmjbaa?' wordt gesteld
met politiestmffen (1). (Art. 97 Grandwet.)
2° en 3° W anneer een gemeente1·eglement
bepaalt dat de rechtbank, boven de st1·aj,
de ove?'t?·ede?' zal VM'oo?·delen tot he1·stel
van de plaats in ham· vorige toestand,
indien het college van bu1·gemeeste1· en
schepenen dit nodig oo?·deelt, en wanneer
het 1·eglement de vordering tot herstel
aan geen enkele vorm onde?'We?·pt,
volstaat het, opdat de ?'echter, die een
straj oplegt, het herstel zou k~tnnen
bevelen, dat het college zijn zienswijze,
zij het bij eenvoudige brief, kenbaar heejt
gemaakt in de st~~kken van de ?'echtspleging (2). (Art. 44 S.W.; artt. 161,
176 en 370 Sv.)
(PRIEM.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 april 1976 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van het algemeen rechtsbeginsel « geen misdrijf, geen straf zonder
wet»,
doordat het vonnis, bij bevestiging
van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt
wegens overtreding van artikel 231,
littera G, van het Gemeentereglement
(1) Raadpl. cass., 10 juni 1974 (An·. cass.,
1974, blz. 1116), 6 mei 1975 (ibid., 1975,
blz. 471) en 15 december 1975 (ibid., 1976,
blz. 471).
(2) Raadpl. cass., 9 juni 1913 (Bt~ll. en Pas.,
1913, I, 308), 26 oktober 1925 (ibid., 1926, I,
25), 17 september 1974 (A?'?'. cass., 1975,
blz. 70), 24 februari en 9 maart 1976 (ibid.,

van 21 november 1912 van de stad Gent,
tot een geldboete van vijftien frank,
verhoogd met 290 opdeciemen, of d:rie
dagen vervangende gevangenisstraf, met
uitstel gedu:rende een jaar, onder verwijzing naar artikel 313 van het genoemde reglement, krachtens hetwelk
elke overtreding van de bepalingen
daarvan met politiestraffen zal worden
gestraft,
terwijl de enkele bepaling dat enig
feit zal worden gestraft met politiestraffen niet voldoet aan het vereiste
van het voormelde en door eiser bij
conclusie ingeroepen rechtsbeginsel, daar
dit een bij de wet bepaalde straf vereist,
zijnde een straf die volledig en beperkt
in haar omvang in de strafwet is opgenomen:
Overwegende dat het genoemde reglement, waar het op overtreding van zijn
bepalingen politiestraffen stelt, uitdrukkelijk verwijst naar de straffen vermeld
in de artikelen 28 en 38 van het Strafwetboek, waarin achtereenvolgens de
gevangenisstraffen en de geldboeten gesteld op overtredingen naar hun minimum
en hun maximum worden bepaald,
behoudens de bij de wet uitgezonderde
gevallen, waartoe het genoemde reglement niet behoort ; dat aldus voldaan
is aan de regel van het ingeroepen
rechtsbeginsel, zodat het middel naar
recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 314 van het
meergenoemde reglement van de stad
Gent,
doo1·dat het vonnis, bij bevestiging van
het vonnis van de politierechter, de
verwijdering beveelt van het in strijd
met artikel 231, littera G, van het
reglement aangebrachte reclamepaneel,
op vordering van het openbaar ministerie
en zonder dat het College van Burgemeester en Schepenen een civielrechtelijke
vordering heeft ingesteld of de wegneming van het paneel anderszins heeft
gevorderd,
terwijl het openbaar ministerie terzake
niet bevoegd was, nu het College van
1976, blz. 739 en 784), en 7 september 1976,

supra, blz. 20. Zie VANHOUDT en 0ALEWAERT,
St?·afrecht, deel III, druk 1968, nrs. 1873 en
vlg., inzonderheid nrs. 1874, 1877, 1878 en
1882, en TRoussE, in Les Novelles, Droit penal,
deel I, vol. 1, druk 1956, nrs. 561 en vlg.,
inzonderheid nrs. 1589 tot 1592.

-83Burgemeester en Schepenen door het
reglement is aangewezen om die vordering in te stellen, en de brieven van het
College aan eiser gericht geen vordering
voor de rechtbank uitmaken :
Overwegende dat artikel 314 van het
meergenoemde reglement luidt als volgt :
« Boven de straf zal de rechtbank de
overtreder veroordelen, indien het College
het nodig oordeelt, hetzij tot de herstelling der plaats in haar vorige staat, door
het afbreken, vernietigen of wegnemen
der onwettig uitgevoerde werken, hetzij
om de zaken in overeenstemming te
brengen met de voorschriften van het
onderhavige reglement, hetzij om het
Stadsbestuur schadeloos te stellen voor
de door hem ambtshalve gedane kosten.
Daarenboven zal de rechtbank beslissen
dat bij nalatigheid vanwege de betrokkene de overtreding te herstellen, de
Burgemeester er op kosten van de veroordeelde zal in voorzien. Deze laatste,
eindelijk, zal, krachtens het vonnis,
kunnen gedwongen worden tot de betaling der uitgaven, op enkel aanbod van
de staat door de Burgemeester opgemaakt ";
Overwegende dat de maatregelen die
nodig zijn om de gevolgen van een
misdrijf te doen verdwijnen, door de
rechter ambtshalve worden bevolen overeenkomstig het beginsel neergelegd in de
artikelen 44 van het Strafwetboek en 370
van het W etboek van Strafvordering,
tenzij enige wettelijke bepaling voorschrijft dat zulks op vordering van een
daartoe aangewezen persoon geschiedt ;
dat het verzoek van het College van
Burgemeester en Schepenen, dat in dit
geval blijkens het aangehaalde reglement
vereist is doch aan geen enkele vorm is
onderworpen, blijkt uit de overgifte
vanwege het College aan het Openbaar
Ministerie van het dossier waarin zich
de in het vonnis vermelde brieven
bevinden die, zoals de rechter vaststelt,
duidelijk aantonen dat het College de
wegneming van het reclamepaneel nodig
oordeelde;
Dat het middel derhalve niet kan
worden aangenomen ;
En overwegende dat de substanWile of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
21 september 1976. - 2e kamer. V oorzitter, Ridder de Schaetzen, raads-

heer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, de H. Soetaert. - Gelijkluidende
conclusie, de H. Tillekaerts, advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Bultinck (van
de balie te Gent).

2e KAMER. -

21 september 1976.

1o RECHTERLIJK GEWIJSDE. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE REORTSVORDERING.- VONNIS VAN DE STRAFREORTER DAT DE BEKLAAGDE REEFT
VEROORDEELD OM AAN DE WERKGEEFSTER VAN RET SLAORTOFFER, BURGERLIJKE PARTIJ, EEN VAST BEDRAG
TE BETALEN EN AAN DIE PARTIJ AKTE
REEFT VERLEEND VAN RAAR VOORBEROUD VOOR VERDERE UITGAVEN EN
VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 28
VAN DE SAMENGEORDENDE WETTEN OP
DE ARBEIDSONGEVALLEN. LATER
VONNIS DAT DE VORDERING VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ NIET ONTVANKELIJK VERKLAART OM REDEN VAN DE
VOOR RET EERST DOOR VERWEERDER
AANGEVOERDE EXOEPTIE DAT DE WET
OP DE ARBEIDSONGEVALLEN NIET TOEPASSELIJK IS. - EERSTE BESLISSING
DIE OVER DIE TOEPASSELIJKREID GEEN
UITSPRAAK REEFT GEDAAN. - GEEN
MISKENNING VAN RET GEWIJSDE VAN
DE EERSTE BESLISSING.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE REORTSVORDERING. ARREST WAARBIJ DE VORDERING WORDT
AFGEWEZEN ZONDER TE ANTWOORDEN
OP DE OONOLUSIE WAAROP ZE IS GEGROND. NIET MET REDENEN OM·
KLEED ARREST.
1° Uit de omstandigheid dat een vonnis
van de straj?·echter, zelfs in kracht van
gewijsde gegaan, de beklaagde heejt
veroordeeld om aan de werlcgeefster van
het slachtoffer, burgerlijke partij, een
vast bedrag te betalen, aan die partij
alcte heeft ve?·leend van voorbehoud voor
verdere uitgaven en van de toepassing
van artikel 28 van de samengeordende
wetten op de arbeidsongevallen, kan
niet worden afgeleid dat een later vonnis
van de strajrechter, dat beslist over de
rest van de door de burgerlijlce partij
gevorderde schadeve?·goeding en de vo?"dering niet ontvankelijk verlclaart om

-84reden van de voo1· het ee1·st doo1· verwee~·der
opgeworpen exceptie van niet-toepasselijkheid van de wet op de arbeidsongevallen, het gewijsde van de ee1·ste
beslissiTog miskent, nu deze laatste over
die toepasselijkheid geen uitspmak heejt
gedaan (1).
2° Niet regelmatig gemotivee1'd is het arrest
waa1·bij een voTde~·ing van de burgerlijke
pa1·tij wordt ve1·wo1'pen, zonder te antwoo1·den op de conclusie waa1'op ze is
geg1'ond (2). (Art. 97 Grondwet.)

gestorte provisies ; dat, op hoger beroep
van beide partijen, het bestreden arrest
de vordering van eiseres als niet ontvankelijk afwijst op grond dat zij, als
publiekrechtelijk lichaam, waarvan de
rechtsband met haar voornoemde werknemer, slachtoffer van het ongeval, van
statutaire aard is, noch krachtens de
arbeidsongevallenwetten, noch krachtens
eender welke wetsbepaling noch krachtens een rechtsgeldige overeenkomst in
de rechten van haar personeelslid gesubrogeerd is;

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 december 1975 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde, bij in
kracht van gewijsde gegaan vonnis van
6 februari 1970, verweerder wegens het
onopzettelijk toebrengen van slagen of
verwondingen aan De Beule Willy en tot
betaling aan diens werkgeefster, de
N ationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (thans eiseres), van de te zijnen
behoeve vereffende medische en farmaceutische kosten en vergoedingen voor
arbeidsongeval en loonverlies tot globaal
beloop van 174.709 frank, in hoofdsom,
heeft veroordeeld ; dat hetzelfde vonnis
eiseres akte heeft verleend « van haar
voorbehoud voor verdere uitgaven en
van de toepassing van artikel 28 van
de gecoi:irdineerde wetten op de arbeidsongevallen n ;
Dat bij gerechtsdeurwaardersexploot
van 28/31 december 1973 eiseres verweerder voor dezelfde rechtbank tot
hervatting van geding en betaling van
een bijkomend bedrag liet dagvaarden ;
dat de eerste rechter deze vordering
ontvankelijk verklaarde en partijen beval
nader te concluderen nopens de omvang,
de data en de toerekeningen op de

Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 23 tot 28
van het Gerechtelijk ·wetboek, 1319 en
1320 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de bewijskracht van het tussen
partijen gevelde vonnis van 6 februari
1970 van de Correctionele Rechtbank
te Dendermonde,
doo1'dat het arrest de vordering door
eiseres ingesteld als werkgever van het
slachtoffer van een arbeidsongeval tegen
de aansprakelijke derde niet ontvankelijk verklaart, hoewel in het vonnis van
6 februari 1970 van de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde diezelfde
vordering voor de destijds opgevorderde
bedragen ontvankelijk en gegrond was
verklaard, zulks op de grond dat niet
blijkt dat de eerste rechter bij het vonnis
van 6 februari 1970 uitspraak gedaan
heeft over de thans voor de eerste maal
door verweerder ingeroepen excepties,
zijnde de niet-toepasselijkheid van de
wet op de arbeidsongevallen,
te~·wijl het vonnis van 6 februari 1970
uitdrukkelijk vaststelt dat eiseres optreedt als werkgeefster van het slachtoffer en beslist dat het door eiseres
gevorderde bedrag rechtmatig en gegrond
voorkomt en dat aan eiseres akte dient
verleend van haar voorbehoud over de
toepassing van artikel 28 van de gecoi:irdineerde wetten op de arbeidsongevallen, waardoor op onmiskenbare wijze
vaststaat dat het vonnis beslist heeft dat
eiseres de bepalingen van de wet op de
arbeidsongevallen mocht inroepen en
deze beslissing tussen partijen een ge-

(1) Raadpl., in burgerlijke zaken, cass.,
15 januari 1942 (Bull. en Pas., 1942, I, 12),
4 mei 1944 (.A1'1', cass., 1944, blz. 154), 5 juni
1952 (ibid., 1952, blz. 558), 9 januari 1969
(ibid., 1969, blz. 454), 5 december 1969 (ibid.,
1970, blz. 330} en 20 februari 1975 (ibid., 1975,
blz. 691}, en, in strafzaken, cass., 14 en 19 december 1972 (ibid., 1973, blz. 385 en 408}. Zie

" Ret rechterlijk gewijsde en het Gerechtelijk
Wetboek », rede door eerste advocaat-generaal
Mahaux uitgesproken tijdens de plechtige
openingszitting van 1 september 1971, in
R.W., 1971-1972, kol. 105 tot 147, inzonderheid kol. 119.
(2) Cass., 9 en 17 februari 1976 (A1'1', cass.,
1976, blz. 676 en 704).

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« DE NATIONALE MAATSOHAPPIJ VAN
BUURTSPOORWEGEN n, T. AUDENAERT.)
ARREST.
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in te roepen :
Overwegende dat nu, blijkens de
stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan, voor de Correctionele Rechtbank te Dendermonde, bij de berechting
van de vordering waarover bij vonnis
van 6 februari 1970 uitspraak werd
gedaan, de niet-ontvankelijkheid van de
vordering van eiseres wegens de niettoepasselijkheid van de gecoiirdineerde
arbeidsongevallenwetten op kwestieus
ongeval niet werd opgeworpen, hieruit
volgt dat voormeld vonnis op dat stuk
onder partijen geen gezag van gewijsde
heeft verworven ; dat ditzelfde vonnis
derhalve de betwisting van die toepasselijkheid in de loop van de bij dagvaarding
van 28/31 december 1973 ingestelde
procedure niet in de weg stond ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1, 19 van
de bij koninklijk besluit van 28 september
1931 gecoiirdineerde wetten op de arbeidsongevallen, 2 van de wet van 20 juli 1927
waardoor de regering gemachtigd wordt
bepaalde wijzigingen in de statuten
van de Nationale Maatschappij van
Buurtspoorwegen aan te brengen, 11 van
de wet van 16 maart 1954 betreffende
de controle op sommige instellingen van
openbaar nut, en 97 van de Grondwet,
doo1'dat het arrest, om de wet op de
arbeidsongevallen niet toepasselijk te
verklaren; overweegt dat bij gebreke
van bewijs dat de rechtsband van eiseres
met haar personeel van contractuele aard
is, moet worden aangenomen dat die
rechtsband van statutaire aard is,
te1'wijl, ee1'ste onde1'deel, eiseres, tot
staving van haar betoog dat de gecoordineerde wetten op de arbeidsongevallen op haar personeel toepasselijk
-waren, in conclusie had laten gelden dat
zij steeds stipt haar verplichtingen op
grond van de arbeidsongevallenwetten
heeft nageleefd, onder meer wat de
afhoudingen betreft die krachtens artikel 9 van de wet van 10 juli 1951 werden
verplicht gesteld op de wettelijke uitkeringen, en dat zij, als zelfverzekeraar,
sedert 1940 door een ministeriele beslissing vrijgesteld was van bijdragen aan
het W aarborgfonds, waaruit bleek dat de
gecoordineerde wetten op de arbeidsongevallen door de met de toepassing

van die wetten belaste Minister daadwerkelijk op eiseres waren toegepast,
zodat het arrest, door zich niet uit te
spreken over het bestaan en de relevantie
van die daadwerkelijke toepassing, niet
naar bel10ren met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onde1'deel, de daadwerkelijke
toepassing door eiseres en door de
bevoegde Minister van de wet op de
arbeidsongevallen een aanwijzing is voor
het feit dat het personeel van eiseres
zich in een contractuele toestand bevond
en bijgevolg de wet op de arbeidsongevallen toepasselijk was (schending
van de artikelen 1 en 19 van de bij
koninklijk besluit van 28 september 1931
gecoordineerde wetten op de arbeidsongevallen);
en, de1'de ondm·deel, noch artikel 2 van
de wet van 20 juli 1927, waarbij de
regering gemachtigd werd artikel 39
in de statuten van eiseres op te nemen,
noch artikel 11 van de wet van 16 maart
1954 betreffende de controle op sommige
instellingen van openbaar nut, aan de
raad van beheer de bevoegdheid hebben
ontnomen om, zolang noch de Koning
noch de paritaire commissie een volledig
reglementair statuut hebben uitgewerkt,
het van ouds bestaande contractuele
statuut van haar exploitatiepersoneel
te laten voortbestaan (schending van de
artikelen 2 van de wet van 20 juli 1927
en 11 van de wet van 16 maart 1954) :
Overwegende dat het arrest de in het
eerste onderdeel van het middel aangehaalde conclusie niet beantwoordt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerder in de kosten; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
21 september 1976. - 2e kamer. Voo1'zitte1', Ridder de Schaetzen, raadsheer waarnemend voorzitter. - V e1·slaggeve1', de H. Delva. Gelijkluidende
conclusie, de H. Tillekaerts, advocaatgeneraal. - Pleite1·, de H. van Heeke.
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I 0 BEVOEGDHEID EN AANLEG. STRAFZAKEN.- BESOHIKKING VAN DE
RAADKAMER WAARBIJ DE BEKLAAGDEN
WEGENS
WANBEDRIJVEN
EN
MET
DIE WANBEDRIJVEN SAMENHANGENDE
OVERTREDINGEN NAAR DE OORREOTIONELE REOHTBANK WORDEN VERWEZEN.- BESOHIKKING TOT VERWERPING VAN DE OONOLUSIE TEN BETOGE
DAT HET GAAT OM POLITIEKE MISDRIJVEN EN PERSMISDRIJVEN EN DAT
HET HOF VAN ASSISSEN HET BEVOEGDE
VONNISGEREOHT IS. BESOHIKKING
NIET GEWEZEN OVER DE BEVOEGDHEID
VAN DE ONDERZOEKSGEREOHTEN.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. STRAFZAKEN. ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING TOT VERWERPING VAN HET
VERZET TEGEN EEN BESOHIKKING VAN
DE RAADKAMER. BESOHIKK-!NG TOT
VERWIJZING NAAR DE OORREOTIONELE
REOHTBANK WEGENS WANBEDRIJVEN
EN SAMENHANGENDE OVERTREDINGEN.
BESOIDKKING TOT VERWERPING VAN
DE OONOLUSIE WAARIN WORDT BETWIST
DAT DE OORREOTIONELE REOHTBANK
HET BEVOEGDE VONNISGEREOHT WAS.
0NMIDDELLIJKE VOORZIENING NIET
ONTVANKELIJK.

I 0 Geen beschikking inzake de bevoegdheid

van de onderzoeksgerechten is de beschikking van de raadkamer, waarbij de
beklaagden wegens wanbedrijven en met
die wanbedrijven samenhangende overtredingen naar de correctionele rechtbank
worden verwezen met ve1•werping van de
conclusie van de beklaagden ten betoge
dat het om politieke misd1·ijven en
persmisdrijven gaat en dat het hof van
assisen het bevoegde vonnisgerecht is (I).
2° Geen voorziening in cassatie kan onmiddellijk worden ingesteld tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot verwerping van het verzet
tegen een beschikking van de raadkamer,
waarbij de beklaagden wegens wanbedrijven en met die wanbedrijven
samenhangende overtredingen naar de
rorrectionele rechtbank worden verwezen,
hoewel deze beschikking een conclusie
van de beklaagden verwerpt die, zonder
de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten te betwisten, betoogt dat het
bevoegde vonnisgerecht het hof van
assisen is en niet de cor1·ectionele
1·echtbank (2). (Art. 4I6 Sv.)

(BABYLON EN LITISOONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 27 augustus I976 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling ;
Overwegende dat het arrest het verzet
niet ontvankelijk verklaart dat de eisers
hadden aangetekend tegen een beschikking van de raadkamer waarbij zij
wegens wanbedrijven en met die wanbedrijven samenhangende overtredingen
naar de correctionele rechtbank werden
verwezen;
Overwegende dat de eisers in hun tot
staving van hun voorziening ingediend
verzoekschrift aanvoeren dat de voorziening ontvankelijk is op grond dat
de kamer van inbeschuldigingstelling
door de bestreden beslissing weigert haar
eigen bevoegdheid tot kennisneming
van de strafvordering te onderzoeken
en erover uitspraak te doen, zodat het
arrest een beslissing inhoudt betreffende
de bevoegdheid van de kamer van
inbeschuldigingstelling zelf, dit is een
beslissing in de zin van artikel 4I6,
tweede lid, van het W etboek van Strafvordering en die derhalve vatbaar is
voor cassatieberoep ;
Overwegende dat de eisers bij voor de
raadkamer neergelegde conclusie hadden
betoogd dat de hun ten laste gelegde
feiten politieke en persmisdrijven uitmaken die onder de uitsluitende bevoegdheid van het hof van assisen ressorteren ;
dat zij in het dispositief tot de onbevoegdheid van de raadkamer om hen
naar het hof van assisen te verwijzen
concludeerden met verzoek « te bevelen
dat de processtukken zullen overgemaakt
worden door de procureur des Konings
aan de procureur-generaal, opdat zou
gehandeld worden overeenkomstig de
bepalingen van de artikelen 2I 7 en
volgende van het W etboek van Strafvordering >> ;
Overwegende dat zij door dit dispositief in werkelijkheid de raadkamer
erom verzochten een beschikking te
verlenen die uitdrukkelijk wordt omschreven in artikel I33 van het Wetboek
van Strafvordering, waarnaar artikel 8
(1) en (2) Cass., 22 januari 1951 (Bull. en

Pas., 1951, I, 327), en noten 1 en 2 ; 7 juni 1971
(Arr. cass., 1971, blz. 996), 10 oktober 1972
(ibid., 1973, biz. 151) en 17 december 1974
(ibid., 1975, biz. 457).

van het decreet van 19 juli 1831 verwijst,
en die tot de bevoegdheid van de raadkamer behoort ; dat ondanks de bewoordingen van hun conclusie zij dus niet de
onbevoegdheid van de raadkamer aanvoerden, doch enkel de stelling betwistten
dat het bevoegde vonnisgerecht de
correctionele rechtbank was ;
Overwegende dat het arrest, door te
beslissen dat het verzet van de eisers
niet ontvankelijk is, evenmin uitspraak
doet over een geschil inzake de bevoegdheid van een onderzoeksgerecht ;
Overwegende dat het arrest derhalve
geen beslissing inzake bevoegdheid is
in de zin van artikel 416, tweede lid,
van het W etboek van Strafvordering ;
dat het een voorbereidend arrest en een
arrest van onderzoek is, zodat de voorzieningen, die v66r de eindbeslissing
werden ingesteld, niet ontvankelijk zijn ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de middelen, die niet de ontvankelijkheid van de voorzieningen betreffen,
verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt
de eisers in de kosten.
21 september 1976. - 2e kamer. Voorzitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Delva. Gelijkluidende
conclusie, de H. Tillekaerts, advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Frans Baert
(van de balie te Gent).
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zAKEN. CoNoLusm. MrDDEL
NIET MEER TER ZAKE DIENEND INGEVOLGE DE BESLISSING VAN DE REOHTER.
- RECHTER NIET VERPLICHT OP DIT
MIDDEL TE ANTWOORDEN.
1° Niet ontvankelijk is het middel waarbij
de schending van een wettelijke bepaling
wordt aangevom·d, zonde1· dat nader
w01·dt bepaald waarin deze schending
bestaat (1). (Art. 1080 G.W.)
2° In burgerlijke zaken is de memorie
van wederantwoord niet ontvankelijk,
wannee1· de door verweerde1· aangevom·de
grand van niet-ontvankelijkheid ge1·icht
is tegen het middel en niet tegen de
voorziening (2). (Art. 1094 G.W.)
3° De rechter is niet verplicht te antwoo1·den
op een bij conclusie aangevoerd middel,
dat niet mee1· ter zake dient ingevolge
zijn beslissing (3).
(PERSONENVENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
<< CANALCO "• T. DE RAEDT.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
22 september 1976. 3e kamer. Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Janssens. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. De Baeck en De
Gryse.

22 september 1976.

1° CASSATIEMIDDELEN.- BuRGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ DE
SOHENDING VAN EEN WETTELIJKE BEPALING WORDT AANGEVOERD, ZONDER
DAT NADER WORDT BEPAALD WAARIN
DEZE SOHENDING BESTAAT. NIET
ONTVANKELIJK MIDDEL.
2° VOORZIENING IN CASSATIE.
VaRM. BURGERLIJKE ZAKEN.
MEMORIE VAN WEDERANTWOORD.
GEEN MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID TEGEN DE VOORZIENING OPGEWORPEN. MEMORIE NIET ONTVANKELIJK.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
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22 september 1976.

ARBEIDSONGEVAL.- BEGRIP.

Het arbeidsongeval is een schielijke gebeurtenis die een lichamelijk letsel
teweegbrengt en waa1·van de oorzaak

(1) Cass., 25 september 1975 (Arr. cass.,
1976, biz. 118).
(2) Cass., 8 mei 1930 (Bull. en Pas., 1930,
I, 202) met noot 7; 27 januari 1944 (ibid.,
1944, I, 175).
(3) Cass., 26 juni 1975 (A1·r. cass., 1975,
biz. 1155).

-88of een van de oorzaken buiten het
organisme van de getroffene ligt (1).
(Art. 1 gecoord. wetten van 28 september 1931.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«ASSURANCES GlllNERALES », T. MOORS.)
ARREST.

RET HOF ; - Ge1et op het bestreden
arrest, op 2 juli 1975 door het Arbeidshof
te Antwerpen gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 2 en 6 van de bij
koninklijk besluit van 28 september 1931
gecoordineerde wetten betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende
uit arbeidsongevallen, zoals gewijzigd
door de besluitwet van 9 juni 1945 en de
wet van 10 juli 1951, 1315 van het
Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk W etboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest voor recht zegt dat
wijlen Jean Vreys het slachtoffer geweest
is van een arbeidsongeval om de redenen
dat hij tengevolge van de uitoefening
van zijn dienstbetrekking overleden is ;
dat hij weliswaar aan een hartkwaalleed,
maar dat zijn zware inspanningen de
fatale afloop op 23 juli 1969 bepaald
hebben; dat het anderzijds om een
ongeval en niet om een geleidelijke
degradatie van de gezondheidstoestand
van het slachtoffer gaat ; dat wijlen
Vreys immers, na bijna een jaar regelmatige bezigheid, door een plotse breuk
van zijn lichamelijke integriteit getroffen
werd, welke met duidelijk aanwijsbare
krachtsinspanningen, inzonderheid die
van 23 juli 1969, in verband te brengen
is ; dat het derhalve gaat om een plotselinge gebeurtenis die een lichamelijk
letsel (ten deze hartaanval) teweegbrengt
en waarvan de oorzaak of een van de
oorzaken buiten het organisme van het
slachtoffer ligt,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest
vaststelt dat het slachtoffer Vreys, in
zijn functie van handelsdirecteur, gedurende de laatste maand van zijn leven
herhaaldelijk verplaatsingen voor commerciele besprekingen deed, namelijk
naar Engeland, Parijs, Berlijn en Essen,
en daardoor oververmoeid geraakte,
(1) Cass., 16
1974, biz. 548).

januari 1974 (A1-r.

cass.,

zodat hij tijdens de reis naar Essen onwel
werd terwijl hij de wagen van zijn
werkgever bestuurde, en daarna aan
een hartaanval stierf; deze feiten echter
geenszins op een plotselinge gebeurtenis
wijzen die de hartaanval zou hebben
veroorzaakt; de oververmoeidheid immers reeds een maand duurde en de
toestand van Vreys tijdens de reis naar
Essen daaraan niet vreemd was ; deze
motieven de beslissing niet regelmatig
rechtvaardigen (schending van de artikelen 1, 2 en 6 van het koninklijk besluit
van 28 september 1931 en 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, verweerster derhalve
geenszins het bewijs geleverd heeft dat
wijlen Vreys het slachtoffer geworden
is van een arbeidsongeval hem overkomen
in de uitvoering van zijn werk (schending
van artikel 1, lid 6, van het koninklijk
besluit van 28 september 1931, 1315
van het Burgerlijk Wetboek en 870
van het Gerechtelijk Wetboek) :
Overwegende dat een arbeidsongeval,
in de zin van de op 28 september 1931
gecoordineerde wetten betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende
uit de arbeidsongevallen, een schielijke
gebeurtenis is die een lichamelijk letsel
teweegbrengt en waarvan de oorzaak
of een van de oorzaken buiten het
organisme van de getroffene ligt ;
Overwegende dat het arrest vaststelt :
dat de getroffene Jean Vreys, echtgenoot
van verweerster, nadat de zaakvoerder
van zijn firma, zekere Aerden, met hem
tijdens zijn jaarlijkse vakantie contact
had genomen, ertoe kwam deze naar
Essen te vergezellen ; dat hij aldus op
23 juli 1969 om 5 uur 's morgens naar
Roermond vertrok waar hij Aerden
ontmoette, en aldaar zijn wagen achterliet om met de wagen van Aerden verder
te reizen ; dat de getroffene bij het
vertrek uit Roermond opnieuw stuurde
doch zich na een half uur onwel voelde
en het stuur aan Aerden overgaf; dat
ze om 9 uur in Essen aankwamen en
alsnog een klant bezochten, waarna
Aerden Vreys naar de kliniek voerde;
dat de hartaanval onderweg began en dat
om 9 uur 10, bij de aankomst in het
hospitaal, de getroffene reeds aan een
hartinfarct was overleden ;
Overwegende dat het arrest eveneens
constateert : dat de getroffene weliswaar
aan een hartkwaal leed, maar dat zijn
zware inspanningen « de fatale afloop
van 23 juli 1969 bepaald hebben »;
dat het om een ongeval en niet .om een
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geleidelijke degradatie van de gezondheid
van het slachtoffer gaat ; dat wijlen Jean
Vreys immers, na bijna een jaar regelmatige bezigheid, door een plotselinge
breuk van zijn lichamelijke integriteit
getroffen werd die met duidelijk aanwijsbare inspanningen, inzonderheid die van
23 juli 1969, in verband te brengen is;
Overwegende dat, al gewaagt het ook
van vroegere inspanningen, met name
commerciele besprekingen in Engeland
en zakenreizen naar Parijs en Berlijn,
waardoor de getroffene oververmoeid
was geweest, het arrest aldus duidelijk
de inspanningen op 23 juli 1969 beschouwt als de schielijke gebeurtenis
die het hartletsel heeft doen ontstaan ;
dat het arrest zodoende tevens de
schielijke gebeurtenis situeert in de
uitvoering van het werk ;
Dat het middel, dat van een verkeerde
lezing van het arrest uitgaat, feitelijke
grondslag mist ;

uitvoert, eindigt bij de terugkeer thuis (2),
dan is het ongeval waardoor deze op de
te1•ugweg wordt getroffen een arbeidsongeval, tenzij het ongeval is overkomen
op een ogenblik dat de werknemer die
uitvoe1·ing onderbroken heeft (3). (Art. 7
wet van 10 april 1971.)
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « SEOURITAS »,
T. MARIEN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 mei 197 5 door het Arbeidshof te ADtwerpen gewezen ;

Oordeelt de rechter dat de uitvoe1·ing van
een arbeidsovereenkomst van een werknemer die een opdracht buiten het bed1·ijj

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 7 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, ll48,
1315, 1349, 1350, 1352, 1353 van het
Burgerlijk Wetboek, 71 van het Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
tot betaling aan verweerster van de
arbeidsongevallenvergoedingen op basis
van een jaarloon van 395.850 frank en
tot betaling van de begrafeniskosten
wegens het dodelijke ongeval dat haar
echtgenoot Defays Leon op 9 augustus
1973 te Rebecq-Rognon overkomen is,
om de redenen : dat de getroffene zich
bevond op het normale traject in het
kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ; dat eiseres weliswaar
voorhoudt dat het ongeval zich niet
situeert binnen de normale tijdsspanne
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, vermits Defays, in de
wagen van zijn mede-werknemer Picavez,
Bergen had verlaten omstreeks 21 uur 30
en het ongeval zich 34 km. verder voordeed omstreeks 23 uur 30 ; dat Defays
echter volledig afhankelijk was van
Picavez voor de terugkeer, vermits hij
zijn wagen te Vilvoorde had achtergelaten om in die van Picavez te stappen ;
dat de getroffene derhalve niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de
abnormale vertraging van de tocht

(1) Ret openbaar ministerie was van oordeel
dat het arrest niet aanwijst weike de schielijke
gebeurtenis is die het lichamelijk Ietsei teweegbrengt en tevens wel te onderscheiden is van
de oorzaak die buiten het organisme van de
getroffene ligt.
(2) Vgl. wat de handelsvertegenwoordiger
betreft : cass., 13 januari 1971 (.Arr. cass.,
1971, blz. 462) en 18 juni 1975 (ibid., 1975,
biz. l107).

(3) Raadpl. cass., 7 november 1968 (.Arr.
cass., 1969, biz. 270) met noot 2, ondergetekend W.G.; 6 januari 1971 (ibid., 1971,
biz. 435) en 31 mei 1972 (ibid., 1972, blz. 922);
vgl. met betrekking tot de onderbreking van
de weg van en naar het werk : cass., 25 april
1968 (ibid., 1968, biz. 1075) met noot; 29 november 1968 (ibid., 1969, biz. 339) met noot;
26 april en 17 mei 1972 (ibid., 1972, biz. 809
en 865).

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
22 september 1976. 3e kamer. Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Chatel. Andersluidende conclusie (1), de H. Lenaerts, advocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. Houtekier
en Bayart.
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ARBEIDSONGEVAL. ONGEVAL
OVERKOMEN TIJDENS DE UITVOERING
VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST. BEGRIP.

-90tussen Bergen en Rebecq-Rognon en er
ook niet beweerd wordt dat Defays over
de macht zou beschikt hebben om
instructies aan Picavez te geven; dat
een werknemer op zending die, zoals
Defays, afhangt van een andere werknemer voor het a:fleggen van het traject
of voor de tijd die aan de opdracht
wordt besteed, zich in de loop van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
bevindt en derhalve geniet van het
vermoeden dat het ongeval overkomen
is door het feit van de uitvoering, ook
wanneer het ogenblik van het dodelijk
ongeval zich buiten de tijdsspanne situeert die normaal aan de opdracht
dient te worden besteed,
terwijl, eerste onderdeel, het ongeval,
dat gebeurd is met een abnormale
vertraging van 1 uur 35, niet voorgevallen is tijdens de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst van de getroffene ;
eiseres ten deze staande hield dat
dergelijke abnormale tijdsomstandigheden door overmacht moesten gewettigd
worden en het arrest dit middel niet
beantwoordt (schending van de artikelen 7, lid 1, van de wet van 10 april 1971
en 97 van de Grondwet) ;
tweede onderdeel, het feit dat de
getroffene zijn wagen te Vilvoorde had
achtergelaten en voor de terugkeer
volledig afhankelijk was van zijn werkmakker Picavez, aan wie hij geen
bevelen kon geven, geen overmacht
uitmaakt en het arrest in alle geval de
mogelijkheid niet biedt na te gaan of het
zulks als overmacht of als gewettigde
reden beschouwt, te meer daar het
vaststelt dat het niet kan uitgemaakt
worden welk het tijdsgebruik van Defays
en Picavez gedurende de abnormale
vetraging geweest is (schending van de
artikelen 7, lid l, van de wet van 10 april
1971, 97 van de Grondwet, 1148 van het
Burgerlijk W etboek en 71 van het
Strafwetboek) ;
derde onde1·deel, de wet ten voordele
van de werknemer die, zoals de getroffene
Defays, afhangt van een andere werknemer voor het af te leggen traject of
voor de tijd die aan de opdracht besteed
wordt, geen vermoeden instelt waardoor
het ongeval dat buiten de normale
tijdsspanne gebeurt, kan worden beschouwd als zijnde tijdens de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst overkomen
(schending van de artikelen 7 van de wet
van 10 april1971, 1315, 1349, 1350, 1352
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende..dat.het arrest, dat op dit

punt niet wordt aangevochten, vaststelt.
dat de getroffene Defays « op de dag
van het ongeval de opdracht had ge·
kregen van zijn werkgever om zich naar
Bergen te begeven om er onderhandelingen te voeren en aan prospectie te
doen; dat het traject Antwerpen- « B.P. »
Vilvoorde - Bergen en de terugweg
Bergen - « B.P. » Vilvoorde - Antwerpen
dus als de plaatsen dient beschouwd
te worden waar Defays zijn taak van
die dag, binnen het kader van de arbeidsovereenkomst, diende uit te voeren ;
dat zijn dagtaak die dag slechts als
beeindigd moest beschouwd worden bij
zijn terugkomst thuis ; dat niet betwist
wordt dat Rebecq-Rognon gelegen is
op de normale terugweg van Bergen
naar << B.P. » Vilvoorde; dat Defays
zich dus bevond op het normale traject
in het kader van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst » ;
Overwegende dat, nu blijkt dat de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
enkel bij de terugkeer thuis eindigde,
de rechter nog enkel moest nagaan of
het ongeval zich niet voorgedaan had
op een ogenblik dat de getroffene deze
uitvoering onderbroken had ; dat, vermits
het ten deze niet gaat om een ongeval
op de weg van of naar het werk, de
rechter niet hoefde na te gaan of de
abnormale tijdsomstandigheden een gevolg waren van overmacht en evenmin
de conclusie van eiser op dit stuk moest
beantwoorden;
Overwegende dat, door te constateren
dat de getroffene Defays << volledig
afhankelijk was van Picavez voor de
terugkeer, gezien hij zijn eigen wagen
bij << B.P. » Vilvoorde gelaten had, en hij
dus aangewezen was op Picavez voor de
terugkeer ; dat het slachtoffer dan ook
niet verantwoordelijk kan gesteld worden
voor de abnormale vertraging van de
tocht tussen Bergen en Rebecq-Rognon;
dat ook niet beweerd wordt dat Defays
over de macht zou hebben beschikt om
instructies te geven aan Picavez », het
arrest duidelijk te kennen geeft dat het
ongeval niet overkomen is op een
ogenblik dat de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst onderbroken was,
ook al stelt het elders vast dat << niet
met preciesheid kan uitgemaakt worden
welk het tijdsgebruik van Defays en
Picavez is geweest tussen het ogenblik
dat zij Bergen omstreeks 21 uur 30
verlaten hebben en het ogenblik van het
ongeval te Rebecq-Rognon omstreeks
23 uur 30 >>;
Overwegende ten slotte dat het arrest
niet zegt dat een ongeval dat zich buiten
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de normale tijdsspanne van de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst voordoet,
wettelijk vermoed dient te worden als
zijnde overkomen tijdens de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst wanneer de
getroffene - met zending van een andere
werknemer afhangt voor het af te leggen
traject en voor de tijd die aan de opdracht
wordt besteed ; dat het enkel zegt dat de
getroffene, zoals ten deze Defays, « in
de loop is van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst » en deswege het
vermoeden geniet dat het ongeval overkomen is door het feit van deze uitvoering, ook al « bevindt hij zich op het
ogenblik van het dodelijk ongeval buiten
de tijdspanne die normaal
aan de
opdracht dient te worden besteed » ;
Dat het arrest derhalve geen van de in
het middel aangehaalde wetsbepalingen
schendt ; dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

22

september 1976. ge kamer. de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·,
de H. Chatel.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Houtekier en H.
DeBruyn.

Voorzitter,

Ie

KAMER.-

23 september 1976.

BELANG EN MET INACHTNEMING VAN
HET INTERNATIONAAL RECHT.

3° INTERNATIONALE VERDRAGEN.
ADDITIONEEL PROTOCOL BIJ HET
VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE
RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE
VRIJHEDEN,
ARTIKEL
I,
LID 2. RECHT VAN DE VERDRAGSLUITENDE STATEN DE WETTEN TOE
TE PASSEN WELKE ZIJ NOODZAKELIJK
OORDELEN OM TOEZICHT TE OEFENEN
OP HET GEBRUIK VAN EIGENDOM IN
OVEREENSTEMMING MET HET ALGEMEEN
BELANG OF OM DE BETALING VAN
BELASTINGEN OF GELDBOETEN TE VERZEKEREN.

4° EIGENDOM.- ADDITIONEEL PROTOCOL BIJ HET VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN,
ARTIKEL I, LID 2. -RECHT VAN DE
VERDRAGSLUITENDE STATEN DE WETTEN TOE TE PASSEN WELKE ZIJ NOODZAKELIJK OORDELEN OM TOEZICHT TE
OEFENEN OP HET GEBRUIK VAN EIGENDOM IN OVEREENSTEMMING MET HET
ALGEMEEN BELANG OF OM DE BETALING
VAN BELASTINGEN OF GELDBOETEN TE
VERZEKEREN.

5° INTERNATIONALE VERDRAGEN.
ADDITIONEEL PROTOCOL BIJ HET
VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE
RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE
VRIJHEDEN,
ARTIKEL
l,
LID 2. BEVOEGDHEID VAN DE
VERDRAGSLUITENDE STATEN TOEZICHT
TE OEFENEN OP HET GEBRUIK VAN
EIGENDOM IN OVEREENSTEMMING MET
HET ALGEMEEN BELANG. 0MVANG.

I 0 INTERNATIONALE VERDRAGEN.

6° EIGENDOM.- ADDITIONEEL PROTO-

ADDITIONEEL PROTOCOL BIJ" HET
VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE
RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE
VRIJHEDEN,
ARTIKEL
I,
LID 1. HET IS VERBODEN IEMAND
VAN ZIJN EIGENDOM TE BEROVEN
BEHALVE IN HET ALGEMEEN BELANG EN
MET INACHTNEMING VAN DE VOORWAARDEN NEERGELEGD IN DE WET
EN IN DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN
HET INTERNATIONAAL RECHT.

COL BIJ HET VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN,
ARTIKEL I, LID 2. BEVOEGDHEID
VAN DE VERDRAGSLUITENDE STATEN
TOEZICHT TE OEFENEN OP HET GEBRUIK
VAN EIGENDOM IN OVEREENSTEMMING
MET HET ALGEMEEN BELANG. 0MVANG.

7° INTERNATIONALE VERDRAGEN.

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE. ADDITIONEEL PROTOCOL
BIJ HET VERDRAG TOT BESCHERMING
VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE
FUNDAMENTELE
VRIJHEDEN,
ARTIKEL I, LID 1. HET IS VERBODEN
IEMAND VAN ZIJN EIGENDOM TE BEROVEN BEHALVE IN HET ALGEMEEN

ADDITIONEEL PROTOCOL BIJ HET
VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE
RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL I. GEEN ONVERENIGBAARHEID VAN DIT
ARTIKEL MET DE ARTIKELEN 5 EN 6
VAN DE WET VAN IO NOVEMBER I953
TOT AANVULLING VAN DE BESLUITWET
VAN 6 OKTOBER I944 BETREFFENDE

2°

-92
DE TELLING VAN DE BELGISCHE EN
VREEMDE EFFECTEN.

go

go

EIGENDOM.- ADDITIONEEL PROTOCOL BIJ HET VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
EN DE FuNDAMENTELE VRIJHEDEN,
ARTIKEL 1. GEEN ONVERENIGBAAR·
REID VAN DIT ARTIKEL MET DE ART!·
KELEN 5 EN 6 VAN DE WET VAN 10 NOVEMBER 1g53 TOT AANVULLING VAN DE
BESLUITWET VAN 6 OKTOBER 1g44
BETREFFENDE DE TELLING VAN DE
BELGISCHE EN VREEMDE EFFECTEN.
EFFECTEN AAN TOONDER. ADDITIONEEL PROTOCOL BIJ HET VERDRAG
TOT BESCHERMING VAN DE
RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDA·
MENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 1. GEEN ONVERENIGBAARHEID VAN DIT
ARTIKEL MET DE ARTIKELEN 5 EN 6
VAN DE WET VAN 10 NOVEMBER 1g53
TOT AANVULLING VAN DE BESLUITWET
VAN 6 OKTOBER 1g44 BETREFFENDE
DE TELLING VAN DE BELGISCHE EN
VREEMDE EFFECTEN.

10°

CASSATIE. TAAK VAN HET HoF.
BURGERLIJKE ZAKEN. BESLIS·
SING DIE HAAR BESCHIKKENDE GEDEELTE GRONDT OP EEN DOOR DE
VOORZIENING BEKRITISEERDE REDEN.
BEVOEGDHEID VAN HET HOF DEZE
AAN TE VULLEN DOOR EEN RECHTS·
GROND WAARDOOR HET BESCHIKKENDE
GEDEELTE WORDT VERANTWOORD.

1° en 2° Luidens artikel 1, lid 1, van het
Additioneel Protocol bij het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele V rijheden,
ondertekend op 20 maart 1952 te Parijs
en goedgekeu?'d biJ' de handeling van de
wetgevende macht van 13 mei 1955,
kan niemand van zijn eigendom worden
beroofd behalve in het algemeen belang
en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de
algemene beginselen van het internationaal recht (1).
3o en 4° Krachtens m·tikel 1, lid 2, van

het Additioneel P1·otocol bij het V erdrag
tot Besche?·ming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele V rijheden,
ondertekend op 20 maart 1952 te Parijs
en goedgekeurd bij de handeling van de
(1) tot (4) Zie de verwijzingen in de conclusie van het openbaar ministerie, verschenen
in Bull. -en Pas., 1977, I, 85.

wetgevende macht van 13 mei 1955,
tasten de bepalingen van het eerste lid
van dit a?"tikel het ?'echt niet aan dat de
Staten hebben om de wetten toe te passen
welke zij noodzakelijk oordelen om
toezicht te oefenen op het gebruik van
eigendom in ove?'eenstemming met het
algemeen belang of om de betaling van
belastingen of geldboeten te ve?'Zeke?'en (2).
5o en 6° Het recht dat de Staten hebben

die pa1·tij zijn in het Additioneel
Protocol bij het V erdmg tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele V rijheden, ondertekend
op 20 maart 1952 te Parijs en goedgekeurd bij de handeling van de wetgevende
macht van 13 mei 1955, de wetten toe
te passen welke zij noodzakelijk oordelen
om toezicht te oefenen op het gebruik
van eigendom in overeenstemming met
het algemeen belang omvat met name
de bevoegdheid voo?' deze Staten om,
met bet?·ekking tot de bewijsmiddelen
of de termijnen voor het indienen van
verzoeken of rechtsvorderingen in Ve?'band met de eigendom, de regels vast
te stellen aan de inachtneming waa?"van
de uitoefening van het recht op het
ongesto01·d genot van zijn eigendom,
in het algemeen belang, moet onderWO?'pen zijn (3). (Art. 1 Additioneel
Protocol bij het V erdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden.)
7o, go en go Artikel 1 van het Additioneel

Protocol bij het V e?·dmg tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele V rijheden, ondertekend
op 20 maart 1952 te Parijs en goedgekeurd bij de handeling van de wetgevende macht van 13 mei 1955, is niet
onverenigbaar met de bepalingen van
de wet van 10 november 1953 tot aanvulling van de besluitwet van 6 oktober
1944 bett·effende de telling van de
Belgische en vreemde effecten, met name
met die van de artikelen 5 en 6 van
genoemde wet (4).
1oo I ndien de best?· eden beslissing haar

beschikkende gedeelte grondt op een
door de voorziening bekritiseerde ?'eden
mag het H of deze aanvullen door een
rechtsgrond waardoor het beschikkende
gedeelte wordt vemntwoord (5).

(5) Cass., 14 maart, 25 en 27 jUI\i 1975
(Arr. cass., 1975, blz. 787, 1146 en 1163).

93(DE NAPOLES PACHECO,
T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST

(vertaling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 26 februari 1975 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel,

Dat elk van de onderdelen van het
middel feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede middel,

Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel,

Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1 van het additioneel protocol
en 15 van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955, 1 van het besluit
van de Regent van 1 juni 1949 waarbij
het leger op vredesvoet wordt terug.
gebracht, 1, 4, 1°, 10, 14, 15, 16, 17, 18
en 22 van de besluitwet van 6 oktober
1944 betreffende de telling van de
Belgische en vreemde e:ffecten, 1, 6 van
het ministerieel besluit van 11 januari
1946 betreffende de vrije omloop van de
Belgische en buitenlandse e:ffecten, 1, 5,
13 van het ministerieel besluit van
22 mei 1946 betreffende het bewijs van
niet-vijandelijke eigendom van de in het
buitenland aangegeven Belgische e:ffecten,
1, 2, 5, 7, 9, 10, ll, 12, 14, 15 van het
besluit van de Regent van 17 januari
1949 betreffende het van onwaarde
maken van de niet aangegeven Belgische
effecten aan toonder, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12
van het besluit van de Regent van 7 april
1949 betreffende het van onwaarde
maken van de niet aangegeven Belgische
e:ffecten aan toonder, 6 van de wet van
10 november 1953 tot wijziging van de
wetten op de handelsvennootschappen
en tot aanvulling van de besluitwet van
6 oktober 1944 betreffende de Belgische

en vreemde e:ffecten, 1 van het koninklijk
besluit van 27 november 1956 ter
vaststelling van het vertrekpunt van
de termijn van vijf jaar, voorzien bij
artikel 22, § 6, van de besluitwet van
6 oktober 1944, I, 2 van de besluitwet
van 23 augustus 1944 betreffende het
sekwester van vijandelijke goederen,
rechten en belangen, en 4 van de besluit·
wet van 13 januari 1947 betreffende de
opheffing van de sekwestratie slaande op
de aan sommige onderhorigen van vijan·
delijke landen toebehorende goederen,
doordat het arrest, om afwijzend te
beschikken op eisers rechtsvordering tot
betaling van 2.842.353 frank, dit is de
opbrengst van de verkoop door ver·
weerder van 71 maatschappelijke aan·
delen van de maatschappij Union Miniere
du Haut Katanga, welke betaling is
voorgeschreven bij artikel 4 van de
besluitwet van 13 januari 1947, en om
te beslissen dat de tegenwaarde van
genoemde maatschappelijke aandelen
sedert 31 december 1961 eigendom van
de Belgische Staat is geworden, hierop
steunt dat eiser « zich tevergeefs beroept
op artikell van het additioneel protocol
bij het verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, goedgekeurd bij de wet van
13 mei 1955; dat het volstaat tegen dit
middel artikel 15-1 van hetzelfde verdrag
aan te voeren waarin wordt bepaald dat,
in tijd van oorlog of in geval van enig
andere algemene noodtoestand welke het
bestaan van het volk bedreigt, maat·
regelen kunnen worden genomen welke
afwijken van de in dit verdrag vast·
gestelde verplichtingen ; dat de besluitwet
van 6 oktober 1944, samen met andere
besluitwetten van dezelfde periode, een
geheel is van maatregelen van algemeen
welzijn die in oorlogstijd zijn uitge·
vaardigd en die de in voormeld artikel 15
vastgestelde grenzen blijkbaar niet
hebben overschreden; dat de bepalingen
van de wet van 10 november 1953, die
verband houden met de besluitwet van
6 oktober 1944, daaruit voortvloeien »,
terwijl, zoals eiser dat in zijn conclusies
betoogde, zo de blokkeringsmaatregelen
die in 1944 als een bezwarende maatregel werden genomen weliswaar niet
in strijd zijn met het verdrag van de
rechten van de mens en met name met
artikel 1 van het additioneel protocol,
zulks niet het geval is met de wettelijke
bepalingen van 1953, inzonderheid arti·
kel 6 van de wet van 10 november 1953,
waardoor, volgens de feitenrechter, eiser
zijn goed wordt ontnomen en de eigendom

-94ervan zonder vergoeding aan de Belgische
Staat wordt toegekend, vermits er in
1953 geen sprake was van oorlog of van
enig andere algemene noodtoestand welke
het bestaan van het volk bedreigde en
die het de Belgische Staat mogelijk
maakte zich het goed van een buitenlands
onderdaan toe te eigenen :
Overwegende dat het middel niet zegt
in welk opzicht het arrest niet zou
voldaan hebben aan het vormvoorschrift
van artikel 97 van de Grondwet ; dat het
middel in zoverre niet ontvankelijk is ;
W at het overige betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiser, overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 4, 5 en l 0 van de
besluitwet van 6 oktober 1944 tot
invoering van de telling van de Belgische
en buitenlandse effecten, bij de Belgische
legatie te Lisbonne aangegeven en gedeponeerd heeft de maatschappelijke
aandelen van de Union Miniere du Haut
Katanga die hij verklaart in 1943, te
Parijs, tijdens de bezetting, van hand
tot hand te hebben verkregen; dat deze
effecten naar Brussel werden overgebracht, onder sekwester werden gesteld
en omgeruild werden tegen nieuwe door
de Union Miniere uitgegeven effecten;
dat deze nieuwe effecten vervolgens,
overeenkomstig artikel 7 van het besluit
van de Regent van 17 januari 1949, aan
de Staat werden toevertrouwd die ze dan
verkocht, waarna het bedrag van de
verkoop op de rekening van de dienst
van het sekwester werd gecrediteerd ; dat
het sekwester werd opgeheven ; dat eiser
een verzoek tot geldigverklaring en tot
terugbetaling van de tegenwaarde van
de effecten indiende, welk verzoek « op
20 december 1960 door de dienst voor de
telling van de effecten werd afgewezen,
op grand dat de bij artikel 5 van het
ministerieel besluit van 22 mei 1946
voorgeschreven stukken niet waren overgelegd »;
Overwegende dat op grand van die
vaststellingen en onder overweging « dat
het verzoek tot terugbetaling ... ingediend in specie tegen de Belgische Staat »,
thans verweerder, « niet hetzelfde is
als het verzoek tot teruggave waarvan
sprake in artikel 22, § 6, van de besluitwet
van 6 oktober 1944 », aangevuld bij de
wet van 10 november 1953, het arrest
erop wijst dat, krachtens het koninklijk
besluit van 27 november 1956 tot
uitvoering van de wet van 10 november
1953, eiser, sedert 31 december 1961,

vervallen is van het recht om een dergelijk verzoek nog geldig in te dienen en,
bijgevolg, beslist dat de tegenwaarde
van de effecten eigendom van de
Belgische Staat is geworden ;
Overwegende dat artikel 1 van het
additioneel protocol bij het verdrag
tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden,
ondertekend op 20 maart 1952 te Parijs
en goedgekeurd bij de wet van 13 mei
1955, hoewel het in lid 1 bepaalt dat
niemand van zijn eigendom zal worden
beroofd behalve in het algemeen belang
en met inachtneming van de voorwaarden
neergelegd in de wet en in de algemene
beginselen van het internationaal recht,
echter in lid 2 preciseert dat deze bepaling
op geen enkele wijze het recht zal
aantasten dat een Staat heeft om die
wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om, met name, toezicht
uit te oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de betaling van
belastingen te verzekeren ;
Dat deze bepaling dus aanneemt dat
het recht op het ongestoord genot van
zijn eigendom uiteraard een reglementering door de Staat verlangt, welke
reglementering, overeenkomstig het algemeen belang, in de tijd en ruimte kan
varieren;
Dat deze reglementeringsbevoegdheid
met name voor de Verdragsluitende
Staten de bevoegdheid omvat om, met
betrekking tot de bewijsmiddelen of de
termijnen voor het indienen van verzoeken of rechtsvorderingen in verband
met de eigendom, de regels vast te stellen
aan de inachtneming waarvan de uitoefening van het recht op het ongestoord
genot van zijn eigendom, in het algemeen
belang, moet onderworpen zijn ;
Dat artikel 1 van het protocol derhalve
niet verbiedt dat de Verdragsluitende
Staten, wanneer gedurende of na een
oorlog de nationale economie wordt
bedreigd, alle maatregelen nemen die zij
noodzakelijk oordelen om de uitoefening
van het recht op het ongestoord genot
van zijn eigendom te reglementeren
ten einde de monetaire sanering te
verzekeren, de belastbare middelen van
eenieder te kennen en de roerende
waarden op te sporen waarvan de
nationale economie door de vijand zou
beroofd zijn, namelijk maatregelen tot
organisatie van een telling en een
blokkering van de effecten en tot instelling van een bijzondere bewijsregeling
in verband met die effecten;
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Dat deze bepaling evenmin verbiedt
dat de Verdragsluitende Staten, in
verband met dergelijke maatregelen, in
het algemeen belang vervaltermijnen
vaststellen, onder meer om de rekeningen
van de Staat te kunnen afsluiten en om
het bestuur en de financiiile instellingen
niet te verplichten de documentatie
betreffende genoemde maatregelen tot
in het oneindige te beweren ;
Overwegende dat de wet van 10 november 1953 tot aanvulling van de
besluitwet van 6 oktober 1944, evenals
de overige wets- en reglementsbepalingen
waarop het arrest zijn beslissing steunt,
een geheel vormen van maatregelen van
algemeen welzijn die tijdens de oorlog
en in de daarop volgende jaren werden
genomen om de monetaire sanering te
verzekeren, de juiste inning van de
belastingen te bevorderen en de malversaties tegen te gaan die door de vijand
of te zijnen voordele, dank zij de oorlogstoestand, werden begaan ;
Dat de wetgever, verre van een
regeling van willekeurige onteigening of
de straf van verbeurdverklaring in te
voeren, heeft bepaald dat de houders
van effecten die onbeschikbaar waren
geworden het bewijs mogen leveren dat
deze effecten sedert 10 mei 1940 onafgebroken eigendom zijn geweest van Belgische, geallieerde of neutrale onderhorigen of van vijandelijke onderhorigen
die de opheffing van het sekwester hebben
verkregen;
Dat hij, gelet op de door hem nagestreefde doeleinden van algemeen belang,
ter zake vervaltermijnen heeft kunnen
vaststellen zonder artikel 1 van het
additioneel protocol te miskennen ;
Overwegende dat, ook al waren de door
het middel bekritiseerde gronden onjuist,
het bestreden beschikkende gedeelte
wettelijk verantwoord zou blijven ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
23 september 1976. - 1 8 kamer. Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Capelle.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Ve1u, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Ansiaux en Fally.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
0NTLASTING. WETBOEK VAN DE
lNKOMSTENBELASTINGEN. TERUGBETALING VAN BELASTINGEN. - TOE•
KENNING VAN MORATORIUMINTERESTEN.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
0NTLASTING. WETBOEK VAN DE
lNKOMSTENBELASTINGEN. TERUGBETALING AAN DE BELASTINGPLICHTIGE
VAN BEDRIJFSVOORHEFFINGEN WAARVAN SPRAKE IN DE ARTIKELEN 180 TOT
184.- GEEN TOEKENNING VAN MORATORIUMINTERESTEN.

1° In geval van terugbetaling van belastingen, en onder voorbehoud van de
bepalingen van artikel 309 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
worden mo1·atoriuminteresten toegekend
onde1· de voorwaarden van artikel 308 van
dit wetboek (1).
2° Geen mm·atm·iuminteresten worden toegekend ingeval de bed1·ijjsvoorhejfingen
wam·van spmke in de artikelen 180
tot 184 van het W etboek van de
Inkomstenbelastingen aan de belastingplichtige wm·den terugbetaald (2).
(Art. 309, 1°, W.I.B., gew. bij art. 30,
§ 5, 4°, van de wet van 15 juli 1966.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
NAAR FRANS RECHT «CELLULOSE
D'AQUITAINE >>.)
ARREST (ver:taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 oktober 1975 op verwijzing
gewezen door het Hof van beroep te
Brussel;
Gelet op het arrest op 28 februari 1974
door het Hof gewezen (3);
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de beschikking van het arrest
die eiser veroordeelt om aan verweerster
moratoriuminteresten te betalen op de
bedragen waarvan het de terugbetaling
beveelt;
(1) Cass., 7 december 1972 (Arr. cass., 1973,
blz. 344).
(2) Raadpl. het arrest waarvan sprake in
de vorige noot.
(3) Arr. cass., 1974, biz. 721.

Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel309, 1°, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest, overeenkom~tig
artikel 308 van dit wetboek, e1ser
veroordeelt tot het toekennen van moratoriuminteresten op de bedragen die
ingevolge het arrest zullen worden terugbetaald,
terwijl, krachtens artikel 309, 1°, van
dit wetboek, geen moratoriuminterest
verschuldigd is, wanneer, zoals ten deze,
de door het arrest bevolen terugbetaling
betrekking heeft op de bedrijfsvoorheffing bedoeld in de artikelen 180 tot
184 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen :
Overwegende dat artikel 308 van het
W etboek van de Inkomstenbelastingen
bepaalt dat bij terugbetaling van de
belastingen moratoriuminteresten worden
toegekend, doch dat, krachtens artikel 309, 1o, van hetzelfde wetboek, geen
interest wordt toegekend '' bij terugbetaling van de bedrijfsvoorheffingen als
bedoeld bij de artikelen 180 tot 184, die
ten voordele van de betrokken belastingplichtige geschiedt >>;
Overwegende dat het arrest, door eiser
te veroordelen tot het betalen van
moratoriuminteresten op de door verweerster als bedrijfsvoorheffing betaalde
bedragen, artikel 309, Io, van het
W etboek van de Inkomstenbelastingen
schendt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het arrest
in zoverre het eiser veroordeelt om aan
verweerster moratoriuminteresten te betalen op de bedragen waarvan het de
terugbetaling beveelt en eiser in de
kosten veroordeelt ; beveelt dat van dit
arrest melding wordt gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; houdt de kosten aan opdat
erover door de feitenrechter wordt
beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Bergen.
23 september 1976. - 1e kamer.
V oorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Closon.- Gelijkluidende conclusie,
de H. V elu, advocaat-generaal. - Pleiter,
de H. Fally.
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1e KAMER.- 23 september 1976.
1° HUUR VAN GOEDEREN.- HANDElLSHUUROVElRElENKOMSTEN. - ARTIKEL 28 VERVAT IN DE WET VAN 30 APRIL
1951. - FEIT DAT AANLEIDING GEEFT
TOT DE REOHTSVORDERING TOT BETALING VAN DE VERGOEDING WE GENS
UITZETTING.- BEGRIP.
2° HUUR VAN GOEDEREN.- HANDELSHUUROVEREElNKOMSTEN.- ARTIKEL 16, l, 3°, EN 28 VERVAT IN DE WET
VAN 30 APRIL 1951. WEliGERING
TOT HERNIEUWING VAN DE HANDELSHUUROVEREENKOMST VOOR DE WEDEROPBOUW VAN HET PAND. - REOHTSVORDERING TOT BETALING VAN DE
VERGOEDING WEGENS UITZETTING GEGROND OP DE TEl LAGE KOSTPRIJS VAN
DE WERKEN.- FEliT DAT AANLEIDING
GEEFT TOT DE REOHTSVORDERING VOLTROKKEN BIJ DE VOLTOOIING VAN DE
WERKEN. - TERMIJN OM DE REOHTSVORDERING IN TEl STELLEN VANGT OP
DAT OGENBLIK AAN.
3° CASSATIE.- TAAK VAN HET HOF.BURGERLIJKE ZAKEN. - BElSTREDEN
BESLISSING DIE HAAR BESOHIKKENDE
GEDEELTE GRONDT OP EEN DOOR DE
VOORZIENING BEKRITISEERDE RED EN.
- B:mvoEGDHEliD VAN HET HoF DEZE
AAN TEl VULLEN DOOR EEN REOHTSGROND WAARDOOR HET BESOHIKKENDE
GEDEELTE WORDT VERANTWOORD.
1° H et jeit dat aanleiding geejt tot de
rechtsvordering tot betaling van de
vergoeding wegens uitzetting is, in de
zin van artikel 28 vervat in de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, gelegen in de nietuitvoe1·ing, binnen de termijn en onder
de voorwaarden bij de wet gesteld, van
het voornemen dat de verhuurde1· heejt
aangevoerd om de huurhernieuwing te
weige1·en (1).
2° Wanneer k1·achtens a1·tikel16, I, vervat
in de wet van 30 ap1·il 1951 op de
handelshuurovereenkomsten met het oog
op de besche1·ming van het handelsfonds
de verhuurder aan de huu1·de1· de
he1·nie1twing van een handelshuurovereenkomst heejt geweigerd op g1'0nd dat

(1) Raadpl. cass., 15 februari 1957 (Bull.
en Pas., 1957, I, 473), 20 mei 1966 (ibid., 1966,
I, 1189), 9 februari 1973 (A?'?'. cass., 1973,
blz. 576) en 21 juni 1974 (ibid., 1974, blz. 1168).

-97hij het pand of het gedeelte van het pand
waarin de tdttredende huu1·der zijn
bedrijvigheid uitoejende wilde wedm·opbouwen, iB het jeit dat aanleiding
geeft tot de rechtBvo1•dering tot betaling
van de vergoeding wegenB uitzetting,
gegrond op de te lage koBtprijB van
de werken, volt?·okken bij de voltooiing
van deze we1·ken, zodat de te1·mijn van
a1·tikel 28 vervat in vorenvermelde wet
dan begint te lopen, zelf8 al iB de huu1·der
nog niet op de hoogte van de koBten
van de werken (1).
3o Indien de beBtreden beBliBBing haar
beBchikkende gedeelte grondt op een
door de voorziening bekritiBeerde reden,
mag het Hoj deze aanvullen door een
rechtBgrond waardoor het beBchikkende
gedeelte wordt verantwoord (2).
(BINAME, T. PAGNOUL EN BAIKRY.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 oktober 1975 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te V erviers ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 16, I, 3°, 25, 3°, en 28 vervat in de
wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de
bescherming van het handelsfonds, dit
artikel 25, 3°, als gewijzigd bij artikel 1,
5°, van de wet van 29 juni 1955,
doordat het vonnis eiseres vervallen
verklaart van haar rechtsvordering tot
betaling van vergoedingen, op grond
van de artikelen 16, I, 3° en 25, 3°, vervat
in de wet van 30 april 1951, aangezien
meer dan een jaar is verlopen sinds zij
het feit vernam waarop haar recht is
gegrond, met name het einde van de
wederopbouwingswerken, en haar in de
kosten van de twee instanties veroordeelt,
te1·wijl, wanneer, zoals ten deze, enerzijds, verweerders, om de vraag van
eiseres tot hernieuwing van de huurovereenkomst te weigeren, zich hebben
beroepen op artikel 16, I, 3°, vervat in de
wet op de handelshuurovereenkomsten,
en, anderzijds, uit de bewoordingen van

(1) Zie vorenstaande noot.
(2) Oass., 14 rnaart, 25 en 27 juni 1975
(Arr. cass., 1975, biz. 787, 1146 en 1168)
en 21 januari 1976 (ibid., 1976, biz. 597)
CASSATIE,

1977. -

4

het gedinginleidend exploot van 19 november 1971 blijkt dat eiseres aan de
verweerders verweet werken te hebben
ondernomen waarvan de kosten het
door deze wetsbepaling voorgeschreven
bedrag niet te hoven ging, hetzij drie
jaar huur, en tegen hen een rechtsvordering instelde tot betaling van de
bij hierboven gemeld artikel 25, 3°,
bepaalde vergoedingen, de rechtsvordering is gegrond op de termijn bepaald
bij artikel 28 voormeld die begint te
lopen vanaf het feit van de uitvoering
van de werken waarvan de kosten niet
voldoen aan de vereisten van artikel 16,
I, 3° ; waaruit volgt dat de termijn van
een jaar niet begint te lopen bij de
voltooiing van de wederopbouwingswerken, doch van zodra eiseres op de
hoogte was van de kosten van de werken,
met name, volgens eiseres, op 3 mei 1971,
zodat ten deze de termijn van een jaar
niet was verlopen toen de rechtsvordering werd ingesteld :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat eiseres op 31 juli 1969 het pand
verliet, ·dat aanstonds een aanvang werd
gemaakt met de werken en dat zij op
30 april 1970 werden beeindigd;
Overwegende dat het feit waarop de
rechtsvordering tot betaling van een
vergoeding wegens uitzetting is gegrond,
volgens artikel 28 vervat in de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming
van het handelsfonds, het gebrek aan
uitvoering is, binnen de termijn en onder
de voorwaarden die de wet, bepaalt, van
het voornemen dat verhuurder aanvoert
om de hernieuwing van de huur te
weigeren;
Overwegende dat, wanneer zoals ten
deze, dit motief bestaat in de wederopbouw van het pand of van een gedeelte
van het pand waarin de uittredende
huurder zijn bedrijvigheid uitoefent, in
welk geval de kosten van de werken,
krachtens artikel 16, I, 3°, vervat in de
wet op de handelshuurovereenkomsten,
drie jaar huur moeten te boven gaan,
het feit dat aanleiding geeft tot de
rechtsvordering gegrond op de onvoldoende kostprijs van de werken is vervuld
bij hun voltooiing ; dat de bij het voormeld artikel 28 bepaalde termijn derhalve
begint te lopen op dat ogenblik, zelfs
al is de huurder op dat ogenblik nog
niet op de hoogte van de kosten van de
werken;
Overwegende dat derhalve, zelfs al
zou het juist zijn dat sommige motieven
van het vonnis vergissingen · zouden

-
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bevatten, het beschikkende gedeelte van
het vonnis, door te beslissen dat de op
19 november 1971 ingestelde rechtsvordering laattijdig is, toch wettelijk
verantwoord zou zijn ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
23 september 1976. - 1e kamer. V oorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Closon.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.
Pleiters, de HR. Ansiaux en Dassesse.
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KAMER. -

23 september 1976.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGlllRLIJKE
ZAKEN. BESLISSING DIE lllEN VORDERING AFWIJST ZONDlllR Tlll ANTWOORDlllN OP EEN MIDDlllL WAAROP DEZlll
VORDERING IS GEGROND. NIET
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

N iet regelmatig gemotiveerd is de beslissing die een vordering afwijst zonder
te antwo01·den op een middel waa1•op
deze vordering is gegrond (1). (Art. 97
Grondwet.)
(PERSONlllNVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « IMTRA n,
T. MIGNOLET EN MALANDRY.)

Met de notitie
overeenstenunend arrest.
23 september 1976. 1e kamer.
Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Closon.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleiter,
de H. Bayart.

(1) Oass., 4 juni 1976 (Arr. cass., 1976,
blz. 1114).
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OVEREENKOMST. 0NGlllOORLOOFDE OORZAAK. 0VEREENKOMST
DIE GEEN GEVOLG KAN HEBBEN. DRAAGWIJDTE VAN DEZE BEWOORDINGEN,
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OVEREENKOMST. OVEREENKOMST STRIJDIG MET DE OPENBARE
ORDE OF MlllT DE GOEDlll ZEDEN TEN
OPZIOHTE VAN Dlll BEIDE PARTIJEN. BEDRAG BETAALD OF ZAAK OVERHANDIGD, TER UITVOERING VAN DE
OVEREENKOMST, DOOR EEN VAN DE
MEDEOONTRAOTANTEN AAN Dlll ANDERE.
REOHTER NIET VERPLIOHT DE
VORDERING TOT TERUGBETALING VAN
DIT BEDRAG OF TOT TERUGGAVE VAN
DEZE ZAAK TE VERWlllRPEN.

1° Uit de bepaling van artikel 1131 van
het Bu1·gerlijk Wetboek luidens welke
de uit een ongeoorloofde oorzaak aangegane verbintenis geen gevolg kan
hebben, mag niet worden afgeleid dat
moet worden verworpen de vordering
tot terugbetaling of tot teruggave van
hetgeen door een contractant aan zijn
medecontractant, ter uitvoering van een
met de openbare ode of met de goede
zeden strijdige ove1·eenkomst, werd betaald of overhandigd (2).

2° W anneer ter uitvoering van een overeenkomst die ten opzichte van de beide
contracterende partijen strijdig is met
de openba1·e orde of met de goede zeden
een bedrag betaald of een zaak over•
handigd werd door een van de partijen
aan de andere, is de rechter niet verplicht
de vordering tot terugbetaling van dit
bedrag of tot teruggave van deze zaak
te verwerpen ; het adagium In pari
causa turpitudinis cessat repetitio is
geen vm·plichte norm (3).
(GEIRNAERT, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN,
EN SOHELFHOUT.)
ARREST.

RET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(2) en (3) Oass., 8 december 1966 (Arr.
cass., 1967, blz. 450) en de conclusie van de
procureur-generaal Hayoit de Termicourt
voor dit arrest.
Over de adagia Nemo auditur ... en In pari
causa ... zie ook P. LE ToURNEAU, La regle
Nemo auditur ... , Parijs, 1970.

-99arrest, op 7 maart 197 5 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 6, inzonderheid
het eerste lid daarvan, 8 van de besluitwet
van 17 januari 1945 betreffende het
sekwester van de goederen van de
personen aan wie misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid
van de Staat worden ten laste gelegd, 6,
1131 en 1133 van hetBurgerlijk Wetboek,
van de rechtsspreuk In pa1·i causa
turpitudinis cessat repetitio en van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat de tussen Schelfhout en eiser
gesloten overeenkomsten nietig zijn en
in principe geen rechtsgevolgen kunnen
hebben tussen de contracterende partijen, desondanks de vordering tot
terugbetaling van een als lening vermomde betaling van de koopprijs in een
onwettige handel toewijst, zulks op
grand dat « bij het onderzoek naar de
toepasselijkheid van die rechtsspreuk
immers uitsluitend rekening dient gehouden te worden met wat het openbaar
belang vereist, zonder acht te slaan op
het particulier belang van de partijen
die de ongeoorloofde toestand in het
leven hebben geroepen ; bij het oplossen
van die vraag er ten deze rekening mede
dient te worden gehouden dat appellant
(thans verweerder) optreedt als Dienst
van het Sekwester en dus ter uitvoering
van de hem door de wet opgelegde taak ;
dat men ten deze die belangen van de
gemeenschap op de meest doelmatige
wijze zal behartigen wanneer datgene
wat door Schelfhout ter uitvoering van
het door hem nagestreefd ontduiken
van de wet werd betaald, terugbetaald
wordt aan appellant die het zal beheren
ter vrijwaring van de bovenvermelde
rechten van de Staat "•
terwijl, ee1·ste onderdeel, het onder
sekwester stellen op grand van de besluitwet van 17 januari 1945 een maatregel
van burgerlijk recht is met het gevolg
dat de Dienst van het Sekwester tegen
de schuldenaars van de onder sekwester
gestelde persoon niet meer rechten bezit
dan deze persoon zelf (schending van de
aangehaalde artikelen van de besluitwet
van 17 januari 1945);
tweede onderdeel, de vraag of de
bescherming van de sociale orde de
toewijzing of de verwerping vereist van
een vordering tot teruggave van wat
op grand van een nietige overeenkomst
werd betaald, moet worden beslecht

aan de hand van overwegingen die verband houden met de inhoud van de
overeenkomst en de respectieve rol van
ieder van de partijen in de daarmee
beoogde wetsschennis (schending van
de artikelen 6, 1131 en 1133 van het
Burgerlijk W etboek en van de rechtsspreuk In pari causa tu1pitudinis cessat
repetitio) ;
derde onderdeel, het arrest, door zijn
beslissing te staven, niet op overwegingen
die verband houden met de inhoud van
de onwettige overeenkomst en de rol
daarin van ieder van de partijen, maar
enkel op overwegingen die de taak van de
Dienst van het Sekwester betreffen, niet
enkel de hager vermelde bepalingen
schendt maar ook nalaat een antwoord
te geven op het door eiser in zijn derde
conclusie ontwikkelde verweer dat de
zienswijze dat de Dienst van het Sekwester te aanzien is als een derde enkel
kan bijgetreden worden wanneer de
betwiste handeling tot gevolg en als
bedoeling heeft de gesekwestreerde insolvabel te maken, zodat het arrest
niet naar behoren met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat eerste verweerder, van
rechtswege in de plaats gesteld van de
Dienst van het Sekwester, beweerde dat
voornoemde dienst te aanzien is als een
derde wat de verbintenis aangegaan
door de gesekwestreerde (tweede verweerder) betreft, eiser weliswaar in
conclusie poneerde « dat deze zienswijze
enkel kan bijgetreden worden wanneer
de betwiste handeling tot gevolg en als
bedoeling heeft de gesekwestreerde insolvabel te maken >> ; dat hij dit echter
enkel stelde met betrekking tot het bewijs
van de werkelijke aard van de tussen
Schelfhout en eiser gesloten overeenkomst
en in antwoord op de stelling van eerste
verweerder dat « zelfs indien (eiser) door
een tegenbrief ondertekend door de onder
sekwester gestelde Schelfhout het bewijs
leverde dat de werkelijk gesloten overeenkomst geen lening maar een verkoop
uitmaakte, deze tegenbrief aan de Dienst
van het Sekwester, die een derde is, niet
tegenstelbaar zou zijn " ;
Overwegende dat, nu het arrest aanneemt dat de lening in werkelijkheid de
verbintenissen vermomt welke eiser
tegenover Julien Schelfhout heeft aangegaan naar aanleiding van zijn tussenkomst in een koop-verkoop van textielwaren in strijd met de wetgeving inzake
bevoorrading in textielprodukten, en dat

-100deze overeenkomst, in strijd met de
openbare orde, nietig is, het niet verder
op bedoelde conclusie hoefde te antwoorden;
Overwegencle dat artikel 1131 van het
Burgerlijk Wetboek zich ertoe beperkt
te bepalen dat de verbintenissen of
overeenkomsten die het aanhaalt, geen
gevolg hebben en, zodoende, elke vorclering strekkende tot uitvoering van
zoclanige verbintenissen of overeenkomsten aan de erbij betrokken partijen
ontzegt;
Overwegende dat deze wetsbepaling
de terugvordering niet verbiedt van
hetgeen door een partij aan de andere,
tot uitvoering van de verbintenis of de
overeenkomst, werd betaald of overhandigd, terugvorclering welke, op grand
van de artikelen 1235 en 1376 van
hetzelfde wetboek, als normaal gevolg
van de door artikel 1131 gestelcle nietigheid, principieel kan worden ingewilligd ;
Overwegende dat, zo de rechter kan
weigeren de terugvordering in te willigen,
hetzij omdat hij van oordeel is dat het
aldus aan een van de contractanten
toegekende voordeel de preventieve rol
van de sanctie van absolute nietigheid,
door artikel 1131 van het Burgerlijk
W etboek gesteld, in het gedrang zou
brengen, hetzij nog omdat hij meent dat
de sociale orde vereist dat een van
de medecontractanten zwaarder moet
worden getroffen, hij echter niet verplicht
is dit te doen vermits het adagium
In pari causa tu1·pitudinis cessat repetitio
geen verplichte norm is ;
Dat het derhalve onverschillig is dat
de terugvordering, zoals ten deze, uitgeoefend wordt door de Belgische Staat,
in de plaats gesteld van de Dienst van
het Sekwester, waarvan het middel stelt
dat hij niet meer rechten bezit dan de
gesekwestreerde zelf, of nog dat de
rechter zijn beslissing tot inwilliging van
de terugvordering laat steunen op redenen die vreemd zijn aan de inhoud
van de overeenkomst zelf of aan de rol
die de partijen bij het sluiten ervan
hebben gespeeld;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
En overwegende dat, ingevolge de
hierna uitgesproken verwerping van het
cassatieberoep, de eis tot verbindendverklaring door eiser tegen tweede verweerder ingesteld geen belang meer
vertoont;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de eis tot verbindendverklaring

van het arrest ; veroordeelt eiser in de
kosten.
24 september 1976. - 18 kamer. Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Chatel.- Gelijkluidende conclttsie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. van Heeke en Claeys
Bouuaert.
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ERFDIENSTBAARHEID.

ERF-

DIENSTBAARHEID VAN OVERGANG BIJ
OVEREENKOMST VASTGESTELD. - EIGENAAR VAN HET DIENSTBAAR ERF.- DE
EIGENAAR MAG ER GEEN WERKEN
UITVOEREN WAARDOOR HET GEBRUIK
VERMINDERD OF BEMOEILIJKT WORDT.

De eigenaa?' van een dienstbaar erj mag
er geen werken uitvoeren waardoor het
gebruik ervan verminderd of bemoeilijkt
wordt (1). (Art. 701 B.W.)
(PEETERS EN LITISCONSORTEN,
T. LAUWERS EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 mei 1975 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Mechelen ;
Over het eerste middel,
Over het tweede Iniddel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 697, 698,
1319, 1320, 1322, 1382, 1383 van het
Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het vonnis de vordering van
de eisers, ingeste1d bij incidenteel beroep
en ertoe strekkende de verweerders te
veroordelen tot het herstel van de weg
in zijn oorspronkelijke staat en tot
betaling van een schadevergoeding van
10.000 frank, verwerpt om de reden dat
servitus in Jaciendo consistere nequit en
aldus de eigenaars van het lijdend erf,
ten deze de verweerders, niet kunnen
(1) Raadpl. cass., 12 september 1974 (Arr.

cass., 1975, biz. 44) en noot 4.
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karakter van de erfdienstbaarheid, maar
enkel gehouden zijn niets te ondernemen
wat de uitoefening van de erfdienstbaarheid door de heersende erven, ten
deze de erven van de eisers, zou hinderen ;
dat deze laatsten luidens artikel 697 van
het Burgerlijk Wetboek gehouden zijn
op hun kosten alle werken nit te voeren
die nodig zijn voor het gebruik en het
behoud van de erfdienstbaarheid van
overgang,
terwijl, eerBte onderdeel, de eisers, tot
staving van hun vordering tot herstel
van de weg in zijn oorspronkelijke staat
en tot schadevergoeding, in hun conclusie
uitdrukkelijk stelden dat de verweerders
op de uitweg een vijver en een mesthoop
hebben aangelegd waardoor het onmogelijk is deze te gebruiken ; het vonnis
weliswaar erkent dat de verweerders
gehouden zijn niets te ondernemen wat
de uitoefening van de uitweg zou
hinderen, maar vervolgens de vordering
van de eisers verwerpt zonder op deze
conclusie te antwoorden (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de eisers in hun conclusie geenszins vroegen de verweerders
als eigenaars van het lijdend erf tot
enige positieve verplichting te veroordelen maar integendeel herstel vroegen,
wegens hen door de font van de verweerders berokkende schade ; het vonnis
de bewijskracht van de conclusie miskent
en de motieven in alle geval dubbelzinnig,
tegenstrijdig en onvolledig zijn, daar het
niet mogelijk is te weten hoe de gedragingen van de verweerders werden
beoordeeld, namelijk als font of als
positieve verplichting, en om welke
reden de vordering werd verworpen
(schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet);
dm·de onderdeel, de regels dat de
verweerders, als eigenaars van het lijdend
erf, tot geen positieve verplichtingen
kunnen zijn gehouden en dat de eisers,
als eigenaars van de heersende erven,
alle werken die voor het gebruik en het
behoud van de erfdienstbaarheid nodig
zijn op eigen kosten moeten uitvoeren,
geen afbreuk doen aan de algemene
beginselen van de burgerlijke aansprakelijkheid van de verweerders, zodat deze
gehouden zijn op hun kosten de uitweg,
waarvan zij het gebruik onmogelijk
heb ben gemaakt door er een vijver en
een mestput aan te leggen, te herstellen,

en eveneens de meerdere door de eisers
geleden schade te vergoeden (schending
van de artikelen 697, 698, 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek) :
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel 697
van het Burgerlijk Wetboek, hij aan
wie een erfdienstbaarheid verschuldigd
is het recht heeft alle werken nit te
voeren die nodig zijn voor het gebruik
en het behoud van deze erfdienstbaarheid, terwijl krachtens artikel 698 deze
werken, behalve strijdig beding in de
titel, te zijnen laste komen ;
Overwegende dat, luidens artikel 701
van hetzelfde wetboek, de eigenaar van
het dienstbare erf niets mag doen dat
zou strekken om het gebruik van die
erfdienstbaarheid te verminderen of ongemakkelijker te maken ;
Overwegende dat de bij incidenteel
beroep geformuleerde vordering van de
eisers ertoe strekte de verweerders te
veroordelen tot het herstel van de weg
in zijn oorspronkelijke staat en tot betaling van schadevergoeding, omdat de
verweerders (( op de weg een vijver en
een mesthoop hebben aangelegd, waardoor het onmogelijk is deze te gebruiken >>;
Overwegende dat zulke vordering er
niet toe strekt de verweerders, eigenaars
van het dienstbaar erf, te veroordelen
tot uitvoering van de in voormelde
artikelen 697 en 698 bedoelde werken,
maar ertoe strekt de verweerders te
veroordelen tot herstel in natura van de
door hun schuld ontstane schade en tot
betaling in speciiin van een bijkomende
schadevergoeding wegens gemis van
gebruik;
Overwegende dat de beschouwingen
van het vonnis luidens welke de eigenaars
van een dienstbaar erf (wegens de erfdienstbaarheid) niet kunnen gehouden
zijn tot positieve verplichtingen die
strijdig zijn met de zakelijke aard van
de erfdienstbaarheid en luidens welke de
eigenaar van het heersend erf ertoe
gehouden is op zijn kosten alle werken
nit te voeren die nodig zijn voor het
gebruik en het behoud van de erfdienstbaarheid, de verwerping van een vordering tot herstel in natura en tot schadevergoeding wegens schuld, zoals die
welke de eisers ten deze instelden, niet
wettelijk kunnen rechtvaardigen ;
Dat het onderdeel gegrond is ;
Om die redenen, geeft akte aan de
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verweerders Lauwers Maria en litisconsorten dat zij het geding als erfgenamen van Lauwers Ludovicus, overladen
op 14 april 1975, hebben hernomen;
vernietigt het bestreden vonnis, doch
alleen in zoverre het incidenteel beroep
van de eisers strekkende tot herstel van
de weg in zijn oorspronkelijke staat en
tot schadevergoeding ongegrond wordt
verklaard ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
houdt de kosten aan opdat erover door de
feitenrechter zou worden beslist; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen,
zitting houdend in hager beroep.
24 september 1976. 1e kamer. Voorzitter en Verslaggever, de H. de
Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter' Gelijkluidende conclusie over
het eerste middel, andersluidende over het
tweede (1), de H. Colard, advocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. Houtekier
en L. Simont.

1e KAMER. -

24 september 1976.

VERZEKERINGEN. VERZEKERINGEN IN HET ALGEMEEN. VERZWARING VAN HET RISIOO DOOR DE
VERZEKERDE. GEEN VERPLIOHTINGEN MEER VOOR DE VERZEKERAAR. TIJDELIJKE VERZWARING VAN RET
RISIOO. - SOEVEREINE BEOORDELING
DOOR DE FEITENREOHTER.

De jeitenrechter beoordeelt soeverein of
de verzwaring van het risico door de
verzekerde, waardoo?' de verplichtingen
van de ve?·zekm·aa?' eindigen, al dan niet
een tijdelijk en toevallig karakter vertoont (2). (Art. 31 wet van 11 juni 1874.)
(1) Het openbaar ministerie was van oordeel
dat het tweede middel feitelijke grondslag
miste, daar het vonnis, met verwijzing naar
het deskundigenverslag in het dossier van de
rechtspleging, erop wees dat de weg over zijn
gehele breedte begaanbaar was.
(2) Raadpl. cass., 22 februari 1940 (Bull.
en Pas., 1940, I, 58); 3 november 1955 (ibid.,
1956, I, 162); 25 februari 1960 (ibid., 1960, I,
743) en 23 februari 1968 (A1'1'. cass., 1968,
blz. 834).

(MR. VAN ROMPAEY, q.q., T. NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP NAAR FRANS RECHT
« LA FORTUNE ».)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
24 september 1976. - 1e kamer. Voorzitter en Verslaggever, de H. de
Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, de H.
Colard, advocaat-generaal. Pleiters,
de HH. Dassesse en van Heeke.

2e KAMER. -

27 september 1976.

1° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASBATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING.
VOORZIENING IN NAAM VAN EEN
KIND DOOR ZIJN VADER EN MOEDER,
ALS WETTIGE BEHEERDERS, INGESTELD.
KIND MEERDERJARIG BIJ DE INDIENING VAN DE VOORZIENING. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. BESLISSING WAARBIJ EEN VORDERING
WORDT AFGEWEZEN ZONDER TE ANTWOORDEN OP DE OONOLUSIE WAAROP
DEZE IS GEGROND.- NIET MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.
3° WEGVERKEER. - WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 17. - MANEUVER. - BE GRIP.

4° CASSATIE.- STRAFZAKEN.- VooR·
ZIENING DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE TER TEREOHTZITTING INGESTELD. CAS SATIE BEPERKT TOT
HET BELANG VAN DE WET EN ZONDER
VERWIJZING.
5° VERWIJZING NA CASSATIE. BEVOEGDHEID VAN DE REOHTER OP
VERWIJZING.- STRAFZAKEN.- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. BESLISSING VAN DE REOHTER OP VERWIJZING OP DE STRAFVORDERING.
0NWETTELIJKHEID.
6° VERWIJZING NA CASSATIE.
STRAFZAKEN.- VERNIETIGING VAN DE
UITSPRAAK VAN DE REOHTER OP VER-
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OP EEN REOHTSVORDERING WELKE HET
OASSATIEARREST NIET VOOR HEM HEEFT
GEBRAOHT. VERNIETIGING ZONDER
VERWIJZING.

1° Niet ontvankelijk is de voorziening welke
in naam van een kind door zijn moede1·
en vader, als wettige beheerders, is
ingesteld, als dit kind meerderja1·ig
was geworden op de dag dat de voorziening werd ingediend ( 1).
2° Niet regelmatig met redenen omkleed

is de beslissing waarbij een vordering
van de burgerlijke partij wordt afgewezen
zonder te antwoorden op de conclusie
waarop deze vordering is gegrond (2).
(Art. 97 Grondwet.)
3o In artikel 17 van het wegverkeersreglement wordt onder het woord « maneuver »
verstaan een beweging waa1·door het
verkeer kan worden belemmerd en dus
een belangrijke richtingsverandering (3).
4o V ernietiging op de voorziening door het
openbaar ministerie ter terechtzitting
van het H of ingesteld, wordt enkel uitgesproken in het belang van de wet en
zonder verwijzing (4). (Art. 442 Sv.)
5° Onwettelijk is de beslissing van de

vonnis, op 13 januari 1976 in hager
beroep gewezen door de Oorrectionele
Rechtbank te Bergen ;
Gelet op het arrest van het Hof van
17 februari 1975 (7);

A. Over de voorziening van de eisers
Darchambeau Alfred en Robert Roberte,
zijn echtgenote :
Overwegende dat eiser Guy Darchambeau in zijn voorziening verklaart dat hij,
geboren op 5 januari 1955, sinds 5 januari
1976 meerderjarig is geworden;
Overwegende dat hieruit volgt dat de
eisers reeds v66r hun verklaring van
cassatieberoep van 26 januari 1976 de
bevoegdheid hadden verloren om in de
plaats van hun zoon op te treden, zodat
zij niet bevoegd zijn om zich in cassatie
te voorzien tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering door hen in
voormelde hoedanigheid ingesteld ; dat
hun voorziening niet ontvankelijk is ;

B. Over de voorziening van de eisers
Verzekeringsmaatschappij A.G. van 1830
en Guy Darchambeau :
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
tegen verweerder :

rechte1· op verwijzing die, hoewel de
vernietiging beperkt was tot de beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering,
op de strafvordering uitspraak doet (5).

Overwegende dat de eisers, die niet
veroordeeld werden in de kosten van de
strafvordering, geen hoedanigheid hebben
om zich tegen deze beslissing te voorzien;

6° Vernietiging van de uitspraak van de
rechter op verwijzing, in zoverre deze
rechter beslist heejt op een rechtsvordering welke het cassatiearrest niet voor
hem heeft gebracht, geschiedt zonder
verwijzing (6).

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vorderingen van de eisers tegen verweerder:

(DAROHAMBEAU A., ROBERT R.,
DAROHAMBEAU G.
EN VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ
«A. G. VAN 1830 », T. SIOUTIS.)
ARREST

RET HOF ; -

(vertaling).

Gelet op het bestreden

(1) Cass., 9 april 1974 (Arr. cass., 1974,
biz. 876).
(2) Cass., 22 december 1975 (Arr. cass.,
1976, biz. 498).
(3) Raadpl. cass., 26 januari 1959 (Arr. cass.,
1959, biz. 417) ; 15 februari 1960 (ibid., 1960,
biz. 564); 11 oktober en 19 november 1965
(Bull. en Pas., 1966, I, 191 en 377); 13 februari

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 418, 420 van het Strafwetboek, 17 van het koninklijk besluit
van 14 maart 1968 houdende algemeen
1967 (Arr. cass., 1967, blz. 738); 11 december
1967 (ibid., 1968, blz. 526); 6 april 1970
(ibid., 1970, blz. 710); 18 januari 1971 (ibid.,
1971, biz. 473); 26 maart 1973 (ibid., 1973,
biz. 746).
(4) Cass., 7 november 1972 (Arr. cass.,
1973, blz. 230); 16 oktober en 26 november
1973 (ibid., 1974, biz. 193 en 344).
(5) Cass., 10 april 1961 (Bull. en Pas.,
1961, I, 851); raadpi. cass., 27 mei 1968
(Arr. cass., 1968, blz. 1181).
(6) Cass., 6 september 1976, supra, biz. 19.
(7) Arr. cass., 1975, biz. 665.
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dom·dat om de civielrechtelijke vorderingen wegens onbevoegdheid te verwerpen, na te hebben verklaard "dat
uit het strafdossier en inzonderheid uit
de getuigenis van heer Averskercke
volgt : 1° dat Sioutis Darchambeau niet
geraakt heeft : " Beide voertuigen hebben
mekaar niet geraakt " ; 2° dat Sioutis
zich geleidelijk zonder bruuske richtingsverandering naar rechts begeven heeft;
3° dat onmogelijk kan worden vastgesteld of Sioutis Darchambeau heeft
voorbijgestoken dan wel of deze laatste
na Sioutis te hebben ingehaald zich
tussen de bestelwagen van deze laatste
en de rechterkant van de rijbaan heeft
geplaatst ; dat Darchambeau zelf helemaal niet zeker weet of hij werd aangereden door Sioutis ; dat geen enkel
bestanddeel van het strafdossier toelaat
te zeggen, zoals Darchambeau in conclusie
betoogt, dat Sioutis uit een file kwam om
naar rechts af te slaan "• het vonnis
beslist " dat men niet als maneuver mag
beschouwen het feit dat een bestuurder
die op een rechte lijn rijdt geleidelijk
wat meer naar rechts gaat rijden wegens
het verkeer ; dat de telastleggingen die
steunen op de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek en 17 van het W egverkeersreglement derhalve niet bewezen
zijn »,

terwijl, eerste onderdeel, deze beweegredenen van het vonnis geen regelmatig
of passend antwoord vormen op de
conclusie waarin de eisers betoogden
dat de beklaagde een fout had begaan
door een gebrek aan aandacht waarop
het gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid steunde dat hem werd verweten,
want zo hij meer aandacht aan de
besturing had besteed dan had hij
noodzakelijkerwijze de motor moeten
opmerken die sinds minstens honderd
meter naast hem reed en had hij de
andere bestuurder niet in gevaar gebracht door opnieuw rechts te gaan
rijden;
tweede onde1·deel, volgens artikel 1 7
van het W egverkeersreglement elke bestuurder die een maneuver wil uitvoeren
doorgang moet verlenen aan de andere
bestuurders ; zulks het geval is wanneer
zoals ten deze de bestuurder, zelfs
langzaam en geleidelijk, de file voertuigen
verlaat waarin hij zich bevindt, om zich
ietwat dichter naar de rechterzijde te
begeven, waardoor hij de motorrijder,
die zoals het hoort zo dicht mogelijk bij

de rechterzijde van de rijbaan reed, tegen
het voetpad heeft gedrumd :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het vonnis, dat
enerzijds, met samenvatting van de
omstandigheden van het ongeval, vaststelt dat Sioutis (thans verweerder) en
Darchambeau (thans eiser), de eerste
met een bestelwagen, de tweede met een
motorfiets, naast elkaar reden . . . sinds
een honderdtal meter, en anderzijds
zijn beslissing tot vrijspraak van de
telastlegging bepaald bij de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek enkel
motiveert door de in het middel aangehaalde overwegingen, eisers conclusie
niet passend beantwoordt waarin verweerder onvoldoende aandacht wordt
verweten bij het besturen van zijn
voertuig;
Dat het eerste onderdeel van het
middel gegrond is ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat elke afwijking van
een rijdend voertuig niet noodzakelijk
een maneuver vormt in de zin van
artikel 17 van het W egverkeersreglement ; dat het vonnis, dat vaststelt dat
Sioutis die een rechte lijn volgde geleidelijk ietwat meer naar rechts is gaan
rijden wegens het verkeer, heeft kunnen
overwegen dat hij geen belangrijke
richtingsverandering had uitgevoerd en
derhalve dat hij geen maneuver had
volbracht;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt ;

0. Wat de voorziening betreft die door
de Procureur-generaal op de zitting werd
ingesteld overeenkomstig artikel 442
van het W etboek van Strafvordering :
Over het middel afgeleid uit de schending van het gezag van gewijsde van het
vonnis van de Correctionele Rechtbank
te Charleroi van 22 mei 197 4,
doordat het vonnis uitspraak heeft
gedaan over de strafvordering,
tM·wijl het vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Charleroi van 22 mei 1974
niet werd verbroken in zoverre het
uitspraak deed over de strafvordering,
en met betrekking tot deze rechtsvordering zodoende gezag van gewijsde
had verkregen :
Overwegende dat, bij arrest van het
Hof van 17 februari 1975, het vonnis
van de Correctionele Rechtbank te
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werd op de enkele voorziening van de
burgerlijke partijen in zoverre het uitspraak deed op de rechtsvorderingen
van deze partijen tegen verweerder en
enkel in zoverre deze rechtsvorderingen
gesteund waren op de telastleggingen A
en 0, aangezien de voorziening verworpen
werd in zoverre de beslissing uitspraak
deed over de grond van de telastlegging B;
Overwegende dat de rechter waarnaar
de zaak werd verwezen, bij wie de civielrechtelijke vordering enkel binnen de
voormelde perken werd aanhangig gemaakt, niettemin uitspraak heeft gedaan
over de strafvordering met betrekking
tot de telastleggingen A en 0 ;
Overwegende dat, aangezien het arrest
van het Hof van 17 februari 197 5 het
vonnis van de Correctionele Rechtbank
te Charleroi van 22 mei 1974 niet heeft
verbroken in zoverre dit uitspraak had
gedaan op de strafvordering, het bestreden vonnis, door opnieuw over deze
rechtsvordering uitspraak te doen, het
gezag van gewijsde heeft miskend van
het voormelde vonnis van de Correctionele Rechtbank te Charleroi ;
Om die redenen, beslissende over de
voorziening van de procureur-generaal :
vernietigt het vonnis, doch enkel in het
belang van de wet, in zoverre dit uitspraak doet over de strafvordering ;
zegt dat er desbetreffend geen reden tot
verwijzing is ; beslissende over de voorziening van de eisers Guy Darchambeau
en de Verzekeringsmaatschappij A.G.
van 1830 : vernietigt het bestreden
vonnis in zoverre het de rechtbank
onbevoegd verklaart om kennis te nemen
van de vorderingen van de burgerlijke
partijen, behalve in zoverre deze gesteund
zijn op de inbreuk op artikel 17 van het
Wegverkeersreglement;
verwerpt de
voorzieningen voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding wordt
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt de
eisers Guy Darchambeau en de. Verzekeringsmaatschappij A.G. van 1830
in de helft van de kosten van hun
voorziening en verweerder in de andere
helft ervan ; verwerpt de voorzieningen
van de eisers Alfred Darchambeau en
Roberte Robert ; veroordeelt hen in de
kosten van hun voorziening ; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Doornik, zitting
houdende in hoger beroep.
27 september 1976. -

2e kamer. -

Voorzitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Mevr. Raymond-Decharneux. - Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Fally
en VanRyn.

2e KAMER.- 27 september 1976.

1° WEGVERKEER. - WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 17.- VERPLICHTING VOOR DE BESTUURDER DIE EEN
MANEUVER WIL UITVOEREN DE ANDERE
BESTUURDERS TE LATEN VOORGAAN. 0MVANG.
2° WEGVERKEER. - WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 17.
MANEUVER. - VoLTOOIING. - BEGRIP.
1° De verplichting van artikel 17 van het
W egverkeersreglement voor de bestuurder
die een maneuver wil uitvoeren om de
andere bestuu1·de1•s te laten voorgaan
is niet beperkt tot het ogenblik waarop
het maneuver werd aangevangen, maar
blijjt bestaan bij de uitvoering ervan (1).
2° Een maneuver is voltooid wanneer de
bestuurder die het ~titvoe1·t zijn plaats
in het normaal verkeer opnieuw heeft
ingenomen (2). (Art. 17 Wegverkeersreglement.) (Impliciete oplossing.)
(LUCCHESE C. EN LUCCHESE G.,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«DE FEDERALE VERZEKERINGEN >>.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
27 september 1976. 2e kamer. Voorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Screvens. Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. A. De Bruyn en
L. Simont.

(1)
1964,
1976,
(2)
1972,

Cass., 24 februari 1964 (Bull. en Pas.,
I, 672}; 23 december 1975 (Arr. cass.,
biz. 504).
Cass., 2 december 1972 (Arr. ca.•s .•
biz. 323).
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2e KAMER, -

27 september 1976.

1° MISBRUIK VAN VERTROUWEN.
- ARTIKEL 491 VAN HET STRAFWETBOEK. BESTANDDELEN VAN HET
MISDRIJF.- BEWIJSLAST.
20 BEWIJS. MISBRUIK VAN VERTROUWEN. -.ARTIKEL 491 VAN HET
STRAFWETBOEK.
BESTANDDELEN
VAN HET MISDRIJF. - BEWIJSLAST.

burgerlijke rechtsvorderingen, die het
gevolg zijn van de eerste, hoewel de
voorziening tegen deze beslissingen vooralsnog niet ontvankelijk is en zelfs
indien de vernietiging van de beslissing
op de strajvo1·dering op een middel van
ambtswege is ttitgesproken (2).
(LAEVAERT.)
ARREST (vm·taling).

3° BEWIJS. -

STRAFZAKEN. BEKLAAGDE DIE ZICH BEROEPT OP EEN
REOHTSFEIT VAN VOOR HET MISDRIJF. BEWIJS VAN DIT FElT NIET ONDERWORPEN AAN DE REGELS INZAKE
BURGERLIJK REOHT.

4° CASSATIE. -

OMVANG. - STRAFZAKEN. NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING.
VERNIETIGING
DIENTENGEVOLGE VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSINGEN OP DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERINGEN WELKE TEGEN HEM ZIJN INGESTELD. ZELFS
INDIEN DE VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING
OP EEN MIDDEL VAN AMBTSWEGE IS
IDTGESPROKEN.

1o, 2° en 3° In geval van vervolging wegens
misb1·uik van vertrouwen op grond van
artikel 491 van het Stmfwetboek dient
het openbaa1· ministerie niet alleen het
bewijs te levm·en van het bestaan van het
contract op de uitvoering waarvan het
misdrijj bet1·ekking heeft, doch ook van
de bedrieglijke verduistering of verspilling van de overhandigde voorwerpen ; aan deze toepassing van de
regels inzake de bewijslast wordt geen
afbreuk gedaan doo1· de uitzonderlijke
regel van artikel 16 van de wet van 17
ap1·il 1878, waarvan geen toepassing
wordt gemaakt als de beklaagde tot zijn
verdediging een vooraf bestaand rechtsjeit aanvoert (1).
40 Vernietiging, op de niet beperkte voorziening van de beklaagde, van de beslissing op de stmfvordering brengt vernietiging mede van de niet definitieve
beslissingen op de tegen hem ingestelde
(1) Raadpl. de noot get. P.M. onder cass.,
4 mei 1953 (Bull. en Pas., 1953, I, 681);
JANSSENS, « Het bewijs van de teruggave
of van een gebruik dat de bedrieglijke verduistering of verspilling uitsluit », R. W.,
1962-1963, kol. 977-982; DEZEURE, A. P. R.,

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 31 maart 1976 door het Hof
van beroep te Bergen gewezen ;

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij het hof van
beroep eiseres vrijspreekt van bepaalde
verduisteringen en zich onbevoegd verklaart om uitspraak te doen over de
hierop gesteunde civielrechtelijke vorderingen tegen haar :
Overwegende dat de voorziening bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ;

B. Over het overige van de voorziening:
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 16 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het W etboek
van Strafvordering en 491 van het
Strafwetboek :
Overwegende dat het arrest, om eiseres
te veroordelen wegens misbruik van
vertrouwen, overweegt dat, hoewel het
bewijs van de afgifte van de litigieuze
voorwerpen door de burgerlijke partij
aan eiseres werd geleverd overeenkomstig
de regels van het civielrecht krachtens
artikel 16 van de wet van 17 april 1878,
daarentegen het bewijs door eiseres van
de door haar aangevoerde teruggave
van die voorwerpen niet op dezelfde wijze
werd geleverd ;
Overwegende dat in een vervolging
wegens misbruik van vertrouwen op
grond van artikel 491 van het Strafwetboek het openbaar ministerie niet
aileen het bewijs dient te leveren van het
bestaan van het contract op de uitvoering
waarvan het misdrijf betrekking heeft,
doch ook van de bedrieglijke verduisteMisbruik van vertrouwen en verduistering,
nr. 567; cass. fr., 30 oktober 1941 (D. C.,
1942, 82).
(2) Raadpl. cass., 21 juni 1976 (Arr. cass.,
1976, blz. 1184),
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ring of verspilling van de overhandigde
voorwerpen ;
Dat aan deze toepassing van de regels
inzake de bewijslast geen afbreuk wordt
gedaan door de uitzonderlijke regel van
bovenvermeld artikel 16, waarvan geen
toepassing wordt gemaakt als de
beldaagde tot zijn verdediging een vooraf
bestaand rechtsfeit aanvoert ;
En overwegende dat, over de voorziening van de beklaagde, gericht tegen
de beslissing op de strafvordering en
tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen, de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering
de vernietiging meebrengt van de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen
die het gevolg zijn van de beslissing
op de strafvordering, zelfs al is de voorziening, wat betreft de beslissingen
op de civielrechtelijke vordering, niet
ontvankelijk aangezien ze voorbarig is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening in zoverre ze gericht is tegen de
beslissing tot vrijspraak en tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen ; vernietigt het arrest behalve in
zoverre het eiseres vrijspreekt en de
onbevoegdheid van het hof van beroep
vaststelt om uitspraak te doen over de
verduistering van de bepaalde voorwerpen ; beveelt dat van dit arrest
melding wordt gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt eiseres in een vierde van de
kosten en de verweerders in de overige
drie vierden ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
27 september 1976. 2e kamer. V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Legros.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiter, de H. J. Lejeune (van de balie
te Brussel).

2e KAMER. -

27 september 1976.

1° VERJARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. MISDRIJF ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN
OF VERWONDINGEN.- TERMIJN.
2° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN.- VERNIETIGING VAN DE

BESLISSING OP DE STRAFVORDERING
WEGENS VERVAL VAN DEZE REOHTSVORDERING.- DE KOSTEN VAN DEZE
REOHTSVORDERING MOETEN TEN LASTE
VAN DE STAAT BLIJVEN.- VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.
1° De strafvorde1·ing we gens onopzettelijk
toebrengen van slagen of verwondingen
vmjaart, bij geb1·ek aan oorzaak tot
schm·sing van de verjaring, door ve1•loop
van drie ja1•en vanaf de dag waa1·op de
laatste daad van onde1·zoek of van vervolging is ver1•icht binnen d1•ie jaar te
rekenen van de dag waarop het misdrijf
is gepleegd. (Artt. 418 en 420 S. W. ;
artt. 21 en 22 wet van 17 april 1878.)
2° Wanneer de beslissing op de stmfvordering vernietigd wordt wegens verval
van deze rechtsvordering en de kosten van
deze rechtsvordering ten laste van de
Staat moeten blijven, geschiedt de vernietiging zonder verwijzing (2).
(CHRISTEN.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 maart 1976 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Overwegende dat de voorziening enkel
gericht is tegen de beslissing op de strafvordering;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 21 en
22 van de wet van 17 april1878 houdende
de voorafgaande titel van het W etboek
van Strafvordering :
Overwegende dat eiser naar de correctionele rechtbank werd verwezen om op
3 maart 1971 door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg maar zonder het
oogmerk om de persoon van een ander
aan te randen onvrijwillig slagen en
verwondingen te hebben toegebracht
aan Krumpen Matthias;
Dat de laatste daad die de verjaring
heeft gestuit tijdens de termijn van drie
jaar, te rekenen van de dag waarop dit
misdrijf werd gepleegd, het hoger beroep
is dat door het openbaar ministerie op
10 juli 1972 werd ingesteld;
(1) Cass., 12 november 1973 (Arr. cass.,
1974, blz. 299).
(2) Cass., 22 juni 1976 (Arr. cass., 1976,
blz. 1191).
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Dat de strafvordering, bij gebrek aan
verj aringstuitende oorzaak, dus sinds
22 maart 1976 verjaard was;

en van a1·tikel 31 van de wet van 15 juni
1935 op het gebruik van de talen in

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het op de strafvordering een veroordeling uitspreekt ;
beveelt dat van dit arrest melding wordt
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; laat de kosten
ten laste van de Staat ; zegt dat er geen
reden is tot verwijzing.

2° Tegen een ar1•est van de kame?' van
inbeschuldigingstelling, dat niet ontvankelijk ve1·klaart het ve1·zet van de
beklaagde tegen de beschikking wam·bij
hij naar de co1·rectionele rechtbank wordt
verwezen, kan v661· de eindbeslissing
slechts een cassatieberoep wm·den ingesteld in zover1•e het verzet geg1·ond was
op de onbevoegdheid van de raadkamer (2). (Art. 416 Sv.)

27 september 1976. - 2e kamer. V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Legros.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal.

ge1·echtszaken ( 1).

(ROGGENDORF.)
ARREST

2e

KAMER.-

27 september 1976.

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG.STRAFZAKEN. BESOHIKKING VAN
DE RAADKAMER WAARBIJ DE BEKLAAG·
DE WEGENS EEN MISDRIJF NAAR DE
OORREOTIONELE
REOHTBANK WORDT
VERWEZEN. BESOHIKKING TOT VER·
WERPING VAN DE OONOLUSIE TEN
BETOGE DAT DE ONDERVRAGING VAN DE
BEKLAAGDE DOOR DE ONDERZOEKS·
REOHTER NIETIG I S . - GEEN BESOHIK·
KING OVER DE BEVOEGDHEID VAN DE
ONDERZOEKSGERECHTEN.

2o VOORZIENING IN OASSATIE. TERMIJN.- STRAFZAKEN.- ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESOHULDIGING·
STELLING W AARBIJ HET VERZET VAN DE
BEKLAAGDE TEGEN DE BESOHIKKING
TOT VERWIJZING NAAR DE CORREC·
TIONELE REOHTBANK NIET ONTVAN •
KELIJK WORDT VERKLAARD.- VERZET
GEGROND OP DE ONBEVOEGDHEID VAN
DE RAADKAMER. VoORZIENING VOOR
DE EINDBESLISSING.- 0NTVANKELIJK·
HEID.- VooRWAARDE.

1o Geen beslissing over de bevoegdheid

van de onderzoeksge1·echten is de beschikking van de raadkamer die de
beklaagde naar de correctionele ?'echtbank
verwijst wannee?' zij ajwijzend beschikt
op de conclusie ten betoge dat de onde?··
vraging van de beklaagde door de
onde?'Zoeks?"echter nietig is wegens schending van de rechten van de ve1·dediging

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 juni 1976 door de kamer
van inbeschuldigingstelling van het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Gelet op het arrest van het Hof van
29 september 1975 (3);
Overwegende dat het arrest, steunende
op de artikelen 130, 217 en volgende,
en 539 van het Wetboek van Strafvordering, het verzet van eiser niet
ontvankelijk verklaart tegen een beschikking van de raadkamer die hem wegens
misdrijven heeft verwezen naar de
correctionele rechtbank ;
Overwegende dat eiser in conclusie
voor de raadkamer betoogde dat de voorafgaande ondervraging door de onderzoeksrechter nietig was wegens schending
van de rechten van de verdediging en
van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik van de talen in gerechtszaken, zodat heel het onderzoek aan
nietigheid leed, of althans onvolledig
was, en de raadkamer " derhalve niet
bevoegd was om in de huidige stand
van de rechtspleging een verwijzing te
bevelen ";
Overwegende dat de conclusie van
eiser voor de kamer van inbeschuldigingstelling deze middelen in een andere
vorm herhaalde en de verwijzing vroeg
van het dossier voor verdere informatie
of de aanduiding van een magistraat om
nieuwe onderzoeksopdrachten te verrichten;
(1) Raadpl. cass., 7 juni 1971 (An·. cass.,
1971, blz. 996).
(2) Cass., 9 mei 1972 (A1'1', cass., 1972,
blz. 840).
(3) A1'1', cass., 1976, blz. 133.
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Overwegende dat de conclusie, spijts
haar bewoordingen, zoals het arrest
aanstipt, de bevoegdheid van de raadkamer niet afwees om de bezwaren uit
het onderzoek te beoordelen, doch betoogde dat de raadkamer de nietigheid
moest vaststellen van een proces-verbaal
en derhalve van het onderzoek ;
Overwegende dat het arrest derhalve
niet over de bevoegdheid gewezen is in
de zin van artikel 416, tweede lid, van
het W etboek van Strafvordering ;
Dat het een voorbereidende en onderzoeksbeslissing is en dat de voorziening,
die v66r de eindbeslissing werd ingesteld,
niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

27 september I976. - 2e kamer. Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Screvens. Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Fobe (van de balie te
Brussel).

Voorzitter,

SING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING BIJ VERSTEK T.A.V. DE
BEKLAAGDE EN OP TEGENSPRAAK T.A.V.
DE BURGERLIJKE PARTIJ GEWEZEN.VoORZIENING VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ INGESTELD TIJDENS DE GEWONE
VERZETTERMIJN VAN DE BEKLAAGDE.
- 0NTVANKELIJKHEID.

3° VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. - STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE BIJ
VERSTEK EN DE VERZEKERAAR VAN
ZIJN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN ZAKE MOTORRIJTUIGEN OP
TEGENSPRAAK WORDEN VEROORDEELD.
- VoORZIENING VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ TIJDENS DE GEWONE VERZETTERMIJN VAN DE BEKLAAGDE.- NIETONTVANKELIJKHEID T.A.V. DE VERZEKERAAR EN VAN DE BEKLAAGDE.
4° BEWIJS. - VERMOEDENS. - STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. - FEITELIJKE VERMOEDENS.
- DE RECHTER RAN EEN VERMOEDEN
AFLEIDEN UIT DE GEGEVENS VAN EEN
ALGEMEEN BEKENDE TOE STAND.
I 0 Wannem· de burge1·lijke pm·tij zich in

2e KAMER. -

28 september 1976.

I o VOORZIENING IN CASSATIE. AFSTAND. STRAFZAKEN. VooRZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
TEGEN DE BESLISSING OP HAAR VORDERING. - AFSTAND GEGROND OP DE
ENKELE REDEN DAT DEZE BESLISSING
GEEN EINDBESLISSING IS IN DE ZIN
VAN ARTIKEL 4I6 VAN HET WETBOEK
VAN STRAFVORDERING. AFSTAND
DIE NIET ALS EEN BERUSTING KAN
WORDEN UITGELEGD. - GEVOLG.

2o VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. - STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLIS(1) Cass., 6 mei 1974 (A1-r. cass., 1974,
blz. 993).
-{2) Raadpl. cass., 6 februari 1961 (Bull. en
Pas., 1961, I, 597), 7 maart 1966 (ibid., 1966,
I, 881) en 8 januari 1974 (A1·r. cass., 1974,
biz. 504) : de voorziening van de burgerlijke
partij tegen de beklaagde die bij verstek in
schadevergoeding jegens haar werd veroordeeid is niet ontvankelijk tijdens de gewone
verzettermijn van de beklaagde.
Raadpl. cass., 4 december 1961 (Bull. en
Pas., 1962, I, 428) en 12 juni 1973 (A1·r. cass.,
1973, biz. 988) : de burgerlijke partij is niet

cassatie heeft voorzien tegen de beslissing
op haar rechtsv01·dering en VM'volgens
van haar voorziening ajstand heejt
gedaan om de enkele 1·eden dat deze
beslissing geen eindbeslissing is, in de
zin van mtikel 416 van het W etboek
van strajv01·de1·ing, kan deze afstand
niet als een berusting worden uitgelegd
en wordt hij door het Hoj niet gedec1'eteerd, als het Hoj vaststelt dat deze
beslissing een eindbeslissing is (I).
2° W anneer een beslissing tot verwerping
van de burgerlijke rechtsvordering bij
verstek t.a.v. de beklaagde en op tegenspraak t.a.v. de burge1'lijke partij is
gewezen, is deze partij ontvankelijk om
zich dadelijk in cassatie te voorzien tegen
de beklaagde (2). (Art. 4I3, derde lid
Sv.; art. 3 wet van 9 maart I908.)
ontvankelijk om zich in cassatie te voorzien
tegen een arrest dat te haren opzichte bij
verstek is gewezen, wanneer tegen dit arrest
nog verzet kan gedaan worden.
Raadpi. cass., 19 november 1974 en 3 juni
1975 (Ar1•. cass., 1975, biz. 344 en 1046),
9 september 1975 en 6 april1976 (ibid., 1976,
biz. 45 en 903) : wanneer tegen een beslissing
die t.o. v. de burgerlijke partij bij verstek is
gewezen, kan verzet gedaan worden door
Iaatstgenoemde partij, is de voorziening van de
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go W anneer een beslissing de beklaagde
bij verstek en de verzekeraar van zijn
burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen op tegenspraak heeft
veroordeeld, is niet ontvankelijk t.a.v.
van de ene zoals van de andM·e pa1·tij
de voo1·ziening van de burgerlijke pa1·tij,
welke tijdens de gewone ve1·zette1·mijn
van de beklaagde wordt ingesteld (1).
(Art. 413, derde lid, Sv. ; art. 3 wet van
9 maart 1908.)
40 De 1·echtM· kan als bewijs een ve1·moeden

toelaten dat hij afleidt uit gegevens van
een algemeen bekende toestand welke
door de partijen in debat werden
gebmcht (2). (Art. 1353 B.W.)
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
<C ZURICH "'
DE WIT EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
<e AOIERS ALEXIS,, T. VAN STRAETEN
EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP << H.G.
POLAND l>.)

Overwegende dat het arrest uitspraak
doet bij verstek tegen beklaagde, thans
verweerder, en op tegenspraak ten
aanzien van de andere partijen ; dat het
verweerder strafrechtelijk veroordeelt en
civielrechtelijk veroordeelt om, samen
met verweerster, een bedrag van
5. 000 frank te betalen aan de eiser De
Wit Herman, als schadevergoeding (voor
klederschade) ; dat het de civielrechtelijke
vordering van eiser voor het overige en
die van de eiseressen volledig afwijst
om de reden dat het door verweerder
veroorzaakte ongeval, waarbij De vVit
Herman werd gekwetst, voor deze laatste,
evenmin als voor eerste eiseres, arbeidsongevallenverzekeraar, en voor tweede
eiseres, werkgeefster van verweerder en
tevens van de getroffene, een ongeval
op de weg naar en van het werk uitmaakt,
maar wel een arbeidsongeval ;

I. Over de afstand van de eisers :

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 juni 1975 door het Hof
van beroep te Antwerpen gewezen ;

Overwegende dat de eisers verklaren
afstand te doen van hun voorziening
in zoverre deze gericht is tegen de
beslissing op hun civielrechtelijke vordering tegen verweerder ;
Overwegende echter dat wat de afstand

beklaagde tegen de burgerlijke partij tijdens
de verzettermijn ontvankelijk.
(1) Raadpl. cass., 14 januari 1935 (Bull. en
Pas., 1935, I, 108) en de conclusie van de
Procureur-Generaal Gesche, toen Eerste Advocaat-Generaal, 20 juni 1939 (ibid., 1939, I,
319), 17 april 1950 (ibid., 1950, I, 556),
7 februari 1964 (ibid., 1964, I, 611) en 8 januari 1974 (.Arr. cass., 1974, blz. 504); zie
Rep. p1·at. du dr. belge, v 0 Pou1·voi en cassation
en matiere repressive, nrs. 24-25.
Ontvankelijk t.a.v. de verzekeraar van de
beklaagde zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen is echter de
voorziening, welke de burgerlijke partij
instelt de dag nadat het arrest werd gewezen
waartegen deze voorziening is gericht, wanneer
dit arrest, waarbij de veroordeling van de
beklaagde bij verstek wordt uitgesproken,
op tegenspraak beveelt dat de verzekeraar
buiten de zaak wordt gesteld (raadpl. cass.,
6 december 1937, B~tll. en Pas., 1937 en de
conclusie van de Advocaat-Generaal Sartini
van den Kerckhove, en 15 juni 1965, ibid.,
1965, I, 1118) : In geval van veroordeling bij
verstek van de beklaagde door een contradictoir arrest t.o.v. de verzekeraar van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake
motorrijtuigen, is de verzekeraar ontvankelijk
om zich dadelijk in cassatie te voorzien,
hoewel de gewone verzettermijn van de
beklaagde nog niet verstreken is.

Raadpl. cass., 26 maart 1962 (Bull. en Pas.,
1962, I, 821), 10 februari 1969 (ibid., 1969, I,
522) en 23 april1974 (Arr. cass., 1974, blz. 909)
en 23 september 1975 (ibid., 1976, blz. 113);
vgl. cass., 16 februari 1970 (ibid., 1970,
blz. 563).
Raadpl. cass., 17 september 1974 (Ar1·. cass.,
1975, blz. 74) : niet ontvankelijk is de voorziening tijdens de gewone verzettermijn door
de verzekeraar van de beklaagde zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen ingesteld tegen de beslissing die t.a.v.
de verzekeraar bij verstek is gewezen en deze
samen met de beklaagde in solidum veroordeelt om de burgerlijke partij schadeloos te
stellen.
Raadpl. cass., 7 juni 1937 (Bull. en Pas.,
1937, I, 171) en noot 4, get. A. G., 20 juni 1939
(ibid., 1939, I, 319), 17 oktober 1960 (ibid.,
1961, I, 164), 11 maart 1974 (A1·r. cass., 1974,
blz. 754) : In geval van veroordeling bij
verstek van de beklaagde en van veroordeling
op tegenspraak van de burgerrechtelijk
aansprakelijke partij, is deze ontvankelijk
om zich onmiddellijk in cassatie te voorzien
niettegenstaande het feit dat de beklaagde
nog verzet kan instellen.
(2) Raadpl. cass., 25 september 1959 (Bull.
en Pas., 1960, blz. 123), 28 juni 1971 (Arr
cass., 1971, blz. 1119) en de arresten waarva ·
sprake in de noot; 10 juni 1974 (ibid., 197 n
blz. 114).
4,

ARREST.

-111van de eiseressen betreft, verweerder
geen ontvankelijk verzet kan doen tegen
de beschikkingen van het arrest waarbij
de civielrechtelijke vordering van de
eiseressen wordt afgewezen ; dat daaruit
volgt dat, hoewel de gewone verzettermijn ten aanzien van de verstekdoende
verweerder niet verstreken was, de
eiseressen gerechtigd waren ten aanzien
van verweerder cassatieberoep in te
stellen;
Dat de afstand van de eiseressen
gegrond is op de enige reden dat die
beschikkingen van het arrest niet definitief zijn en gedaan is met uitdrukkelijk
voorbehoud van het recht om, nadat
definitief uitspraak zal zijn gedaan
op de civielrechtelijke vordering tegenover verweerder, opnieuw cassatieberoep
in te stellen tegen genoemde beschikkingen;
Dat er derhalve geen grond bestaat om
de gedeeltelijke afstand van de voorziening van de eiseressen te decreteren ;
II. Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster afgeleid uit de
voorbarigheid van de voorziening van
eiser tegen haar :
Overwegende dat het arrest verweerster
geen andere aansprakelijkheid oplegt dan
die van de veroordeling uitgesproken
ten laste van verweerder ; dat die
aansprakelijkheid zonder voorwerp zou
worden, indien hij, bij een nakomend
arrest gewezen op zijn verzet, dat nog
openstond op de dag van de voorziening,
van alle veroordeling ontlast mocht
worden ; dat mitsdien het bestreden
arrest, in zoverre het de thans behandelde
civielrechtelijke vordering betreft tegen
de vrijwillig tussengekomen partij, wier
lot aan dat van de verweerder ondeelbaar
gebonden is, geen eindbeslissing is ;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
III. 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 1349,
1350, 1352 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest, door te beslissen
« dat personen die in "dienstverband
voor zaken reizen, moeten geacht worden
in uitvoering van hun arbeidsovereen-

komst te handelen van het ogenblik af
dat zij, hetzij hun woning, hetzij, indien
hun zulks is opgelegd, de firma verlaten,
tot aan hun terugkeer aan hun vertrekpunt "• een algemeen vermoeden vooropstelt dat door geen wetsbepaling wordt
gehuldigd,
terwijl geen algemeen vermoeden aan
feitelijke bepaalde omstandigheden gehecht, door de rechter ingeroepen mag
worden, zonder dat dit vermoeden door
een wetsbepaling bekrachtigd wordt
(schending, in het bijzonder, van artikel 1350 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat, in strijd met de
aanvoering van het middel, het arrest
geen wettelijk vermoeden in de zin van
artikel 1350 van het Burgerlijk Wetboek
vooropstelt ; dat het enkel uit een
algemeen bekende toestand, zoals door
de eiseressen in hun conclusie aangevoerd,
met name de bijzondere werkwijze van
de handelsvertegenwoordigers die voor
hun werkgever moeten reizen, bepaalde
gevolgtrekkingen afleidt ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening van eiser in zoverre
zij gericht is tegen de beslissing op zijn
civielrechtelijke vordering tegen verweerder ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; veroordeelt de eisers in
de kosten.
28 september 1976. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Sury. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. VanRyn e~Bayart.

2e KAMER. -

28 september 1976.

1o OASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- STRAFVORDERING.- VOORZIENING GERIOHT TEGEN DE BESLISSING
VAN HET VONNISGEREOHT.- MIDDEL
DAT UITSLUITEND BETREKKING HEEFT
OP HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK
EN NIET OP DE BEVOElGDHEID.- NIETONTVANKELIJKHEID.
2° REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. - VERKLARING VAN EEN GETUIGE OPGENOMEN
IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE VAN
DE REOHTSPLEGING. BESLISSING

-112DIE NIET INGAAT OP HET VERZOEK VAN
DE BEKLAAGDE OM EEN VERTALING VAN
DEZE
VERKLARING.
BESLISSING
WAARIN WORDT VASTGESTELD DAT DE
BEKLAAGDE VLOT DE TAAL VAN DE
GETUIGE SPREEKT. GEEN SOHENDING
VAN DE REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.

1° Niet ontvankelijk tot staving van een
voo1·ziening welke alleen tegen de beslissing van het vonnisge1·echt is ge1·icht,
is het middel dat niet op de bevoegdheid,
doch uitsluitend op het voorbe1·eidend
onderzoek betrekking heeft ( 1).
2° De rechten van de verdediging worden
niet geschonden door de beslissing die
niet ingaat op het verzoek van de
beklaagde om een vertaling van de
verklaring van een getuige welke door de
onderzoeksrechte1' in een andere taal
dan die van de 1·echtspleging wm·d
opgenomen, op grond dat de beklaagde
vlot de taal van die getuige spreekt.
(VERORUYSSE, T. SCHMIT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 januari 1976 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;

I. In zoverre de voorziening is gericht
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de rechten van de verdediging en van artikel 7l van het W etboek
van Strafvordering,
doordat eiser op 3 april 1973 door de
onderzoeksrechter als getuige onder eed
werd gehoord en dit verhoor veeleer
neerkwam op een confrontatie met de
klager op een tijdstip dat weliswaar nog
de vraag niet was opgehelderd of hij,
al dan niet, schuldig was aan oplichting,
maar dat wel was uitgemaakt het feit
dat hij de persoon was die op 21 augustus
1971 de oude gebarsten " culasse >> in de
wagen van de burgerlijke partij (thans
verweerder) had vervangen, alsook het
feit dat de klacht dus, uiteraard, tegen
hem was gericht en niet langer tegen de
genaamde Coene, te wiens laste zij
(de klacht) aanvankelijk was ingediend,
zodat eiser niet als getuige doch krachtens
artikel 71 van het W etboek van Strafvordering als beklaagde had moeten
worden opgeroepen, en deze handelwijze
(1) Oass., 24 mei 1976 (A1·r. cass., 1976,
biz. 1052).

van de onderzoeksrechter een machtsmisbruik oplevert dat de rechten van de
verdediging en de ingeroepen wetsbepaling schendt :
Overwegende dat het middel, dat
gericht is tegen een door de onderzoeksrechter verrichte daad van onderzoek,
die niet vatbaar is voor cassatieberoep,
niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 22, lid 1, van de
wet van 15 juni 1935 op het gebruik van
de talen in gerechtszaken, en van het
beginsel van de eerbied voor de rechten
van de verdediging,
doordat de onderzoeksrechter de door
klager Schmit (thans verweerder) in de
Franse taal afgelegde verklaringen niet
heeft willen bekend maken aan en
vertalen ten behoeve van de nederlandstalige medegetuige en aanstaande beklaagde (thans eiser), waar dit wel zijn
verlangen zou zijn geweest, zodat alsook
de navolgende stukken van rechtspleging, door nietigheid aangetast, uit de
debatten hadden dienen te worden
geweerd:
Overwegende dat, ter weerlegging van
eisers conclusie waarin hij hetzelfde
verweer liet gelden, het arrest vaststelt :
1° dat kwestieus proces-verbaal van
3 april 1973 waarin zijn confrontatie
met de klager (thans verweerder) werd
opgenomen volledig in het N ederlands is
opgesteld en aldus aan artikel 12 van de
wet van 15 juni 1935 voldoet, dat klager
Schmit (thans verweerder) en beklaagde
(thans eiser) bij die gelegenheid in de taal
van hun keuze werden gehoord en hun
verklaringen in die taal werden opgenomen, overeenkomstig de voorschriften
van artikel 32 van dezelfde wet, en dat
niet blijkt dat beklaagde (thans eiser)
de vertaling heeft gevraagd van wat
klager (thans verweerder) bij confrontatie
had gezegd;
2° dat de rechten van de verdediging
niet werden geschonden, gelet op eisers
verklaring aan de gerechtelijke politie
op 20 december 1971, luidens welke hij
vlot de Franse taal spreekt ;
Overwegende dat, op grond van die
vaststellingen, het hof van beroep zijn
beslissing ten deze wettelijk verantwoordt;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;

-113II. In zoverre de voorziening is gericht
tegen de beslissing op de door verweerder
tegen eiser ingestelde civielrechtelijke
vordering:
Overwegende dat, nu verweerder voor
het hof van beroep ter zitting van
26 november 1975 afstand deed van zijn
vordering en het arrest deze afstand
decreteert, de voorziening niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
28 september 1976. 2 6 kamer. V oo?·zitte?·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Delva.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Kickx (van de balie
te Gent).

chtsie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. Biitzler.

26 KAMER. -

28 september 1976.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING. - VEROORDELING.
VERWEER VAN DE BEKLAAGDE
ONBEANTWOORD GEBLEVEN. NIET
GEMOTIVEERDE BESLISSING.

N iet gemotiveerd is de beslissing die de
beklaagde veroordeelt zonder te antwoorden op een door hem regelmatig bij
conclusie voorgedragen ve1·weer (2).
(Art. 97 Grondwet.)
(DE COCK EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«CONTINENTAL FOODS».)

2e KAMER. -

28 september 1976.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING WAARBIJ EEN VORDERING
AFGEWEZEN WORDT ZONDER TE ANTWOORDEN OP MIDDELEN WAAROP DEZE
IS GEGROND. - NIET GEMOTIVEERDE
BESLISSING.

Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing
waarbij een vordering van de burge1·lijke
partij wordt verworpen, zonder te antwoorden op de conclusie waarop deze
vordering is gegrond (1). (Art. 97
Grondwet.)
(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « PYCK EN ZONEN », T. COPPENOLLE EN COUSIN.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
28 september 1976. - 2 6 kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Soetaert. Gelijkluidende con(1) Cass.,
blz. 102.

27

september

1976,

supm,

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
28 september 1976. - 26 kamer. Voo?·zitte?', de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.- Pleiter, de H. van Heeke.

2e KAMER. -

28 september 1976.

10 BLOEDPROEF. - EXPERTISEVERSLAG. - VERMELDING IN DIT VERSLAG
VAN HET NUMMER VAN DE VENULE. N OCH SUBSTANTIEEL NOCH OP STRAFFE
VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN
VORMVOORSCHRIFT. RECHTER DIE
UIT ANDERE GEGEVENS VAN HET VERSLAG AFLEIDT DAT HET BLOED VAN DE
VENULE DAT IS VAN DEGENE WIENS
BLOED IS AFGENOMEN.- WETTELIJKHEID.

(2) Cass., 13 januari 1976 (Arr. cass., 1976,
blz. 537).
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BEWIJS.- STRAFZAKEN.- BLOEDPROEF.- EXPERTISEVERSLAG.- VERMELDING IN DIT VERSLAG VAN HET
NUMMER VAN DE VENULE. NoaH
SUBSTANTIEEL NOOH OP STRAFFE VAN
NIETIGHEID VOORGESOHREVEN VORMVOORSOHRIFT. REOHTER DIE UIT
ANDERE GEGEVENS VAN HET VERSLAG
AFLEIDT DAT HET BLOED VAN DE
VENULE DAT IS VAN DEGENE WIENS
BLOED IS AFGENOMEN.- WETTELIJKHEID.

1° en 2° De ve1·melding in het expertiseverslag van een bloedonderzoek, van het
numme1• van de venule, is geen substantieel of op st1·ajfe van nietigheid
vom·gesch1·even vormvom·sch1·ijt; de rechter kan uit ande1·e gegevens van het
verslag het bewijs ajleiden dat het bloed
van deze venttle dat is van degene wiens
bloed is afgenomen. (Art. 44bis, § 4,
Sv.; art. 64 wegenverkeerswet; art. 3
K.B. van 10 juni 1959.)
(KEGELS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 maart 1976 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen op verwijzing;
Gelet op het arrest van het Hof
gewezen op 28 oktober 1975 (1);
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 35 van de
W egverkeerswet en 97 van de Grondwet,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 44bis, § 4,
derde lid, van het W etboek van Strafvordering, 64 van de W egverkeerswet,
3, vierde lid, van het koninklijk besluit
van 10 juni 1959, 97 van de Grondwet
en van de bewijsregels in strafzaken,
doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat het nummer van de
venule waarin het bloedmonster was
opgenomen dat volgens het analyseverslag het alcoholgehalte 2,91 p.d.
opleverde, in dat verslag niet was vermeld, niettemin aanneemt dat het voor(I) Niet verschenen.

melde alcoholgehalte bewezen is, daar
de begeleidende verzendingsstukken uitwezen dat het verslag wel het van eiser
afgenomen bloed betreft,
terwijl het arrest aldus het bewijs van
het alcoholgehalte buiten het expertiseverslag zoekt en de regels van de bewijslevering in strafzaken miskent :
Overwegende dat het arrest het besluit,
dat de inhoud van de venule afkomstig
is van eiser, afleidt uit de omstandigheid
dat het verslag eensdeels vermeldt dat
de bloedanalyse gedaan werd " ten einde
het alcoholgehalte te bepalen van het
bloed genomen bij Kegels Marcel, Koning
Albertlaan 218 Gent», en anderdeels
verwijst naar het notitienummer 2297 f
74/K, beide vermeldingen op eiser en
diens dossier terugslaande ;
Overwegende dat, zo het de bedoeling
van de wetgever is geweest, de bloedproef en de alcoholanalyse met de ruimste
wetenschappelijke waarborgen te omringen, daaruit nog niet volgt dat de
vermelding van het nummer van de
venule in het verslag onder alle omstandigheden en ongeacht de terzake
niet betwiste nakoming van alle andere
voorschriften, als een substantiele vorm
moet worden aangemerkt ; dat die vermelding ook niet op straffe van nietigheid
is voorgeschreven en het arrest, zonder
de bewijsregels te miskennen, uit de
andere gegevens van het analyseverslag
wettelijk heeft kunnen afleiden dat dit
wel het bloed van eiser betrof en aldus
de conclusie van eiser beantwoordt ;
Dat het middel derhalve niet kan
worden aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
28 september 1976. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Soetaert. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Schepens (van de balie
te Gent).

2e
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VONNISSEN EN ARRESTEN.
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STRAFZAKEN.
CoRRECTIONELE
RECHTBANK. - PROCES-VERBAAL VAN
EEN TER:ElCHTZITTING TIJDENS WELKE
DE ZAAK BEHANDELD WERD, NIET
VOORZIEN VAN DE HANDTEKENING VAN
DE VOORZITTER OF VAN DE GRIFFIER.VONNIS WAARIN NIET ALL:El VEREIST:El
VASTSTELLINGEN VOORKOMEN OM DE
REGELMATIGHEID VAN D:El RECHTSPLEGING TE BEWIJZEN.- NIETIGHEID VAN
HET VONNIS.

Nietig is het vonnis van de correctionele
rechtbank, indien het proces-verbaal van
de terechtzitting, tijdens welke de zaak
behandeld werd, niet voorzien is van de
handtekening van de voorzitter of van
de griffier en in het vonnis niet alle vereiste vaststellingen voorkomen om de
regelmatigheid van de rechtspleging te
bewijzen (1). (Artt. 155 en 189 Sv.;

UITVOERING VAN DE INTERNATIONALE
VERDRAGEN EN AKTEN INZAKE VERVOER OVER DE WEG, DE SPOORWEG OF
DE WATERWEG, ARTIKEL 3, § 1. BEPALING DIE GEEN BIJZONDER BEWIJS·
MIDDEL VOORSCHRIJFT.

1° en 2° A1·tikel 3, § 1, van de wet van
18 feb?'um·i 1969 bet1'effende de maat1'egelen te1• uitvoe1'ing van de internationale ve1·dragen en akten inzake
veTvoe1' oveT de weg, de spooTweg of de
waterweg, waarbij woTdt bepaald dat de
Koning de ambtenm·en bepaalt welke,
behalve de officie1'en van gerechtelijke
politic, terzake bevoegd zullen zijn om
misd1'ijven op te sporen en te bepalen
ondeT welke vooTwaarden hun p?·ocessenverbaal bewijskmcht zullen hebben, sluit
de bewijsvoering door alle 1'eohtsmiddelen
niet uit (2). (Artt. 154, 189 en 211 Sv.)

art. 10 wet van 1 mei 1849.)
(HUFKENS.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
28 september 1976. 2• kamer. Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Colard, advocaatgeneraal.

2• KAMER. -

28 september 1976.

1° AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN,
AUTOCARS EN TAXI'S. WEGVlllRVOER. - WET VAN 18 FEBRUARI
1969 BETR:ElFFEND:El DE MAATR:ElGELEN
TER UITVOERING VAN DE INTERNATIONALE VERDRAGEN EN AKTEN INZAKE
VERVOER OVER DE W:EJG, DE SPOORWEG
OF DE WATERWEG, ARTIKEL 3, § 1 . DRAAGWIJDTE VAN DlllZE BEPALING.
20 BEWIJS. STRAFZAKEN. - VERVOER.- WET VAN 18 FEBRUARI 1969
BETREFFEND:El Dlll MAATREGELEN TER
(1) Cass., 3 november 1975 (_Arr. cass.,
1976, biz. 295); raadpl. cass., 21 juni 1976
(ibid., 1976, biz. 1184).

(PROCUREUR DES KONINGS
TE ANTWERPEN, T. EESTERMANS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 april 1976 in hoger beroep
door de Correctionele Rechtbank te
Antwerpen gewezen ;
Over het midde1 afgeleid uit de scherrding van de artikelen 154, 189 en 211
van het W etboek van Strafvordering
en 3, § 1, van de wet van 18 februari 1969
betreffende de maatregelen ter uitvoering
van de internationale verdragen en akten
inzake vervoer over de weg, de spoorweg
of de waterweg,
doordat het vonnis impliciet maar
duidelijk beslist dat laatstgenoemde wet
een bijzonder bewijsmiddel voorschrijft,
terwijl bij die wet aileen de bevoegde
opsporingsambtenaren worden aangeduid
en de voorwaarden worden bepaald
waaronder hun processen-verbaal bijzondere bewijskracht hebben,
en doo?'dat het vonnis derhalve ten
onrechte geen acht heeft geslagen op het
proces-verbaal van de Nederlandse Rijkspolitie :
Overwegende dat verweerder werd
gedagvaard voor de Politierechtbank te
Antwerpen wegens overtreding van de

(2) Raadpi. cass., 10 mei 1971 (Arr. cass.,
1971, biz. 896).

-
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artikelen 1 en 2 van de genoemde wet,
de artikelen 1 tot 3 van het koninklijk
besluit van 23 maart 1970, houdende
uitvoering van de verordening E.E.G.
nr. 543/69 van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 25 maart 1969
tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het
wegvervoer, en artikel 14, 1°, van de
voormelde verordening, om, als bemanningslid van een voertuig dat geen
geregelde vervoerdienst onderhield, geen
persoonlijk controleboekje bij zich te
hebben gehad, conform het model voorkomende in de bijlage van de voormelde
verordening, welke bijlage een wezenlijk
bestanddeel van die verordening uitmaakt;
Overwegende dat eiser, tot bewijs van
de telastlegging, een proces-verbaal heeft
overgelegd, opgemaakt door de N ederlandse Rijkspolitie te Uithoorn op 12 jcmi
197 5 en blijkens hetwelk verweerder
op 30 mei 1975 te Uithoorn werd aangetroffen als bestuurder en enig bemanningslid van een vrachtwagen en,
op ondervraging, verklaarde dat hij te
Zandvliet (Antwerpen) een bloemenzaak
dreef en ten behoeve van die zaak in
Uithoorn had gereden om bloemen in te
kopen, als bestuurder van de vrachtauto,
zonder in het bezit te zijn van een persoonlijk controleboekje en in de overtuiging dat hij zo'n boekje niet nodig had;
voorts dat hij zorg zou dragen dat hij
zo'n boekje bekwam;
Overwegende dat het arrest, om tot
vrijspraak te besluiten, op de conclusie
van eiser, volgens welke het procesverbaal van de Nederlandse Rijkspolitie
noodzakelijkerwijze inhield dat verweerder zich eveneens te Antwerpen op
dezelfde datum schuldig had gemaakt
aan dezelfde overtreding en de Belgische
rechter zijn overtuiging mocht steunen
om de beweerde overtreding te Antwerpen te beoordelen, antwoordt dat 1° artikel 3, § 1, van de genoemde wet van
18 februari 1969 bepaalt dat de betrokken
overtredingen van de genoemde E.E.G.
verordening worden opgespoord en vastgesteld door de ambtenaren aan te
duiden door de Koning, 2° het koninklijk
besluit van 23 maart 1970, strekkende
tot uitvoering van de genoemde wet, de
bedoelde ambtenaren aanduidt en voorschrijft dat zij hun processen-verbaal
binnen vijf dagen na de vaststelling van
de overtreding aan de overtreder zullen
doen toekomen, 3° er in de bundel geen
proces-verbaal van de aldus bevoegd
verklaarde ambtenaren aanwezig is, waarbij de overtreding is vastgesteld, en

evenmin aan eiser een afschrift van de
vaststelling ter kennis werd gebracht
binnen vijf dagen, 4° integendeel, de
enige vaststelling vanwege de bevoegde
ambtenaren te Antwerpen, namelijk het
proces-verbaal van de politie van Antwerpen ... van 14 juli 1975, vaststelt dat
verweerder in het bezit is van drie
controleboekjes, 5°« dat het in de gegeven
omstandigheden niet bewezen is dat het
proces-verbaal van de Nederlandse Rijkspolitie te Uithoorn noodzakelijkerwijze
de telastlegging, zoals vermeld in de
dagvaarding, zou inhouden »;
Overwegende dat artikel 3, § 1, van de
wet van 18 februari 1969 geen bijzonder
bewijsmiddel voorschrijft, maar bepaalt
welke ambtenaren, behalve de o:fficieren
van gerechtelijke politie, terzake bevoegd
zullen zijn, welke hun bevoegdheden zijn
en onder welke voorwaarden hun
processen-verbaal bewijskracht zullen
hebben tot bewijs van het tegendeel ;
dat het vonnis, door het proces-verbaal
van de N ederlandse Rijkspolitie elke
bewijswaarde te ontzeggen, alleen op
grond van afwezigheid van enig daarmee
in overeenstemming te brengen regelmatig proces-verbaal van een Belgisch
bevoegd ambtenaar, ten onrechte beslist
dat overtredingen van de genoemde
wettelijke bepalingen alleen door zodanig
proces-verbaal kunnen worden bewezen
en aldus de in het middel vermelde
wetsbepalingen miskent;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; laat de
kosten ten laste van de Staat ; verwijst
de zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Mechelen, zitting houdende in hager
beroep.
28 september 1976. - 2 8 kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Soetaert. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
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1o REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER vVAARBIJ" TWEE VER-

-
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DACHTEN WEGENS VElRSCHEIDENE MISDRIJVElN NAAR DE
CORRECTIONELE
RECHTBANK WORDEN VERWEZEN, ZONDER DAT VOORAF TOEPASSING WERD
GEMAAKT VAN ARTIKEL 38 VAN DE WET
VAN 8 APRIL 1965 BETREFFENDE DE
JEUGDBESCHERMING EN NIETTEGENSTAANDE EEN VAN DE VERDACHTEN OP
HET OGENBLIK DAT EEN VAN DEZE MISDRIJVElN WERD
GEPLEEGD,
TUSSEN
ZESTIEN EN ACHTTIEN JAAR OUD WAS.
- VONNIS WAARBIJ DE CORRECTIONELE
RECHTBANK ZICH VOOR AL DEZE MISDRIJVEN ONBEVOEGD VERKLAART. BESLISSINGEN MET KRACHT VAN GEWIJSDE. TOEZICHT VAN HET H o F . VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING
VAN DE RAADKAMER IN ZOVERRE DEZE
BESCHIKKING BETREKKING HEEFT OP
HET MISDRIJF BEGAAN DOOR DE VERDACHTE DIE NOG GEEN ACHTTIEN JAAR
OUD WAS, EN VERWIJZING NAAR DE
BEVOEGDE PROCUREUR DES KONINGS.
VERNIETIGING VAN HET VONNIS VAN
DE CORRECTIONELE RECHTBANK VOOR
HET OVERIGE EN VERWIJZING NAAR
DEZELFDE RECHTBANK, ANDERS SAMENGESTELD.

2o

BEVOEGDHEID EN AANLEG. CORRECTIONELE
STRAFZAKEN.
RECHTBANK W AARBIJ VERSCHEIDENE
MISDRIJVEN AANHANGIG ZIJN WELKE
DOOR
VERSCHILLENDE
BEKLAAGDEN
ZIJN GEPLEEGD. RECHTBANK DIE
ZICH ONBEVOEGD VERKLAART VOOR
ALLE MISDRIJVEN OP GROND DAT,
ZONDER DAT TOEPASSING WERD GEMAAKT VAN ARTIKEL 38 VAN DE WET
VAN 8 APRIL 1.965 BETREFFENDE DE
JEUGDBESCHERMING, EEN VAN DEZE
MISDRIJVEN, DAT DOOR EEN VAN DEZE
BEKLAAGDEN WERD GEPLEEGD TOEN
DEZE VAN ZESTIEN TOT ACHTTIEN JAAR
OUD WAS, MET DE ANDERE MISDRIJVEN
SAMENHANGEND IS. ONWETTELIJKHEID.

3°

SAMENHANG. BEGRIP.

STRAFZAKEN. -

1° W anneer een beschikking van de raadkamer twee verdachten, wegens verscheidene misdrijven, naar de cor1•ectionele
rechtbank heeft ve1·wezen, zonder dat
vooraj toepassing werd gemaakt van
artikel 38 van de wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming, terwijl,
op het ogenblik dat een van deze misdi·ijven werd gepleegd, een van de
verdachten tussen zestien en achttien
jaa1· oud was, en de cm·rectionele 1'echtbank een vonnis heeft gewezen waa1·bij

zij zich voo1· al deze misd1·ijven onbevoegd heeft ve1·klaard, gaat het Hoj na
of beide beslissingen in lcracht van
gewijsde zijn gegaan; zo ja, dan
vernietigt het, ene1·zijds, de beschikking
van de raadkamer in ZOVe1'1'e ze betrekking heejt op het misd1·ijj gepleegd
doo1' de verdachte die nag geen achttien
jaa1· oud was, en verwijst de aldus
bepe1·kte zaak nam· de bevoegde pi'Ocureur des Konings, en vernietigt,
anderzijds, het vonnis van de corl·ectionele rechtbank, in zoverre het betrekking heejt op de ande1·e misd1·ijven, en
ve1•wijst de aldus bepe1·kte zaak nam·
dezelfde, doch anders samengestelde correctionele 1·echtbank ( 1).
2o en 3° Wannee1•, zonde1· dat voo1·aj
toepassing we1·d gemaakt van m·tikel 38
van de wet van 8 april 1965 betreffende
de jeugdbesche1·ming, ve1•scheidene misdrijven welke dam· VM'schillende beklaagden zijn gepleegd bij de cor1·ectionele rechtbank aanhangig wm·den
gemaakt, en een van deze rnisdrijven
dam· een van de beklaagden we1·d gepleegd toen hij tttssen zestien tot achttien
jam· oud was, kan de 1·echtbank zich
nliet onbevoegd ve1·kla1·en voo1• al deze
misd1·ijven, op grand dat dit laatste
misd1·ijj met de andere misd1·ijven zou
samenhangen ; het feit dat het misd1·ijj
dat werd gepleegd doo1• een beklaagde
toen hij tttssen zestien tot achttien jaar
oud was, tijdens het vom·bereidend
onderzoek niet van de ve1·volgingen
gescheiden werd met toepassing van
a1·tikel 48 van de wet van 8 ap1•il 1965,
neemt niet weg dat de cor1·ectionele 1'echtbank bevoegd is voor de andere misdrijven, zelfs indien zij sarnenhangen
met het door de minde1jarige gepleegde
misdrijj (2).

(PROCUREUR DES KONINGS TE KORTRIJK,
INZAKE RIGOLE EN DEPRAETERE.)

ARREST.
RET HOF;- Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied op

(1) Raadpl. cass., 24 mei 1967 (A1•r. cass.,
1967, blz. 1167); 10 september 1973 en
11 februari 1974 (ibid., 1974, blz. 26 en 634)
en 18 november 1975 (ibid., 1976, blz. 354).
(2) Raadpl. cass., 1 september 1916 (Bull.
en Pas., 1917, I, 227).
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4 augustus 1976 ingediend door de
Procureur des Konings te Kortrijk ;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te
Kortrijk, bij beschikking van 18 juni
1976, Rigole Eddy, geboren op 11 april
1952 en diens echtgenote, Depraetere
Nadine, geboren op 22 oktober 1951,
naar de correctionele rechtbank heeft
verwezen, wegens het plegen van een
reeks strafbare feiten, namelijk (A), de
eerste, uitgifte van bankcheques zonder
deklring, (B) de eerste en de tweede,
oplichtingen als dader of als mededader,
(0) de eerste, oplichtingen en (D, 1 tot 5)
de eerste, diefstallen in een wegens
eenheid van opzet niet verjaarde periode,
onder meer (D-1) te Roeselare, tussen
1 september 1968 en 30 juni 1970, een
aantal diefstallen van geldsommen ;
Overwegende dat bij op tegenspraak
gewezen vonnis van 30 juni 1976 de
rechtbank zich onbevoegd verklaarde
om van de strafvordering in haar geheel
ten aanzien van beide beklaagden kennis
te nemen;
Dat de rechtbank deze beslissing nam
op grond dat al de misdrijven die het
voorwerp uitmaken van de beschikking
van verwijzing van 18 juni 1976 als
samenhangend naar de correctionele
rechtbank werden verwezen, dat de
onder de telastlegging D-1 bedoelde
feiten door beklaagde Rigole werden
gepleegd vooraleer hij de leeftijd van
18 jaar had bereikt en dat luidens
artikel 36, 4, van de wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming, de
jeugdrechtbank kennis neemt van de
vorderingen van het openbaar ministerie
ten aanzien van minderjarigen beneden
de leeftijd van achttien jaar, die vervolgd
worden wegens als misdrijf omschreven
feiten, tenzij de voorwaarden tot toepassing van de artikelen 36bis en 38 van
dezelfde wet aanwezig zijn, hetgeen niet
het geval was ;
Overwegendep at de beschikking van
18 juni 1976 en het vonnis van 30 juni
1976 in kracht van gewijsde zijn gegaan
en dat door de tegenstrijdigheid die zij
opleveren, een geschil over rechtsmacht
is ontstaan waardoor de loop van het
gerecht wordt belemmerd ;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat de onder de telastlegging D-1
bedoelde feiten werden gepleegd toen
Rigole Eddy de leeftijd van 18 jaar niet
had bereikt, dus tussen 11 april 1968
en 12 april 1970, en dat verder uit de
stukken van de rechtspleging blijkt dat
deze hem ten laste gelegde feiten vreemd

zijn aan de in artikel 36bis van de wet
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming bedoelde misdrijven en dat
de kennisneming ervan aan de Jeugdrechtbank is voorbehouden krachtens
artikel 36-4 van deze wet;
Dat de correctionele rechtbank dan
ook niet bevoegd was tot kennisneming
van de onder D-1 van de beschikking
van 18 juni 1976 beoogde feiten;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank zich echter ten onrechte
onbevoegd verklaarde tot kennisneming
van de onder A, B, 0, D-2 tot en met 5
bedoelde feiten ten laste van Rigole en
van de onder B bedoelde feiten ten laste
van Depraetere ;
Dat de omstandigheid dat de vervolgingen betreffende de met die feiten
samenhangende feiten van de telastlegging D-1 door Rigole Eddy gepleegd
beneden de leeftijd van achttien jaar,
tijdens het onderzoek niet werden gesplitst overeenkomstig artikel 48 van de
wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming, de strafrechter bij wie
de strafvordering met betrekking tot de
eerstgenoemde strafbare feiten aanhangig
is gemaakt, niet berooft van zijn bevoegdheid tot kennisneming en berechting van deze regelmatig ingestelde
vervolgingen ; dat immers voor de toepassing van de uit de samenhang voortvloeiende gevolgen, vereist is dat eenzelfde rechter bevoegd kan zijn tot het
beoordelen en berechten van het geheel
van de hem ter beslechting voorgelegde
feiten;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de op
18 juni 1976 gewezen beschikking van de
raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Kortrijk, voor zover zij Rigole
wegens de feiten bedoeld onder de
telastlegging D-1 naar de correctionele
rechtbank verwijst ; verwijst de zaak
binnen deze perken naar de Procureur
des Konings te Kortrijk ; vernietigt het
op 30 juni 1976 door de Correctionele
Rechtbank te Kortrijk gewezen vonnis
voor zover deze rechtbank zich onbevoegd
verklaarde tot kennisneming van de
strafvordering betreffende de onder A,
B, 0 en D-2 tot 5 omschreven feiten
ten laste van Rigole en de onder D omschreven feiten ten laste van Depraetere ;
verwijst deze zaak binnen diezelfde
perken naar de Correctionele Rechtbank
te Kortrijk, anders samengesteld; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissingen.

-11928 september 1976. 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggever,
de H. Delva.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
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29 september 1976.

ARBEIDSOVEREENKOMST. -

BE-

DIENDEN. EENZIJDIGE WIJZIGING
IN ESSENTIELE BESTANDDELEN VAN DE
OVEREENKOMST. 0NRECHTMATIGE
BEEINDIGING.

Artikel 20 van de wetten betreffende het
bediendencontract,
gecoordineerd op
20 juli 1955, is toepasselijk, niet alleen
wanneer de wm·kgevm· of de werknemm·
de wil te kennen geejt de a1·beidsovereenkomst te beeindigen, doch ook
wanneer een van de partijen de a1·beidsvoo1·waarden, die essentiiile bestanddelen
van de overeenkomst zijn, eenzijdig
wijzigt (1).
(GRAVA, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
(( TRANSMA, SOCIETE DE TRANSPORTS
ET DE MANUTENTION >>.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 25 oktober 1974 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Gelet op het arrest op 15 februari 1973
door het Hof gewezen (2);
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 14, 15, 18, 20 van
de wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd bij het koninklijk
besluit van 20 juli 1955 en gewijzigd bij
de wet van 10 december 1962, ll34, ll35
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet,
doordat het arrest het beroepen vonnis
bevestigt in zoverre dit eisers vordering
heeft afgewezen tot betaling van
een verbrekingsvergoeding gelijk aan
18 maanden bezoldiging, op grond dat de
(1) Cass., 6 september 1972 (Arr. cass., 1973
blz. 16).
(2) Arr. cass., 1973, biz. 604.

forfaitaire vergoeding, als bepaald bij
artikel 20 van de gecoordineerde wetten
op het bediendencontract, enkel in
aanmerking komt in het geval dat een
van de partijen de verbintenis verbreekt
zonder opzegging of zonder gegronde
reden, hetgeen impliceert, hetzij de
betekening van een onmiddellijke opzegging, wat ten deze niet gebeurde,
hetzij een handeling die, in hoofde van
hem die ze stelt, duidelijk de wil laat
blijken een einde te stellen aan het
contract ; dat de aan verweerster verweten tekortkomingen zeker niet van
die aard zijn ; dat het verbreken van de
overeenkomst ten laste van genoemde
verweerster aan eiser derhalve enkel het
recht verleent op de vergoeding van de
schade die hij werkelijk heeft geleden
ingevolge deze verbreking, welke schade
ten deze onbestaand is,
terwijl, wanneer een der partijen
essentiele bestanddelen van het bediendencontract wijzigt, zij hieraan op
een ongeoorloofde wijze een einde stelt
en, derhalve, de bij artikel 20 van de
gecoordineerde wetten betreffende het
bediendencontract bepaalde vergoeding
moet betalen ; het arrest ten deze
uitdrukkelijk vaststelt dat de getuigenverhoren niet hebben aangetoond dat
eisers gezondheidstoestand een rechtvaardiging vormde voor een opruststelling en voor het tijdelijk ontnemen
van het recht te ondertekenen in geldelijke aangelegenheden, begin juni 1969,
en dat deze door verweerster besliste
maatregelen de verbreking van het
contract te haren laste rechtvaardigen,
aangezien zij een belangrijke eenzijdige
wijziging van de bevoegdheden van deze
eiser inhielden ; het arrest derhalve met
schending van de in het middel bedoelde
wettelijke beginselen geweigerd heeft
aan eiser de forfaitaire vergoeding toe te
kennen die werd ingesteld bij artikel 20
van de gecoordineerde wetten betreffende
het bediendencontract en eisers hoofdvordering niet gegrond heeft verklaard :
Overwegende dat uit de regelmatig
aan het Hof overgelegde stukken blijkt
dat eiser als directeur bij verweerster
te werk gesteld was en dat het contract
dat beide partijen verbond in juni 1969
werd beeindigd ;
Overwegende dat het Arbeidshof te
Luik, in zijn arrest van 7 februari 1972,
verweerster had veroordeeld om aan eiser
een vergoeding wegens verbreking te
betalen; dat het Hof op 15 februari 1973
dit arrest heeft vernietigd behalve in
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zoverre het vaststelt dat eiseres de
bevoegdheden van verweerder eenzij dig
heeft gewijzigd door hem, tijdens
de opzeggingsperiode, elke beslissingsbevoegdheid alsmede het recht te ondertekenen in geldelijke aangelegenheden
te ontnmnen ;
Overwegende dat het arrest het belang
van de door verweerster aan het contract
aangebrachte wijzigingen heeft erkend
en niettemin beslist dat de forfaitaire
vergoeding, als bepaald in artikel 20 van
de wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli I955,
niet verschuldigd is aan eiser, op grond
dat deze wetsbepaling noodzakelijk impliceert hetzij een betekening van een
opzegging, hetzij een handeling welke
zeker en ondubbelzinnig de wil laat
blijken een einde te stellen aan het
contract;
Overwegende dat, inzake huur van
werk, een eenzijdige verandering die
betrekking heeft op de essentiele bestanddelen van het contract gelijkstaat met
het verbreken ervan ;
Overwegende dat artikel 20 van de
voornoemde gecoordineerde wetten derhalve toepasselijk is, niet enkel wanneer
de werkgever of de werknemer de wil
uit een einde te stellen aan het bediendencontract, maar eveneens wanneer een
der partijen eenzijdig de werkvoorwaarden wijzigt die essentiele bestanddelen van het contract uitmaken ;
Dat het arbeidshof door deze beslissing
op een onwettelijke wijze de draagwijdte
heeft beperkt van artikel 20 van de
wetten betreffende het bediendencontract;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat eiser
geen recht heeft op een vergoeding
wegens verbreking en in zoverre het hem
veroordeelt in de helft van de kosten ;
beveelt dat van dit arrest melding wordt
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; houdt de kosten
aan opdat erover door de feitenrechter
wordt beslist ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
29 september I976. - 3e kamer.
Voorzitter en Verslaggever, de H. Polet,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Charles,
advocaat-generaal. Pleiter, de H.
VanRyn.
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I 0 ARBEIDSONGEVAL.- BASISLOON.
WERKNEl\'IER DIE SEDERT MINDER
DAN EEN JAAR IN DE ONDERNEMING
OF IN DE FUNCTIE WAARIN RIJ IS TE
WERK GESTELD OP RET OGENBLIK VAN
RET
ONGEVAL ARBEIDT.
VASTSTELLING VAN RET BASISLOON ZONDER
TOEPASSING VAN DE WETTELIJKE BEREKENINGSWIJZE.- GEEN 01\'ISTANDIGREDEN WAARDOOR DE TOEPASSING VAN
DEZE BEREKENINGSWIJZE ONl\'IOGELIJK
I S . - ONWETT:ELIJKREID.

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. BESLISSING WAARBIJ EEN
VORDERING WORDT TOEGEWEZ:EN. REGELl\'IATIG
VOORGEDRAGEN
V:ERWEER. GEEN ANTWOORD. GEEN
REGELl\'IATIG GEl\'IOTIVEERDE BESLISSING.

I 0 Daar het basisloon van de getroffene

van een arbeidsongeval, die sedert
minder dan een jam· in de onderneming
of in de functie waarin hij is tewerkgesteld op het ogenblik van het ongeval
arbeidt, berekend wordt overeenkomstig
a1·tikel 36, § 2, van de arbeidsongevallenwet van 10 ap1•il 1971 kan het slechts
anders gebeuren als er omstandigheden
worden vastgesteld wam·door de toepassing van de wettelijke be?·ekeningswijze onmogelijk is (I).
2°

Niet regelmatig gemotiveerd is de
beslissing die een vordering toewijst
zonder passend te antwoorden op de
conclusie van de tegenpa1·tij waarin
een verweermiddel wordt aangevoerd (2).
(Art. 97 Grondwet.)

(NAAl\'ILOZE VENNOOTSCRAP << CENTRALE
LEVENSVERZEK:ERINGSl\'IAATSCRAPPIJ
GROEP JOSI », T. ALBINOVANIUS EN
BOUG:ELET.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op IS maart I975 door het
Arbeidshof te Luik gewezen ;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 36, § 2, van
(1) Raadpi. cass., 19 september 1969 (_Arr.

cass., 1970, biz. 64).
(2) Cass., 3 september 1976, supra, biz. 12.
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1971 en 97 van de Grondwet,
doordat, na de vaststelling dat de
getroffene, ingevolge een eerste arbeidsongeval, op 8 maart 1972 in de ondernaming enkel kon te werk gesteld worden
<< als niet geschoold arbeider », dat wil
zeggen in een functie « die beduidend
minder werd betaald dan zijn vroegere »,
en dat derhalve het basisloon, dat in
aanmerking moest genomen worden voor
de vaststelling van de vergoeding tot
herstel van de gevolgen van het tweede
arbeidsongeval van 19 juli 1972, moest
vastgesteld worden overeenkomstig artikel 36, § 2, van de arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, het arrest beslist dat
dit basisloon ten deze 255.865 frank
bedraagt, en dus overeenkomt met het
loon dat de getroffene werkelijk heeft
verdiend vermeerderd met een hypothetisch loon dat werd berekend op het
werkelijk door de getroffene verdiende
loon,
terwijl, volgens artikel 36, § 2, van de
wet van 10 april 1971, het hypothetisch
loon dat in aanmerking wordt genomen
om de referteperiode te vervolledigen
berekend moet worden op « het gemiddeld
dagelijks loon van de werknemers met
dezelfde beroepskwalificatie >> ; uit geen
enkele vaststelling van het arrest volgt
dat dit hypothetisch loon ten deze
werkelijk werd vastgesteld op het gemiddeld dagelijks loon van de werknemers met dezelfde beroepskwalificatie
als de getroffene en daarenboven, uit
geen enkele overweging van het arrest
kan worden opgemaakt op welke gronden
deze berekeningswijze van het hypothetisch loon moest opzij geschoven
worden om ten deze dit loon te berekenen
op het werkelijk loon van enkel de
getroffene (schending van de artikelen 36,
§ 2, van de arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 en 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat artikel 36, § 2, van de
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
bepaalt dat « wanneer de werlmemer
sedert minder dan een jaar in de onderneming of in de functie waarin hij is
te werk gesteld op het ogenblik van het
ongeval arbeidt, voor de periode die
voorafgaat het hypothetisch loon berekend wordt op het gemiddeld dagelijks
loon van de werknemers met dezelfde
beroepskwalificatie » ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het dodelijk arbeidsongeval van de
heer Bougelet op 19 juli 1972 gebeurde
en zegt dat op 8 maart 1972 tussen de

getroffene en zijn werkgever een nieuw
arbeidscontract werd gesloten en dat
deze op het ogenblik van het ongeval
sedert minder dan een j aar een nieuwe
functie uitoefende in de onderneming ;
Dat het hieruit a:fieidt dat artikel 36,
§ 2, van de wet van 10 april 1971 moet
toegepast worden ;
Dat het arrest echter, om het basisloon
van de getroffene vast te stellen, het
hypothetisch loon berekent op het loon
waarop het slachtoffer recht had voor de
duur van zijn tewerkstelling, en niet op
het gemiddeld dagelijks loon van de
werknemers met dezelfde beroepskwalificatie, zonder omstandigheden vast te
stellen die de toepassing van de
wettelijke berekeningswijze onmogelijk
maakten;
Dat het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, om het basisloon te
berekenen, aan het loon dat de getroffene
werkelijk verdiend heeft gedurende 116
kalenderdagen « de premies ten bedrage
van 6.340 frank die voor dit tijdperk
verschuldigd waren en het vakantiegeld
voor een heel jaar ten belope van
9.362 frank» toevoegt zonder zijn beslissing desbetreffend met redenen te omkleden,
terwijl eiseres in haar conclusie van
hoger beroep uitdrukkelijk betoogde,
enerzijds, dat «de twee premies waarop
eiseres », thans eerste verweerster, die
toen optrad in haar eigen naam en als
voogd en beheerder van haar twee, toen
minderjarige, kinderen, « zich beriep om
het basisloon vast te stellen niet onderworpen zijn aan de Rijksdienst voor
Maatschappelijke Zekerheid » en, anderzijds, dat « het vakantiegeld moet berekend worden op het geheel van het
basisloon en niet enkel op het tijdperk
van de dagen waarop werd gewerkt »
zodat het bedrag van deze premies en
van het vakantiegeld moest toegevoegd
worden aan het totale basisloon en niet
aan het loon dat de getroffene werkelijk
heeft verdiend ; het arrest, door dit punt
van de conclusie van eiseres niet te
beantwoorden zijn beslissing niet regelmatig met redenen heeft omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat eiseres in conclusie
de berekening van de eerste rechter
bekritiseerde die aan het door de getroffene werkelijk ontvangen loon de
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premies en het vakantiegeld op dit loon
had toegevoegd, en desbetreffende zegde
dat « het vakantiegeld moet berekend
worden op het geheel van het basisloon
en niet enkel op het tijdperk van de
dagen waarop werd gewerkt '' en dat
« de twee premies waarop ge'intimeerde
(thans eerste verweerster) zich beriep
om het basisloon vast te stellen niet
onderworpen zijn aan de Rijksdienst
voor Maatschappelijke Zekerheid » ; dat
eiseres derhalve een berekening van het
basisloon voorstelde waarbij het hypothetisch loon was vastgesteld vooraleer
de premies en het vakantiegeld aan het
werkelijk verdiende loon toegevoegd
werden;
Dat het arrest desbetreffend aan de
beslissing van de eerste rechter vasthoudt
zonder de conclusie van eiseres te
beantwoorden ;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat eiseres overeenkomstig artikel 68 van de wet van 10 april
1971 in de kosten moet veroordeeld
worden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, voor de
berekening van de vergoedingen van de
verweersters, het basisloon van de getroffene op 255.865 frank vaststelt ;
beveelt dat van dit arrest melding wordt
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiseres
in de kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
29 september 1976. -

3e kamer.

Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Meeus. Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal.

Pleiter, de H. VanRyn.

tegen een beslissing van de herkeuringsraad heejt ingesteld meer dan vijjtien
dagen nadat hij van deze beslissing
kennis heejt gekregen (I). (Art. 51, §§ 2
en 4, dienstplichtwetten van 30 april
1962.)
(FR:EJDERICK.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
29 september 1976. -

3 6 kamer. -

Voo1·zitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Oloson. Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal.

16 KAMER.- 30 september 1976.
1o HUUR VAN GOEDEREN.- HuUROVEREENKOMST IN HElT ALGEMEEN. 0VERElENKOMST WAARBIJ AAN DE
HUURDElR WORDT TOEGElSTAAN DAT HIJ
BEPAALDE VElRBOUWINGSWERKEN IN
HET GElHUURDE GOElD UITVOERT EN
AAN DE VERHUURDElR HElT RECHT
WORDT VERLEEND OM « BIJ HElT EINDI!l
VAN HET HUURCONTRACT» TE KIElZElN
VOOR DEl VERWIJDERING ERVAN OF ZE,
TEGElN BElTALING VAN EElN VERGOI!lDING, TE BEHOUDEN.- VERWIJDERING
DOOR DE VERHUURDER GEEIST ACHT
DAGEN VOOR HET VERSTRIJKEN VAN
HET HUURCONTRACT. - KEuzE VOLGENS DEl RECIHTER TE LAAT GEDAAN.MISKENNING
VAN DE
BINDENDEl
KRACHT VAN DJlJ OVEREElNKOMST.

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN

36 KAMER. -

29 september 1976.

EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKElN.- MID DEL AANGEVOElRD IN HElT
APPELVERZOEKSCHRIFT. RECHTER
IN HOGER BElROEP VERPLICHT EROP TE
ANTWOORDEN.

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN.- DIENSTPLICHT. -BESLIS·
SING VAN DE HERKElURINGSRAAD. VOORZIENING VAN DE DIENSTPLICHTIGE
MEER DAN VIJFTIEN DAGEN NADAT HIJ
VAN DE BESLISSING KENNIS HEEFT
GEKREGEN. NIET-ONTVANKELIJK·
HElD.

30 BEWIJS. -

Te laat ingediend en dus niet ontvankelijk
is de .voorziening. welke de dienstplichtige

(1) Oass., 19 februari 1975 (A11. cass., 1975,
biz. 691).

BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
- BEWIJSKRACHT VAN DEl AKTElN. BURGElRLIJKEl ZAKEN. HUURCONTRACT.- CLAUSULE DIE DEl HUURDER
ERVAN VRIJSTElLT VIER MAANDEN HUUR
TE BElTALEN TER VERGOEDING VAN DJlJ
DOOR HEM GElDANEl KOSTElN VOOR DE
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INSTALLATIE. - VoNNIS WAARBIJ RE1·
SLIST WORDT DAT GEEN ENKELE AKTE
ERVAN GEWAG MAAKT DAT DE VER·
HUURDER IN DE KOSTEN VAN DEZE
INSTALLATIE ZOU TUSSENKOMEN. MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT
VAN HET HUURCONTRACT.
1° W annem· in het huu1·contract van een
onroerend goed aan de huurde?' wordt
toegestaan bepaalde verbouwingswerken
uit te voeren en aan de verhuurdm· het
recht wordt verleend om « bij het einde
van het huurcontract » te kiezen voor de
verwijdering ervan, of ze, tegen betaling
van een vergoeding, te behouden, wordt
de bindende kracht van dit contract
miskend door de rechter die verklaart
dat de verhuurder te laat gekozen heeft
voor de verwijdering van de werken, nu
de kennisgeving ervan acht dagen v66r
het verstrijken van het huurcontract
is geschied (1). (Artt. 1134, 1135,
1185, 1186, 1730 en 1737 B.W.)

2° W anneer de appellant voor de rechter
in hoge1· beroep is verschenen en uit de
gedingstukken niet blijkt dat hij afstand
heeft gedaan van een in zijn appelverzoekschrift aangevoerd middel, is de
rechter verplicht op dat middel te
antwoorden (2). (Art. 97 Grondwet.)
3° De bewijskracht van de clausule van een
huurcontract, die de huu1·dm· ervan
vrijstelt vier maanden huur te betalen
ter vergoeding van de door hem gedane
kosten voor de herstelling van een
elekt?·ische installatie, wordt miskend
door de rechter die beslist dat geen enkele
akte e1·van gewag maakt dat de verhuurder in de kosten van deze installatie
is tussengekomen. (Artt. 1319, 1320 en
1322B.W.)
(ROBERT, WEDUWE NANSON, T. WEGNEZ.)
ARREST (vertaling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
(1) Raadpi. cass., 14 oktober 1954 (Bull. en

Pas., 1955, I, 119) en 9 februari 1956 (ibid.,
1956, I, 599); DE PAGE, Tmite de d1·oit civil,
d. IV, nr. 688 en vig.
(2) Cass., 2 oktober 1975 (A1·1·. cass., 1976,
biz. 147); vgi. cass., 7 december 1972 (A1·r.
cass., 1973, biz. 339) en de noot get. F. D.;
21 november 1975 (ibid., 1976, biz. 373)
en de noot en 19 mei 1976 (ibid., 1976,
biz. 1040).

vonnis, op 14 mei 1975 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Verviers.
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134,
1135, 1185, 1186, 1709, 1719, 3°, 1728,
1730,1737,1739,1319,1320, 1322vanhet
Burgerlijk Wetboek, 9 van de wet van
29 juni 1955 op de handelshuurovereenkomsten en 97 van de Grondwet,

doordat het vonnis weigert toepassing
te maken van artikel 6 van het tussen
de partijen bestaande huurcontract naar
luid waarvan de verhuurster, thans
eiseres, bij het einde van het huurcontract de keuze had om ofwel, tegen
vergoeding, de verbouwingswerken door
de huurder, thans verweerder, uitgevoerd
aan het gehuurde pand te behouden,
ofwel de verwijdering ervan zonder
vergoeding te vragen en het herstel
van het goed in de vroegere toestand
te eisen, en verklaart dat eiseres aan
verweerder de waarde van de door hem
aan het gehuurde goed uitgevoerde
werken verschuldigd is, hoewel eiseres
regelmatig had verklaard die verbouwingswerken niet te willen behouden
en de verwijdering ervan had geeist,
op grond cc dat alle overeenkomsten die
wettig zijn aangegaan te goeder trouw
ten uitvoer gebracht moeten worden,
dat men niet acht dagen v66r het
vertrek van de huurder en terwijl de
overeengekomen keuze (de werken behouden of de verwijdering ervan vragen)
zes maanden tevoren werd voorgesteld,
een letterlijke toepassing kan vragen ; ...
dat de verhuurster overigens akkoord
ging met het beginsel van de schadeloosstelling door een trouwens bespottelijk
klein bedrag voor te stellen n,
terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig is de toepassing te weigeren
van de clausule van het huurcontract
volgens welke de verhuurster de verwijdering van de verbouwingswerken
en het herstel van het goed in de vroegere
toestand mag eisen, op grond, enerzijds,
dat eiseres, door eerst acht dagen v66r
het einde van het huurcontract de
verwijdering van de verbouwingswerken
te eisen, een letterlijke toepassing aan
die clausule heeft gegeven en, anderzijds,
cc dat (eiseres) akkoord ... ging met het
beginsel van de schadeloosstelling . . . >> ;
het vonnis bijgevolg artikel 97 van de
Grondwet heeft geschonden ;
tweede onderdeel, de omstandigheid
dat eiseres een letterlijke toepassing
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van de door haar aangevoerde clausule
van het huurcontract heeft gevraagd
door eerst acht dagen v66r het einde
van de huur de verwijdering van de
werken te eisen, niet noodzakelijk tot
gevolg heeft dat eiseres die clausule te
kwader trouw heeft toegepast ; het
vonnis, door de aan eiseres toegeschreven
kwade trouw alleen af te leiden uit de
omstandigheid dat zij een letterlijke
toepassing van de litigieuze clausule
had gevraagd, zijn beslissing niet regelmatig met redenen heeft omkleed en
bijgevolg artikel 97 van de Grondwet
heeft geschonden ; het vonnis, door
te weigeren aan de litigieuze clausule
effect te verlenen hoewel het vaststelt dat
de daarin aan eiseres gegeven keuze
v66r het einde van het huurcontract
was gemaakt door de verwijdering van
de installaties te eisen « acht dagen
v66r het vertrek van de huurder
(31 augustus 1972) », het beginsel van
de bindende kracht van de overeenkomsten heeft geschonden (schending
van de artikelen 1134, 1135, 1709, 1728,
1730 van het Burgerlijk Wetboek en,
voor zoveel nodig, 9 van de wet van
29 juni 1955 op de handelshuurovereenkomsten) en de gevolgen heeft miskend
van de tijdsbepaling die in artikel 6
van het huurcontract van de partijen
dd. 28 augustus 1969 werd bedongen
(bovendien schending van de artikelen 1185, 1186, 1719, 3°, 1737 en 1739
van het Burgerlijk Wetboek);
de1·de ondeTdeel, het vonnis de toepassing van de door eiseres aangevoerde
clausule van het huurcontract verwerpt,
op grand dat eiseres akkoord ging met
het beginsel van de schadeloosstelling
door een trouwens bespottelijk klein
bedrag voor te stellen, hoewel uit de
vaststellingen van het vonnis volgt dat
« (eiseres) op 16 augustus 1972 eindelijk
antwoordde (aan verweerder die haar
had gevraagd of zij de verbouwingswerken al dan niet wilde behouden)
en een bedrag van 15.000 frank voorstelde, terwijl haar was meegedeeld dat
(verweerder) de werken op 115.103 frank
raamde » ; het vonnis, door het voorstel
van eiseres uit te leggen als de afstand
door haar, in geval van verwerping
van haar aanbod, van het recht dat zij
op grand van de litigieuze clausule van
het huurcontract bezat om de verwijdering van de werken zonder vergoeding
te eisen, aan dit voorstel een draagwijdte
heeft toegekend die onverenigbaar is
met de bewoordingen van de brief van
eiseres dd. 16 augustus 1972 waarin het

werd geformuleerd (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) en met die van de
brief van eiseres dd. 20 augustus 1972
waarin het werd bevestigd (schending
van dezelfde wetsbepalingen), aan artikel 6 van het huurcontract tussen de
partijen van 28 augustus 1969 een beding
heeft toegevoegd dat er niet in voorkomt
(schending van de artikelen 1134 en 1135
van het Burgerlijk Wetboek) en de
bewijskracht van de bewoordingen van
deze clausule heeft miskend (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek); de uitlegging door het vonnis van het aanbod van
eiseres bovendien wordt tegengesproken
door de vaststellingen van het vonnis
in verband met de inhoud van voornoemde brieven en de motivering van
het vonnis derhalve aan tegenstrijdigheid
lijdt (schending van artikel 97 van de
Grondwet):
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis aan
eiseres het recht ontzegt om, voor de
toepassing van artikel 6 van de tussen
de partijen bestaande overeenkomst,
de verwijdering te eisen van de verbouwingswerken die bij deze clausule
toegestaan waren, op grand dat alle
overeenkomsten die wettig zijn aangegaan te goeder trouw ten uitvoer moeten
worden gebracht ; dat het vonnis zijn
beslissing doet steunen op het feit
dat eiseres eerst acht dagen v66r het
vertrek van verweerder heeft te kennen
gegeven wat zij wilde, hoewel de overeengekomen keuze (de werken behouden
of de verwijdering ervan vragen) zes
maanden tevoren was voorgesteld, dat
het vonnis in detail spreekt over het
aandringen van verweerder om de beslissing van eiseres te kennen en erop wijst
dat eiseres op 16 augustus 1972, dat is
vijftien dagen v66r het verstrijken van
het huurcontract, nog voorstelde de
werken tegen betaling van een vergoeding
van 15.000 frank te behouden;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 6 van de tussen de partijen
bestaande overeenkomst, eiseres « bij
het einde van het huurcontract » de
keuze had om ofwel de verbouwingswerken te behouden die verweerder had
uitgevoerd en noodzakelijk waren voor
de uitoefening van zijn beroep, ofwel
de verwij dering ervan te eisen ;
Overwegende dat de rechter uit de
omstandigheid dat eiseres eerst acht
dagen v66r het vertrek van verweerder

-

125-

had te kennen gegeven wat zij wilde,
dan wanneer het huurcontract haar
uitdrukkelijk dit recht verleende, niet
wettelijk heeft kunnen afleiden dat
eiseres een letterlijke toepassing van het
contract had geiiist en het contract niet
te goeder trouw had ten uitvoer gebracht ;
Dat hij aldus het beginsel van de
bindende kracht van de overeenkomsten
heeft geschonden en de gevolgen heeft
miskend van de tijdsbepaling die in
artikel 6 van het huurcontract van de
partijen is bedongen ;
Dat het tweede onderdeel van het
middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1135,
1728, 1730, 1732, 1735, 1754 van het
Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het vonnis slechts 3.300 frank
aftrekt van het bedrag van de verbouwingswerken tot betaling waarvan
het eiseres jegens verweerder veroordeelt,
terwijl eiseres, in haar conclusie voor
de eerste rechter die in haar akte van
hoger beroep als overgenomen wordt
beschouwd, bij tegenvordering had gevraagd verweerder te veroordelen om
haar een bedrag van 25.000 frank te
betalen ter vergoeding, enerzijds, van
het nadeel ten gevolge van de nietuitvoering door verweerder van zijn
verplichting om de werken te verwijderen
en het goed in de oorspronkelijke toestand
te herstellen en, anderzijds, van de aan
verweerder te wijten huurschade die
bij zijn vertrek is vastgesteld op basis
van een plaatsbeschrijving die, overeenkomstig artikel 5 van het huurcontract,
bij het begin van de huur op tegenspraak
werd opgemaakt ; het vonnis, door aan
eiseres enkel een vergoeding van
3.300 frank toe te kennen, slechts
rekening houdt met sommige van de
door eiseres opgesomde posten van
huurschade, zonder te vermelden of
het de andere posten verwerpt, op
grond dat ze niet zouden bewezen zijn
of omdat ze zouden voortvloeien uit de
door verweerder in het gehuurde goed
uitgevoerde werken ; de gronden van het
vonnis derhalve dubbelzinnig zijn (scherrding van artikel 97 van de Grondwet);
door geen effect te willen verlenen aan
artikel 5 van de huurovereenkomst
tussen partijen dd. 28 augustus 1969
waaruit volgde dat eiseres recht had
om schadeloos gesteld te worden voor de
totale aan verweerder te wijten schade
die bij het einde van de huur zou vast-

gesteld worden op basis van de door de
partijen op tegenspraak opgemaakte
plaatsbeschrijving, het vonnis bovendien
de artikelen 1134, 1135, 1728, 1730,
1732, 1735 en 1754 van het Burgerlijk
Wetboek heeft geschonden:
Overwegende dat eiseres er in haar
akte van hoger beroep over ldaagde dat
het beroepen vonnis had geweigerd in te
gaan op haar tegenvordering tot betaling
van een bedrag van 25.000 frank ter
vergoeding, buiten de aan verweerder
toe te schrijven beschadigingen, van het
nadeel ten gevolge van de niet-uitvoering
van de verplichting tot verwijdering en
tot herstel in de vroegere toestand ;
Overwegende dat eiseres voor de
rechter in hoger beroep is verschenen en
dat uit de gedingstukken niet blijkt dat
zij afstand heeft gedaan van het in haar
appelverzoekschrift vermelde middel ;
Overwegende dat de rechter in hoger
beroep op dit middel geen enkel antwoord
heeft gegeven ;
Dat het middel gegrond is ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1315, 1319,
1320, 1322, 1341 van het Burgerlijk
Wetboek, 870 van het Gerechtelijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, op het
tegenberoep van verweerder, van het
bedrag van de verbouwingswerken dat
eiseres,
volgens
het
vonnis,
aan
verweerder verschuldigd is de som van
20.000 frank weigert af te trekken,
zijnde de bijdrage van eiseres in de
herstelling, op kosten van verweerder,
van de elektrische installatie van het
pand, op grond « dat in geen enke1
dossier of conclusie op enigerlei wijze
wordt gesproken van een uitgave van
20.000 frank die (eiseres) voor een
elektrische installatie heeft gedaan ... »,
te1·wijl, naar luid van artikel 2 van het
op 28 augustus 1969 door de partijen
gesloten huurcontract, « de huur . . . een
aanvang neemt op 1 september 1969 ... »,
en artikel 3 luidt « de huurprijs is vastgesteld op 60.000 frank per jaar en
maandelijks en bij voorbaat te betalen
aan (eiseres) zelf; er wordt echter
uitdrukkelijk overeengekomen dat de
eerste maandelijkse betaling eerst op
1 januari 1970 client te geschieden ter
vergoeding van de kosten van de door
(verweerder) te dragen herstelling van de
elektrische installatie » ; het bestreden
vonnis, door, om voormelde reden, te
weigeren van. het bedrag van de ver-
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van eiseres deed komen, de som van
20.000 frank af te trekken, zijnde de
bijdrage van eiseres in de door verweerder te dragen kosten van de herstelling van de elektrische installatie, de
bewijskracht heeft miskend van de
artikelen 2 en 3 van het door eiseres
overgelegde huurcontract waarin uitdrukkelijk van een dergelijke uitgave
wordt gesproken (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) alsmede de regels
inzake het bewijs heeft geschonden
(schending van de artikelen 1315, 1322,
1341 van het Burgerlijk Wetboek en
870 van het Gerechtelijk Wetboek) ;
het, door uitspraak te doen op niet
passende gronden, bovendien artikel 97
van de Grondwet heeft geschonden :
Overwegende dat het vonnis, om het
tegenberoep van verweerder toe te wijzen,
verklaart « dat in geen enkel dossier of
conclusie op enigerlei wijze wordt gesproken van een uitgave van 20.000 frank
die incidenteel gei'ntimeerde (thans
eiseres) voor een elektrische installatie
heeft gedaan >> ;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 2 van de tussen de partijen
bestaande overeenkomst, de huur een
aanvang heeft genomen op 1 september
1969; dat artikel 3, waarop de eerste
rechter zich had beroepen om de aftrek
van 20.000 frank aan te nemen, de huurprijs op 60.000 frank per jaar vaststelt
en zegt « dat er echter uitdrukkelijk
wordt overeengekomen dat de eerste
maandelijkse betaling eerst op 1 januari
1970 dient te geschieden ter vergoeding
van de door de huurder te dragen kosten
van de herstelling van de elektrische
installatie >> ;
Dat hieruit volgt dat het vonnis de
bewijskracht van die bepalingen van
het door eiseres overgelegd huurcontract
miskent;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing;
houdt de kosten aan opdat hierover
door de feitenrechter wordt beslist ;
verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Luik, zitting houdend
in hager beroep.
30 september 1976. -

1e kamer. -

Voorzitter, Ridder Rutsaert, eerste voor-

zitter.- Verslaggever, de H. Trousse.Gelijkluidende conclusie, de H. Delange,
procureur-generaal. Pleite1·, de H.
Dassesse.

1 e KAMER. -

30 september 1976.

1° CASSATIEMIDDELEN. - BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT SLECHTS
TEGEN EEN REDEN VAN DE BESLISSING
OPKOMT.- VOORWAARDE WAARONDER
EEN ANDERE NIET BESTREDEN REDEN
HEJT MIDDEL NIET ONTVANKE1LIJK
MAAKT.

2° CASSATIEMIDDELEN.- BURGEJRLIJKE ZAKEN. - MIDDEL VAN NIETONTVANKEJLIJKHEID HIEJRUIT AFGELEID
DAT DEJ NIET BEKRITISEERDEJ VASTSTELLINGEN VAN DE RECHTER VOLSTAAN OM DEJ WETTELIJKHEID VAN
DE BESLISSING TE VERANTWOORDEN. VASTSTELLINGEN WAARDOOR DE BESLISSING NIET WETTELIJK KAN VERANTWOORD WORDEN. MIDDEL VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID DAT FEITE·
LIJKE GRONDSLAG MIST.
3° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
- BEWIJSKRACHT VAN DEJ AKTEJN. BURGEJRLIJKEJ ZAKEJN. BRIEF. BESLISSING DIE AAN DEJZEJ BRIEF EEN
UITLEGGING GEEFT DIE ONVERENIGBAAR IS MET DE BEWOORDINGEN
ERVAN.
MISKENNING VAN DE
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

1° Een cassatiemiddel is niet ontvankelijk,
bij gebrek aan belang, wegens een reden
van de beslissing waartegen het niet
opkomt, op voorwam·de dat deze reden
het beschikkende gedeelte wettelijk verantwoordt ( 1).

2° Feitelijke g1·ondslag mist het middel
van niet-ontvankelijkheid dat tegen een
cassatiemiddel is opgeworpen en hieruit
ajgeleid dat de bestreden beslissing
door de niet bekritiseerde vaststellingen
van de beslissing wettelijk verantwoord
blijjt, wannee1· deze niet kunnen volstaan
als grondslag van het beschikkende
gedeelte (2).
(1) Cass., 5 april 1957 (Bull. en Pas., 1957,
I, 959) en 4 maart 1971 (Arr. cass., 1971,
blz. 639).
(2) Cass., 21 juni 1973 (Arr. cass., 1973,
blz. 1031).

-127go De bewijskracht van een brief wordt
miskend door de rechter die aan deze
brief een uitlegging geeft welke onverenigbaar is met de bewoordingen
ervan (1). (Artt. 1g19, 1g20 en 1g22
B.W.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

« RADIO PUBLIC », T. COUPRIE.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 juni 1975 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1g19,
1g20, 1g22 van het Burgerlijk Wetboek,
97 van de Grondwet en 780, go, van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, met
bevestiging van het vonnis van de eerste
rechter, de rechtsvordering van verweerder ten dele gegrond verklaart en
vervolgens eiseres veroordeelt tot verwijdering van de kabel die zij in december
1971 v66r de voorgevel van het pand
van verweerder heeft gespannen, en de
kosten van eerste aanleg en van hoger
beroep ten laste van eiseres laat komen,
op grond dat eiseres zich niet kon
beroepen op de « weigering » van verweerder om de litigieuze kabel langs de
voorgevel van zijn pand te laten aanbrengen ; dat deze zogenaamde weigering
<< geenszins is gebleken uit de gegevens
v~n de zaak ; .. . dat appellante (thans
e1seres) kan worden verweten een weigering te hebben gezien in de aanvaardbare
voorstellen die de eigenaar van het
pand haar deed en waarvan zij officieel
bevestiging kreeg in de brief van 28 maart
1972 van de raadsman van de eigenaar;
dat een van de afgevaardigden van
appellante, op 1g maart 1972, evenwel
samen met gei'ntimeerde, de eigenaar
verschillende manieren had onderzocht
om met de kabel het eigendom te passeren en zelfs hem eraan vast te maken,
met name om de kabel onder de daldijst
vast te maken, waarbij een van de
manieren, in elk geval, door de beide
partijen zou aangenomen zijn »,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres, in haar
(1) Cass., 5 mei 1976 (An·. cass., 1976,
biz. 998).

voor de rechtbank in hoger beroep
genomen conclusie, betoogde dat verweerder, niettegenstaande haar herhaalde
v~rzoe_k~n, gedurende anderhalf jaar de
mtbre1dmg van het kabeltelevisienet in
de Herman Soulielaan heeft geblokkeerd
door zijn weigering kabels op de voorgevel. van zijn pan~ te laten aanbrengen,
en zwh, tot stavmg van dit betoog
beriep op twee brieven van verweerder'
die respectievelijk op 9 en 15 decembe;
1971 aan de gemeente en aan haar zelf
werden gezonden, waarin verweerder
inderdaad bevestigde dat hij zich verzette
tegen het vastmaken van kabels aan zijn
pand en eiseres verzocht ze onder de
openbare weg te laten passeren,
en terwijl het bestreden vonnis, door
derhalve te beweren dat de " weigering ,,
van verweerder « geenszins zou gebleken
zijn uit de gegevens van de zaak , de
bewijskracht van genoemde conciusie
van eiseres en van de beide daarin
aangevoerde brieven van verweerder
miskent (schending van de artikelen 1g19,
1g20 en 1g22 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onderdeel, noch de bovenbedoelde gronden, noch enige andere grond
van het bestreden vonnis passend antwoorden ~p het omstandig en voormeld
verweer In genoemde conclusie van
eiseres, daar de motivering van het vonnis
in het onzekere laat of de rechtbank
rekening heeft gehouden met de brieven
van 9 december 1971 en 15 december
1971 waa~~n verweerder blijft weigeren
om aan ZIJn pand kabels te laten aanbrengen en, zo ja, om welke redenen de
rechtbank zou geoordeeld hebben dat
die brieven ten deze niet bewijskrachtig
waren, en de verklaring dat verweerder,
op 1g maart 1972, samen met eiseres
verschillende manieren had onderzocht
om met de kabel zijn pand te passeren
en zelfs hem eraan vast te maken, en zijn
akkoord met dergelijke oplossingen zou
hebben bevestigd in een brief van zijn
raadsman van 28 maart 1972, geen
verantwoording kan zijn voor de veroordeling van -~iseres om de litigieuze
kabel te verWIJderen die zij reeds in
december 1971, dat is drie maanden
v66r die data van 13 en 28 maart 1972
hoven het openbaar domein en
20 centimeter van de voorgevel van het
pand, zonder hem daaraan vast te maken
had aangebracht overeenkomstig ee~
door het gemeentebestuur vastgestelde
en goedgekeurde maatregel ; hieruit volgt
dat het bestreden vonnis niet regelmatig
met .redenen is omkleed in zoverre het

op

-

128-

de rechtsvordering van verweerder heeft
toegewezen (schending van de artikelen 97 van de Grondwet en 780, S0 ,
van het Gerechtelijk Wetboek) :
Over het middel van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen het
eerste onderdeel van het middel opgeworpen en hieruit afgeleid dat, nu het
tegen een ten overvloede gegeven grond
is g(lricht, het geen belang vertoont,
daar het vonnis niet alleen beslist dat
de weigering van verweerder om de
litigieuze kabel langs de voorgevel van
zijn. pand te laten aanbrengen niet was
gebleken uit de gegevens van de zaak,
doch ook heeft beslist dat « de eerste
rechter, op grond van een oordeelkundige
uitlegging van de feitelijke omstandigheden van de zaak en met inachtneming
van de bevoegdheden en rechten die
door de verordeningen en besluiten aan
appellante (thans eiseres) zijn toegekend,
terecht heeft geoordeeld dat de oplossing
die de partijen, of een van de partijen,
niet konden .of niet wilden aannemen
erin bestond de kabel aan het pand vast
te maken en te verbinden, doch zulks op
een weinig zichtbare plaats, onder de
daklijst, van de voorgevel " ; dat deze
motivering, waarbij verwezen wordt
naar de uitlegging door de eerste rechter
van de feitelijke omstandigheden van
de zaak, klaarblijkelijk en opzettelijk
neutraal is in verband met de vraag
wie van beide partijen zich gedurende
een bepaalde tijd tegen de oplossing
van de eerste rechter zou verzet hebben :
Overwegende dat het, om het middel
van niet-ontvankelijkheid te kunnen
aanvaarden, nodig zou zijn dat de grond
waarop het steunt voldoende is mn het
bestreden beschikkende gedeelte wettelijk te verantwoorden ;
Overwegende dat z1.uks in de onderhavige zaak niet het geval is ; dat de
rechtbank, in de door verweerder aangevoerde grond, immers niet het geval
uitsluit dat verweerder verantwoordelijk
zou zijn voor de situatie waarover
hij klaagt;
Dat het middel van niet,ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;
W at het eerste onderdeel van het
middel betreft :
Overwegende dat het vonnis, om te
be131issen dat een weigering van verweerder geenszins was gebleken uit de
gegevens van de zaak, geen rekening
houdt met de door eiseres in haar

conclusie aangevoerde brieven waarin
verweerder zich ertegen verzette dat de
voorgevel van zijn pand zou dienen tot
steun van de kabel en slechts een oplossing aanvaardde : het plaatsen van de
kabel onder het trottoir ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing ;
houdt de kosten aan opdat hierover
door de feitenrechter wordt beslist ;
verwijst de zaak naar de Rechtbank
van eerste aanleg te Nijvel, zitting
houdend in hoger beroep.
SO september 1976. 1e kamer. Voorzitte1·, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter.- Verslaggever, de H. Trousse.Gelijkluidende conclusie, de H. Delange,
procureur-generaal. - Pleiters, de HH.
H. DEi Bruyn en Bayart.

l e KAMER. -

30 september 1976.

Io BEVOEGDHEID EN AANLEG.BURGERLIJKE ZAKEN. - TERRITORIALE
BEVOEGDHEID. FAILLIETVERKLARING. GEFAILLEERDE NIET INGESOHREVEN IN DE BEVOLKINGSREGISTERS
IN BELGIE OF IN HET BUITENLAND.GEFAILLEERDE DIE IN EEN BELGISOHE
GEMEENTE VERBLIJFT EN ER ZIJN
OOMMEROIELE HOOFDAOTIVITEIT UITOEFENT.- FAILLIETVERKLARING DOOR
DE REOHTBANK VAN KOOPHANDEL VAN
HET ARRONDISSEMENT WAARTOE DEZE
GEMEENTE BEHOORT. WETTELIJKHEID.
2o

FAILLISSEMENT, GEREOHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENTSAKKOORD.- FAILLIETVERKLARING. - GEFAILLEERDE NIET INGESOHREVEN IN DE BEVOLKINGSREGISTERS
iN BELGIE OF IN HET BUITENLAND. GEFAILLEERD:E DIE IN EEN BELGISOHE
GEMEENTE VERBLIJFT EN ER ZIJN
OOMMEROIELE HOOFDAOTIVITEIT UITOEFENT. BEVOEGDHEID VAN DE
REOHTBANK VAN KOOPHANDEL VAN HET
ARRONDISSEMENT WAARTOE DEZE GEl\1EENTE BEHOORT.

So OASSATIEMIDDELEN. -

BURGER-

-129LIJKE ZAKEN.- MIDDEL GEGROND OP
EEN REOHTSDWALING VAN DE REOHTER.
DWALING ZONDER INVLOED OP DE
WETTELIJKHEID VAN RET BESOHIK·
KENDE GEDEELTE.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

I 0 en 2° W annee?' een gefaillee?·de op het
tijdstip van de staking van zijn betalingen noch in Belgie noch in het buitenland
in de bevolkings?'egisters is ingeschreven,
doch in een Belgische gerneente vm·blijjt
en e?' zijn cornrne?"Ciele hoojdactiviteit
uitoefent, is de ?'echtbank van !coophandel van het a?Tondissernent waa?·toe
deze gemeente behoort te?TitMiaal bevoegd voo?' de jaillietve?·klm·ing (Artt. 36
en 63I G.W.; art. 440 W.K.)

3° Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken
van belang, is het rniddel dat aan de
rechte?· ve?·wijt een rechtsdwaling te
hebben begaan, wannee?' deze geen
invloed heeft op de wettelijkheid van
het best?·eden beschikkende gedeelte (I).
(GOUDA LEONE, LEON LEVY GENOEMD,
T. MMRS. LINON, LEVA EN GUTT, CURATORS IN EISERS FAILLISSEMENT.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 november I975 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 36, 63I van het Gerechtelijk Wethoek, 440 en 442 van de faillissementswet
van IS april I85I,
doordat het arrest de door eiser in zijn
conclusie aangevoerde exceptie van onbevoegdheid ?'atione loci verwerpt, op
grand dat eiser weliswaar niet in het
bevolkingsregister te Brussel was ingeschreven, doch er zijn « commerciele >>
woonplaats had, waarbij aan het woord
woonplaats een bijzondere betekenis
wordt gegeven, namelijk de plaats waar
de gefailleerde de hoofdvestiging van
zijn zaken heeft, er zijn handel drijft
door middel van de gefailleerde vennootschappen, daar artikel 63I van het
Gerechtelijk Wetboek geen WlJZlgn'lg
heeft gebracht in de vroegere uitlegging
van artikel 440 van de wet tot regeling
(1) Cass., 3 oktober 1975 (A1'1'. cass., 1976,
blz. 150).
CASSATIE,

1977. -

5

van het faillissement volgens welke de
rechtbank van de plaats waar de gefailleerde hoofdzakelijk zijn handel drijft
bevoegd is om de faillietverklaring uit
te spreken, en dat bovendien de bevoegdheid van de Rechtbank van koophandel
te Brussel des te meer gerechtvaardigd
was daar de faillietverklaring van eiser
noodzakelijk was geworden omdat hij
zijn belangen en die van de vennootschappen « van zijn groep >> had vermengd, welke vermenging noodzakelijk
een enkele boedel had doen ontstaan
en ten aanzien van eiser de bevoegdheid
rechtvaardigde van de rechtbank die de
vennootschappen van de groep failliet
heeft verklaard,
te?·wijl, naar luid van artikel 631 van
het Gerechtelijk Wetboek, de faillietverklaring geschiedt door de rechtbank
van de woonplaats van de gefailleerde
op het tijdstip van de staking van
betaling; volgens artikel 36 van hetzelfde
wetboek,
onder
woonplaats
wordt
verstaan de plaats waar de persoon in
de bevolkingsregisters is ingeschreven
als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf;
in dat artikel uitdrukkelijk wordt gezegd
dat deze betekenis « in dit wetboek >>
aan het woord woonplaats wordt toegekend en dit woord, bijgevolg, die
betekenis heeft in artikel 63I van
hetzelfde wetboek, zodat het bestreden
arrest het beroepen vonnis niet kon
bevestigen, nu het vaststelde dat eiser
niet zijn woonplaats, in voormelde betekenis, in Belgie had, en noch de
eigen motivering van het bestreden
arrest, noch de motivering van het
beroepen vonnis, die het bestreden
arrest verklaart over te nemen, een
wettelijke rechtvaardiging kunnen zijn
voor de verwerping van de door eiser
aangevoerde exceptie van onbevoegdheid
?'atione loci en voor het beschikkende
gedeelte van het arrest waarbij het
beroepen vonnis wordt bevestigd in
zoverre dit het verzet van eiser afwijst,
zegt dat het vom'lis van faillietverklaring
van 6 februari 197 5 volledige uitwerking
zal hebben en eiser in de kosten veroordee1t en terwijl de noodzaak of het gemak
geen afwijking van de artikelen 36 en 631
van het Gerechtelijk Wetboek konden
rechtvaardigen :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiser, van Italiaanse nationaliteit,
de meerderheid van de aandelen had in
zes naamloze vennootschappen die,
ambtshalve, evenals hijzelf, in staat van
faillissement werden verklaard bij een
vomlis van de Rechtbank van koop-

-130handel te Brussel d.d. 6 februari 1975
dat de datum van de staking van
betalingen naar 6 augustus 197 4 heeft
verschoven ; dat eiser op laatstgenoemde
datum niet in enig bevolkingsregister,
hetzij in Belgie, hetzij elders, was
ingeschreven, doch een verblijfplaats
had te Brussel waar hij de hoofdzetel
van zijn zaken had gevestigd ; dat
bovendien vijf van de zes gefailleerde
vennootschappen, die onder de volstrekte controle van eiser stonden, hun
maatschappelijke zetel te Brussel hadden,
dat eiser, door middel van die vennootschappen die als stroman optraden, in
die stad een persoonlijke handelsactiviteit uitoefende en dat in werkelijkheid
het vermogen van die vennootschappen
vermengd werd met het vermogen van
eiser;
Overwegende dat die niet bekritiseerde
vaststellingen van het arrest een voldoende wettelijke rechtvaardiging zijn
voor de beslissing waarbij de door eiser
opgeworpen exceptie van onbevoegdheid
wordt verworpen ;
Overwegende immers dat, zelfs in de
onderstelling dat de woonplaats van de
gefailleerde, in de zin van artikel 631
van het Gerechtelijk W etboek evenals
van artikel 36 van hetzelfde wetboek,
de plaats is waar hij in de bevolkingsregisters is ingeschreven als hebbende
aldaar zijn hoofdverblijf en niet, zoals
het arrest beslist, de plaats waar hij de
hoofdvestiging van zijn zaken heeft,
het alleszins nodig is dat de gefailleerde
een dergelijke woonplaats heeft om
hierdoor de territoriale bevoegdheid van
de rechtbank van koophandel te kunnen
bepalen;
Overwegende dat, wanneer een gefailleerde, zoals eiser op het tijdstip van de

staking van zijn betalingen, noch in
Belgie, noch in het buitenland enige
gekende woonplaats heeft, maar in een
Belgische gemeente verblijft en er zijn
commerciele hoofdactiviteit uitoefent,
de rechtbank van koophandel van zijn
verblijfplaats territoriaal bevoegd is om
de faillietverklaring uit te spreken ;
Dat, ook al ware het middel gegrond,
het bestreden beschikkende gedeelte dan
nog wettelijk verantwoord zou blijven;
Dat het middel derhalve, bij gebrek
aan belang, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
30 september 1976. 1 8 kamer. V oo?'Zitte?', Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. - Ve1·slaggever, de H. Capelle. Gelijkluidende conclusie, de H. Delange,
procureur-generaal. - Pleiters, de HH.
Ansiaux en A. De Bruyn.

1e KAMER. -

1 oktober 1976.

10 OPENBAAR DOMEIN.- GOED DAT
TOT HET OPENBAAR DOMEIN BEHOORT.
- VERANDERING VAN BESTEMMING. VooRWAARDEN.

2o HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT.
- BEZETTING TER BEDE. - BEGRIP.
3D OVEREENKOMST. -

(( CULPA IN
CONTRAHENDO ».- BEGRIP.

40 OVEREENKOMST. -

MUNIS FACIT JUS». (1) Het openbaar ministerie had in hoofdzaak geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheid
van het middel om de in het arrest vermelde
redenen, doch heeft subsidiair gezegd dat de
woonplaats van de gefailleerde, op grond
waarvan de territoriale bevoegdheid van
de rechtbank van koophandel voor de faillietverklaring wordt vastgesteld, de plaats is
waar de gefailleerde in de bevolkingsregister,
op het tijdstip van de staking van zijn
betalingen, is ingeschreven als hebbende
aldaar zijn hoofdverblijf. Artikel 631 van het
Gerechtelijk Wetboek moet dus worden
uitgelegd met verwijzing naar artikel 631
van dit wetboek; er zou tevergeefs worden
aangevoerd dat artikel 440 van het W etboek
van Koophandel niet is opgeheven, want het

((ERROR COMBEGRIP.

woord « woonplaats " wordt hierin niet
omschreven en de uitlegging die eraan gegeven werd, n.l. de plaats van de voornaamste
vestiging van zijn zaken, sluit de toepassing
niet uit van de nieuwe bepaling, die van
openbare orde is en in het Gerechtelijk
Wetboek werd ingevoerd teneinde de territoriale bevoegdheid inzake faillissement vast
te stellen. (In dezelfde zin : FETTWEIS,
P1·ecis de Droit Judiciai1•e, d. II, La Competence, nr. 594, blz. 337 en 338 ; E. GuTT en
A. M. STRANART, « Examen de jurisprudence »,
R.C.J.B., 1973, blz. 221 ; contm; CLOQUET,
in Les Novelles, D1·oit commercial, d. TV, 1975,
nr. 1045 en vlg.)

R.D.

-1311o Een goed dat tot het openbaa1· domein
behoo1·t ten gevolge van een beslissing
van de bevoegde oveTheid kan zijn
kenme1'k van openbaa1• domein slechts
ve1·liezen doo1· een uitd1·1tkkelijke beslissing van deze ove1'7wid, wam·doo1· zijn
bestemming voo1' het gebTuik van allen
woTdt ontnomen, of doo1• een handeling
welke noodzakelijk zulke beslissing vanwege deze ove1·heid onde1·stelt ; een
deTgelijke beslissing is noch het feit dat
de bezetting van het litigieuze goed
woTdt toegestaan of dat ditzelfde goed
in concessie woTdt gegeven, noch de
veTmelding in een administTatieve akte
van oveTdmcht dat dit goed tot het
p1'ivaat domein van de Staat behoo1't ( 1).
2o Geen pacht doch bezetting te1' bede is de

handeling waaTbij de Staat het genot
van een landeigendom aan een pachte1'
ve1'leent onde1' vo01·behoud van het 1·echt
61' te allen tijde om dienstTedenen
opnieuw ovm· te beschikken, mits voo1'opzegging en zonde1' veTgoeding (2).
go AanspTakelijkheid op gTond van culpa
in contrahendo ondeTstelt dat een
cont1·acte1'ende pa1'tij een fout begaat
door de medecontmctant in dwaling te
b1•engen nopens de geldigheid, de voorwaarden of de dmagwijdte van de
gesloten ove1·eenkomst (3).
4o Het adagium Error communis facit jus,
kmchtens hetwelk een pa1·tij kan vmgen
dat een overeenkomst wordt toegepast
niettegenstaande dwaling, is slechts van
toepassing wannee1' de gesloten ove1·eenkomst werkelijk die is waa1·van uitvoering wordt gevordm·d (4).
(NATIONALE
MAATSCHAPPIJ
DER BELGISCHE SPOORWEGEN, T. VAN LAETHEM,
BELGISCHE STAAT, MINISTERVANFINANCIEN, EN WEGENFONDS.)
ARREST.

HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Cass., 3 mei 1968 (A1'1', cass., 1968,
biz. 1100, en Rev. m·it. de ju1·. belge, 1969,
biz. 5 en de noot get. MAST, biz. 8); over het
begrip verandering van bestemming, raadpl.
cass., 30 januari 1940 (Bull. en Pas., 1940, I,
.27), en over het begrip concessie, raadpl.
cass., 16 mei 1974 (A1'1'. cass., 1974, biz. 1032),
alsmede de conciusie van de procureurgeneraai Ganshof van der J\'[eersch; BUTTGENBACH,

Manuel de d1'0it administmtij, d. I;

nr. 393, biz. 377 ; WIGNY, D1·oit adrninistmtij,

vonnis, op 31 december 1974 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schendi:ng van de artikelen 537, 538, 540
van het Burgerlijk Wetboek, 7 en 24 van
het koninklijk besluit van 21 maart 1961
houdende de statuten van de N ationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen,
dooTdat, na vastgesteld te hebben dat
het betwist onroerend goed oorspronkelijk
deel uitmaakte van het openbaar domei:n
van de Staat, het vonnis beslist dat
« blijkbaar wegens het niet of het slechts
gedeeltelijk verwezenlijken of uitvoeren
van de oogmerken of plannen tot algemeen nut waarvoor de hierboven vermelde goederen, de litigieuze weide
inclusief, werden verworven, zij sedertdien alle aan hun vroegere bestemmi:ng
werden onttrokken "• op grond dat
« immers, nu voormelde desaffectatie
reeds impliciet besloten lag in en afgeleid
kon worden uit de kwestieuze overeen,
komst van 6 januari 1959 en het hoger
aangehaald blad « Bezetting " gevoegd
bij de akte of het proces-verbaal van
20 februari 1967, deze onttrekking van de
goederen aan hun vroegere bestemming
tot algemeen nut door de Belgische Staat
zelf uitdrukkelijk werd erkend en bevestigd in de akte van overdracht van de
goederen door de Staat aan het W egenfonds van 1 juni 1970 "• zulks om de
reden dat deze akte van admi:nistratieve
overdracht vermeldde dat de litigieuze
weide tot het privaat domein van de
Staat behoorde,
terwijl een goed dat tot het openbaar
domein behoort ingevolge een beslissing
van de bevoegde overheid het karakter
van openbaar domei:n slechts kan verliezen door een uitdrukkelijke beslissing
van deze overheid waardoor het zijn
bestemmi:ng tot het gebruik van allen
wordt ontnomen of door een handeling
welke bij deze overheid noodzakelijk
zulke beslissing veronderstelt, en terwijl
nr. 310, biz. 228; MAsT, P1'f3cis de droit
administ?•atij belge, nr. 182, biz. 138.
(2) Raadpl. cass., 4 januari 1974 (Ar1·. cass.,
1974, biz. 486).
(3) Raadpi. DE BERSAQUES, «La culpa in
contrahendo ,, Rev. crit. de ju1·. belge, 1960,

biz. 277 en vig., inz. 280.
(4) Raadpl. DE PAGE, Traite elementai1•e de
d1·oit civil belge, d. I, nr. 48, biz. 54 ; zie ook
cass., 29 mei 1947 (Bull. en Pas., 1947, I, 216)
en de noot get. R. H.

-132geen enkele van de feitelijke omstandigheden waarop het vonnis steunt, inzonderheid de vermelding in de administratieve akte van overdracht, zulke
uitdrukkelijke beslissing van de bevoegde
overheid uitmaakt of een handeling
welke zulke beslissing noodzakelijk veronderstelt, zodat, door op basis van
voornoemde elementen te beslissen dat
het betwist onroerend goed door desaffectatie naar het privaat domein was
overgegaan, het vonnis dit wettelijk
begrip miskent :
Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat de kwestieuze weide oorspronkelijk deel uitmaakte van het
openbaar domein van de Staat, het vonnis
beslist dat deze weide aan haar vroegere
bestemming van openbaar nut werd
onttrokken, wegens het niet of het slechts
gedeeltelijk verwezenlijken of uitvoeren
van de oogmerken of plannen van
algemeen nut waartoe zij werd verworven,
op grond dat voormelde desaffectatie
reeds impliciet besloten lag in en kon
worden afgeleid uit de overeenkomst
van 6 januari 1959 waarbij de weide aan
eerste verweerder werd verpacht en dat
de onttrekking van de weide aan haar
vroegere bestemming van algemeen nut
door de Belgische Staat zelf werd erkend
en bevestigd in de akte van 1 juni 1970
waarbij de weide door de Belgische Staat
aan het W egenfonds werd overgedragen ;
Overwegende dat de overeenkomst van
6 januari 1959 weliswaar, respectievelijk
als hoofd en als onderhoofd, " verhuring
van landbouwgronden » en " huurceel
nr. 1666 Bl. » draagt en dat de woorden
"verpachten, pachtprijs en verpachte
goederen »in de tekst van deze overeenkomst voorkomen ;
Dat het vonnis echter daaruit niet
wettelijk kon afleiden dat deze overeenkomst zowel naar de letter als naar de
geest of volgens de bedoeling van de
partijen onbetwistbaar en onaanvechtbaar een pachtovereenkomst uitmaakte,
met uitsluiting van elke bezetting, concessie of dergelijke, daar deze gevolgtrekking onverenigbaar is met het beding
luidens hetwelk te allen tijde aan de
overeenkomst een einde kan worden
gesteld, weze het enkel voor dienstredenen, mits de pachter drie maand
vooraf, bij aangetekende brief, te verwittigen;
Overwegende dat de in voormelde
akte van administratieve overdracht van
1 juni 1970 voorkomende vermelding,
luidens welke de kwestieuze weide een
onroerend goed is dat tot het privaat

domein van de Staat behoort, geen
uitdrukkelijke beslissing uitmaakt;
Dat deze vermelding evenmin een akte
is die noodzakelijk de beslissing onderstelt dit goed aan het openbaar domein
te onttrekken, vermits zij precies ertoe
strekt het goed een andere bestemming
van openbaar nut toe te kennen (ring
van Brussel);
Overwegende derhalve dat, door uit
voormelde elementen a£ te leiden dat de
kwestieuze weide van het openbaar
domein naar het privaat domein was
overgegaan, het vonnis zijn beslissing
desaangaande niet wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
door·dat, na vastgesteld te hebben dat
de litigieuze overeenkomst bepaalde dat
de overeenkomst te allen tijde om dienstredenen mocht worden verbroken, het
vonnis beslist dat de eis van eerste
verweerder zou moeten worden toegekend
zelfs in de hypothese dat de kwestieuze
weide zou behoord hebben tot het
openbaar domein van de Belgische Staat,
enjof tot het openbaar domein van de
N ationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen, om de reden dat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen zou gehandeld hebben met
flagrante culpa in contrahendo door in
de gegeven omstandigheden niettemin
een " pachtovereenkomst " te sluiten,
en " dat er in dezelfde hypothese,
mogelijk en steeds ten nadele van de
Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen, toepassing had kunnen
worden gemaakt van de adagium Error
communis facit jtts »,
tenvijl, enerzijds, de aansprakelijkheid op grond van culpa in contr·ahendo
veronderstelt dat een contracterende
partij een fout begaat door de medecontractant in dwaling te brengen nopens
de geldigheid, de voorwaarden of de
draagwijdte van de gesloten overeenkomst, anderzijds, bet adagium Err·or
communis facit jus wordt toegepast om,
in aanwezigheid van een ongeldige,
minstens onregelmatige akte, de overheid
niettemin gebonden te achten jegens de
rechtmatig vertrouwende derde, zodat
het vonnis uit de loutere vaststelling
dat de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen " in de gegeven
omstandigheden >> een << pachtovereenkomst heeft gesloten » niet wettelijk kon
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der Belgische Spoorwegen een fout zou
hebben begaan noch dat in haar nadeel
toepassing zou kunnen worden gemaakt
van het adagium Error comnmnis facit
jus:
Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat, luidens de overeenkomst
van 6 januari 1959, eiseres zich het recht
voorbehield de huurceel te allen tijde
om dienstredenen te verbreken, mits de
belanghebbende drie maand vooraf bij
aangetekende brief te verwittigen, in
welk geval de huurder geen recht had
op enigerlei vergoeding, om welke reden
ook, tenzij op terugbetaling van de
vooruit betaalde pachtprijs in verhouding
tot het tijdperk dat hem het genot van
de goederen werd onttrokken, het vonnis,
uit de loutere vaststelling dat eiseres in de
gegeven omstandigheden een pachtovereenkomst heeft gesloten, niet wettelijk
kon afieiden dat eiseres met culpa in
cont1·ahendo zou gehandeld hebben door
haar medecontractant nopens zijn .uit
de overeenkomst spruitende rechten in
dwaling te brengen ;
Overwegende dat het adagium Er1·or
communis jacit jus, op grond wa~trvan
eerste verweerder op de door eiseres
gesloten pachtovereenkomst mocht vertrouwen en de gevolgen niet moest
dragen van de door eiseres begane
vergissing, slechts toepasselijk is indien
de gesloten overeenkomst werkelijk een
pachtovereenkomst is;
Dat, nu uit het antwoord op het eerste
middel blijkt dat dit niet het geval is,
het vonnis, door op dit adagium te
steunen, zijn beslissing niet wettelijk
rechtvaardigt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, doch enkel in zoverre het
over de door eerste verweerder tegen
eiseres ingestelde vordering 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 ;
houdt de kosten aan opdat erover door
de feitenrechter zou worden beslist ;
(1) Cass., 22 februari 1957 (Bull. en Pas.,
1957, I, 750); DE PAGE, Tm-ite elernentai1•e de
d1·oit civil, d. IV, nr. 794, biz. 883 ; conim :
A. PAUWELS, A.P.R., yo Handelshuu?', nrs. 463
en vig.; A. PAUWELS en P. RAEs, Manuel
pratique des baux a layer et des baux cornrnerciaux, nr. 538, biz. 285; A. GusToT,
De handelshuurovm·eenlcornsten, biz. 143 tot

verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Leuven,
zitting houdende in hager beroep ; verklaart dit arrest verbindend voor de
tweede en derde verweerders.
1 oktober 1976. ~ 1 8 kamer. ~ Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. ~ V erslaggeve1·, de
H. Gerniers. ~ Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Van Ryn, De Gryse,
Claeys Bouuaert en H. De Bruyn.
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1 oktober 1976.

1° HUUR VAN GOEDEREN. ~HAN·
DELSHUUR. ~ WEIGERING DE HUUR TE
HERNIEUWEN. ~ VERHUURDER DIE
ZIJN WIL HEEFT TE KENNEN GEGEVEN
HET VERHUURDE GOED PERSOONLIJK
EN WERKELIJK IN GEBRUIK TE NEMEN
EN AAN DE AFGAANDE HUURDER, BIJ
ZIJN UITWINNING, ZIJN BEDOELING
HEEFT TE KENNEN GEGEVEN IN HET
PAND EEN GELIJKAARDIGE HANDEL TE
DRIJVEN.
VERGOEDING WEGENS
UITWINNING. ~ AANVANG VAN DE
TERMIJN VOOR HET INSTELLEN VAN
DE REOHTSVORDERING TOT BETALING
VAN DE VERGOEDING WEGENS UIT·
ZETTING.
2°

BEWIJS. ~ BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
BEWIJSKRAOHT VAN DE
AKTEN. ~ BURGERLIJKE ZAKEN. ~
GEDINGSTUKKEN. ~ UITLEGGING VER·
ENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN
ERVAN. ~ GEEN MISKENNING VAN DE
BEWIJSKRAOHT VAN DIE AKTEN.

l o De termijn van een jaar, waa1·binnen

de rechtsvorde1·ing tot betaling van de
ve1·goeding wegens ttitwinning, wam·van
sprake in a1·tikel 25, 2°, ve1·vat in de wet
van 30 april 1951 op de handelshuurove1'eenkomsten, moet worden ingesteld
begint te lopen vanaj de dag na de
uitwinning (1); deze uitwinning ge145; raadpl. Rep. pmt. dtt d1·oit belge, Bijv.,
d. I, yo Baux cornrnm·ciaux, nrs. 498 tot 500 ;
Les Novelles, Droit civil, d. VI-2, v 0 Baux
comme?'ciaua:, nrs. 195bis en vig. ; LAHAYE en
VANKERCKHOVE, " Comrnentaires Iegislatifs,
Baux commerciaux, Exercice d'un commerce
similaire non annonce », Jou1·n. t1·ib., 1955,
nr. 61, biz. 690.
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schiedt op de dag wam·op de hutwovet·eenkomst tussen de ve1'htttwde1' en
de huu1•de1· eindigt. (Artt. 25-2° en 28
vervat in de wet van 30 april 1951;
artt. 52 tot 54 G.W.)
2o De bewijskmcht van de gedingstukke:"
woTdt niet miskend dam· de 1'echte1' dte
aan deze stttkken een ttitlegging geeft
welke ve1·enigbam· is met de bewoo1'dingen e1•van (1). (Artt. 1319, 1320 en
1322 B.W.)
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP

« BROUWERIJ CHASSE ROYALE"'
T. VAN WULPEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op ll december 197 4 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brugge ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 28 van de wet
van 30 april1951 betreffende de handelshuur, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322, 1709,
1719, 3o, van het Burgerlijk Wetboek,
48, 49, 50, 52, lid 1, 53, 54, 780, 3°, van
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
dooTdat het bestreden vonnis het
beroepen vonnis bevestigt waarbij de
vordering van eiseres in betaling van een
uitwinningsvergoeding laattijdig werd
verklaard en eiseres tot alle kosten
veroordeelt om de redenen dat de in
artikel 28 van de wet van 30 april 1951
bepaalde termijn, gelet op de ingeroepen
reden van weigering van huurvernieuwing en overeenkomstig de gangbare
rechtspraak van het Hof, begon te lopen
vanaf het verstrijken van de huurovereenkomst, dat deze gebeurtenis zich
situeert op 14 januari 1969, dat gelet op
de termen van de artikelen 52, 53 en 54
van het Gerechtelijk Wetboek, de vervaltermijn begon te lopen vanaf 15 januari
1969, om te eindigen op 14 januari 1970,
en dat derhalve, indien men aanneemt
dat het verzoekschrift tot oproeping in
verzoening op 15 januari 1970 ter
gri:ffie van het vredegerecht toekwam,
dit verzoek een dag te laat werd neergelegd,
teTwijl, eet·ste ondeTdeel,
(1) Ca8s., 17 april 1975 (A1•r. cass., 1975,
biz. 913).

tweede ondeTdeel,
de1·de onde1·deel, een termijn gerekend
wordt van middernacht tot middernacht
en vanaf de dag na die van de a:kte of
van de gebeurtenis welke hem doet mgaan
en bijgevolg, door te beslissen dat de
vervaltermijn begon te lopen van~f
15 januari 1969, het bestreden vonn1s
blijkt te hebben aangenomen dat het
feit dat de termijn van een jaar doet
ingaan binnen welke. de vorde~ing van
eiseres moest worden mgesteld, zwh heeft
voorgedaan op 15 januari 1969, zod~t,
door vast te stellen dat deze termiJn
eindigde op 14 januari en niet op. 15 ia:nuari 1970, het bestreden vonms artikel 52 van het Gerechtelijk W etboek
evenals de artikelen 48, 49, 50, 53 en 54
van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
vieTde onde1·deel, in ieder geval de
vaststelling dat de huuroyereen~omst
van eiseres verstreek op 14 Januan 1969
niet alsdusdanig inhoudt dat het feit
waarop de vordering van eiseres gegr~nd
is en die de termijn waarin deze vordermg
moet worden ingesteld doet ingaan,
zich eveneens op 14 januari 1969 zou
hebben voorgedaan; naar luid van de
bepalingen van de huurovereenkomst,
de overwegingen van het beroepen
vonnis, de akte van hoger beroep en de
door eiseres genomen conclusie, elementen
die door het bestreden vonnis niet werden
ontkend de kwestieuze huurovereenkomst ~lechts op 14 januari 1969 ~e
middernacht verstreek, zodat het fe1t
waarop de vordering is gegrond en dat. de
termijn van inleidifl:f? van d~ze .vo~·denfl:g
doet ingaan, narnehJk de mtwmmng die
het gevolg is van de-niet verlenging van
de huurovereenkornst na 14 januari 1969,
en het eventueel recht op een vergoeding
ornwille van deze uitwinning, :rich heeft
voorgedaan en zich slechts kon voordoen
op 15 januari 1969, en bijgevolg het
bestreden vonnis, in de mate dat vvordt
aangenomen dat het besli~t dat de
terrnijn waarin ~e . vordermg mo~st
worden ingesteld, IS mgegaan op 14 Januari 1969, dit is op de datum waarop
de huurovereenkornst een einde heeft
genornen, de bewijskracht van d~ akte
van hoger beroep, van de conclus1e van
eiseres en van de huurovereenkomst
rniskent (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van hetBurgerlijk Wetboek)
evenals het tussen partijen verplichtend
karakter van deze huurovereenkomst
(schending van de artikelen 1134, ll35,

-1351709 en 1719-3°, van het Burgerlijk
W etboek) en tevens de bepaling lui dens
welke de termijn voor de inleiding van de
vordering tot vergoeding wegens uitzetting bilmen een j aar moet worden
ingeleid te rekenen van het feit waarop
de vordering is gegrond (schending van
artikel 28 van de wet van 30 april 1951) :

de H. Ballet, advocaat-generaal.
PleiterB, de HR. H. DeBruyn en Bayart.

1e

W at de eerste twee onderdelen betreft :
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1° HUUR

VAN GOEDEREN.- PACHT.
0PZEGGING DOOR DE VERPACHTER
WEGENS AANWENDING VAN RET GOED
VOOR
NIJVERHEIDSDOELEINDEN.
BouwVERGUNNING.
VERGUNNING
MOET BESTAAN OP DE DAG VAN DE
OPZEGGING.

W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis beslist
dat het feit dat de vervaltermijn van
een jaar deed ingaan zich op 14 januari
1969 situeert en daaruit afleidt dat die
termijn vanaf 15 januari 1969 begon
te lopen;
Dat het vonnis zodoende een juiste
toepassing maakt van de in het onderdeel
aangehaalde wetsbepalingen ;
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel erop
neerkomt te stellen dat, nu de huurovereenkomst pas op 14 januari 1969
te middernacht verstreek, de uitwinning
zich pas op 15 januari 1969 heeft kunnen
voordoen;
Overwegende dat de uitwllming en het
verstrijken van de huurovereenkomst
samenvallen ;
Dat het vonnis, zonder van de akte
van hoger beroep, van de conclusie van
eiseres en van de huurovereenkomst een
uitleg te geven die met de termen ervan
onverenigbaar is en zonder de bindende
kracht van de huurovereenkomst noch
artikel 28 van de wet 30 april 1951 te
schenden, heeft kunnen beslissen dat de
termijn waarin de vordering moest
worden ingesteld een aanvang nam
vanaf het verstrijken van de huurovereenkomst, dit is 14 januari 1969, zodat
bij toepassing van de artikelen 52, 53
en 54 van het Gerechtelijk Wetboek, de
vervaltermijn begon te lopen vanaf
15 januari 1969;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel,
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
1 oktober 1976.- 1e kamer.- Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. V erBlaggever, de
H. Gerniers. - Gelijkluidende concluBie,

2°

BEWIJS.- BEWIJSLAST.- BESLIS·
SING WAARIN DE OPRECHTHEID WORDT
ONDERZOOHT VAN DE DOOR DE VERPACHTER VAN EEN LANDEIGENDOM
AANGEVOERDE OPZEGGINGSREDEN EN
RET VERWEER VAN DE PACHTER WAARIN
DEZE DIE REDEN BETWIST, WORDT
VERWORPEN.- BESLISSING DIE AAN DE
PACHTER RET BEWIJS NIET OPLEGT DAT
DE VERPACHTER ZIJN VOORNEMEN PER·
SOONLIJK RET GOED TE EXPLOITEREN
NIET ZAL TEN UITVOER LEGGEN.

3° HUUR

vAN GOEDEREN. PACHT.
0PZEGGING DOOR DE VERPACHTER
MET RET OOG OP EIGEN GEBRUIK VAN
RET GOED. 0PRECHTHEID VAN DIT
'voORNEMEN. SOEVEREINE BEOOR:
DELING DOOR DE FEITENRECHTER.

1° De ve1·pachter die de pacht opzegt om
de reden waarvan Bprake in m·tikel 7, 11°,
ve1·vat in a1·tikell van de wet van 4 november 1969 moet, in de ?'egel, in het
bezit zijn van een bouwvergunning alB
hij de pacht opzegt (1). (Art. 12-2
vervat in de wet van 4 november 1969.)
2° De verpachte?' van een landeigendom,
die een rechtBvordering inBtelt tot geldigvm·klm·ing van de opzegging om het
ve?'l~uu?·de goed zelf te exploiteren, moet
het bewijB leve1·en dat de door hem
aangevoe1·de reden gegrond iB en dat het
voomemen op1•echt iB (2) ; het bewijB, dat
de verpachter zijn voornemen niet zal
(1) Raadpl. EEoKLoo, Pacht en vom·lcoop,
nr. 231, blz. 165; 0LOSON, Le bail a jerme,
nr. 128, blz. 260 ; TRAEST, « De nieuwe wet
op de landpacht », T.P.R., 1969, nr. 69,
blz. 529.
(2) Oass., 3 januari en 19 april 1974 (A1·r.
cass., 1974, blz. 482 en 889).
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ten uitvoe?' leggen, wo1'dt aan de pachte1'
niet opgelegd doo?' de beslissing die, na
te hebben onde?'zocht of de als opzeggings?·eden ttitged?'ttkte bedoeling geg?·ond en op?·echt is, het venvee?' van
de pachte?' ve~·we?'pt waaTin deze de
op1'echtheid van de ?'eden betwist ( 1).
3° De feiten?'echte?' beom·deelt soeveTein
de e?'nst en op?'echtheid van de opzegging
doo1' de verpachte?' van een landeigendorn
teneinde dit goed zelj te exploiteren (2).
(SANTENS EN LEDOUX,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« JONOKVANSTEEN )),)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 mei 197 5 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te leper ;
Overwegende dat uit het vonnis blijkt
dat verweerster opzegging van pacht
heeft gedaan : 1° voor bepaalde percelen, groot 3 ha. 24 a. 85 ca., om reden
van aanwending tot nijverheidsgrond,
2° voor de overige percelen, groot
15 ha. 13 a. 20 ca., om reden van eigen
gebruik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
Dat het middel niet
aangenomen ;

kan

worden

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 7, meer
bepaald no, en 12-2 van de regels
betreffende de pacht in het bijzonder,
in het Burgerlijk W etboek ingevoerd
door artikel I van de wet van 4 november
1969 tot wijziging van de pachtwetgeving
en van de wetgeving betreffende het
recht van voorkoop ten gunste van de
huurders van landeigendommen,
doo?'dat, na geconstateerd te hebben
dat verweerster bij exploot van 12 september 1972, om reden van industrieel
gebruik, voor zekere percelen gelegen
te Passendale aan de eisers pachtopzegging had gegeven, dat verweerster
voor gezegde percelen op 17 augustus
1972 een bouwvergunning had aangevraagd, doch die vergunning pas op
20 oktober 1972 had bekomen, het vonnis
voormelde opzegging geldig verklaart
(1) en (2) Zie de vorenstaande noot.

en de eisers veroordeelt om gezegde
percelen ter vrije beschikking van verweerster te stellen, zulks op grond van
de beschouwing dat uit de hoger aangeduide artikelen van de pachtwet niet
volgt dat de verpachter, die opzegging
geeft met het oog op industrieel gebruik,
op het ogenblik van de opzegging reeds
in het bezit moet zijn van de bouwvergunning, dat hij op dat ogenblik geen
afschrift van een bouwvergunning moet
mededelen of naar een bouwvergunning
verwijzen, en dat het volstaat dat een
bouwvergunning tijdens de procedure
in geldigverklaring wordt overgelegd,
te~·wijl, nu noch door verweerster werd
gesteld, noch door het vonnis wordt
beslist dat men zich bevond in het door
lid 2 van voormeld artikel 12-2 van de
pachtwet bedoelde geval, de eisers terecht
stelden dat om overeenkomstig de bepalingen van voormeld artikel 7, meer
bepaald n °, van de pachtvvet geldige
opzegging te geven, verweerster reeds
op het ogenblik van de opzegging in
het bezit moest zijn van de in lid 1 van
voormeld artikel 12-2 van de pachtwet
bedoelde bouwvergunning :
Overwegende dat dit middel de opzegging om reden van aanwending tot
nijverheidsgrond betreft met betrekking
tot de percelen, groot 3 ha. 24 a. 85 ca. ;
Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat verweerster aan de eisers
op 12 september 1972 opzegging heeft
betekend, het vonnis de door verweerster
gegeven opzegging geldig en van waarde
verklaart op grond van de volgende
redenen : (( Bij de opzegging zelf moet
de verpachter geen afschrift van een
bouwvergunning mededelen of naar een
bouwvergmm.ing verwijzen. Een afschrift
van bouwvergunning client slechts overgelegd tijdens de procedure van geldigverklaring en niet iedere opzegging wordt
door een procedure van geldigverklaring
gevolgd. Is het sterk aangewezen dat de
verpachter de bouwvergunning reeds
bezit op het ogenblik dat hij opzegging
doet, dan volgt evenwel, noch uit de
tekst van artikel 7, no, noch uit de tekst
van artikel 12-2 van de pachtwet, dat
hij de bouwvergunning op het ogenblik
van de opzegging reeds moet bezitten.
De appellanten (thans de eisers) stellen
derhalve een bijkomende vereiste, die
noch door de bepaling van artikel 7, l l 0 ,
noch door de bepaling van artikel 12-2
van de pachtwet is voorgeschreven " ;
Overwegende dat uit de parlementaire
werken van de wet van 4 november 1969
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tot wijziging van de pachtwetgeving
blijkt dat op het ogenblik waarop
de verpachter, overeenkomstig de artikelen 7, l l 0 , en 12-2 vervat in artikel I
van voormelde wet, opzegging van pacht
geeft, hij reeds in het bezit van een
bouwvergtmning moet zijn ;
Dat het vonnis zijn beslissing betreffende de percelen, groot 3 ha. 24 a. 85 ca.,
niet vvettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel gegrond is ;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1315 van
het Burgerlijk Wetboek, 7 meer bepaald
1°, en 12-5 van de regels betreffende de
pacht in het bijzonder, in het Burgerlijk
W etboek ingevoerd door artikel I van
de wet van 4 november 1969 tot wijziging
van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van
1andeigendommen,
do01·dat, na geconstateerd te hebben
dat verweerster bij exploot van 12
september 1972, om reden van eigen
gebruik, voor zekere percelen gelegen
te Passendale aan de eisers pachtopzegging had gegeven, het vonnis gezegde
opzegging geldig verklaart, de eisers
veroordeelt om gezegde percelen ter
vrije beschikking van verweerster te
stellen, en het verweer verwerpt waardoor
de eisers lieten gelden dat verweerster
bij koninklijk besluit van 31 januari 1974
toelating had verkregen om een mestveestal op te richten en dat een vetmesterij of fokkerij op industriele wijze
uitgebaat geen landbouwuitbating was,
hetgeen nochtans vereist zou zijn opdat
de gegeven opzegging geldig zou zijn,
zulks op grond van de beschouwing dat
het door de eisers ingeroepen koninldijk
besluit van 31 januari 1974 geen betrekking heeft op de litigieuze percelen en
niets bewijst dat verweerster deze percelen zou uitbaten op een wijze die geen
landbouwuitbating maar een industriele
onderneming zou uitmaken,
terwijl de verhuurder, die overeenkomstig voormeld artikel 7, meer bepaald
1°, van de pachtwet pachtopzegging
geeft n1et het oog op eigen gebruik,
verplicht is, overeenkomstig artikel 1315
van het Burgerlijk Wetboek en artikel 12-5 van gezegde pachtwet, te bewijzen dat uit de omstandigheden van de
zaak blijkt dat hij zijn in de opzegging
uitgedrukte bedoelingen zal verwezenlijken, zodat door te beslissen en te
overwegen zoals hoger gezegd, het vonnis
de bewijslast van het feit dat verweerster

haar bedoelingen niet zou verwezenlijken
onwettelijk op de eisers legt :
Overwegende dat het middel de opzegging om reden van eigen gebruik
betreft, met betrekking tot de percelen,
groot 15 ha. 13 a. en 20 ca.;
Overwegende dat, door te beschouwen
dat reeds op 19 december 1970 een
bijkomende beheerder in de raad van
beheer van de naamloze vennootschap
werd opgenomen, namelijk G.D.J., die
landbouwer van beroep is, dat op dezelfde
datum het maatschappelijk doel van de
naamloze vennootschap tot landbouwactiviteiten werd uitgebreid en dat de
naamloze vennootschap aldus bewijst
dat zij aan de bij artikel 9 van de pachtwet vereiste voorwaarde kan voldoen,
het vonnis te kennen geeft dat de bewijslast van het feit dat zij de als opzeggingsreden uitgedrukte bedoeling, namelijk
het eigen gebruik, zou verwezenlijken
op verweerster rustte en meteen op
soevereine wijze oordeelt dat dit bewijs
werd geleverd ;
Overwegende dat, door verder te
oordelen dat de door de eisers ingeroepen
toelating tot oprichting van een mestveestal welke bij koninldijk besluit van
31 januari 1974 aan verweerster werd
verleend, geen betrekking heeft op de
gronden waarover het ten deze gaat en
niet bewijst dat verweerster de gronden,
waarvoor thans opzegging werd gedaan,
zodanig zou exploiteren dat er geen
sprake meer is van landbouwexploitatie
maar van een industriele onderneming,
het vonnis, bij een soevereine beoordeling,
het verweer verwerpt dat door de eisers
werd ingeroepen om de ernstige aard van
het voorgenomen eigen gebruik te betwisten;
Dat het vonnis zodoende de bewijslast
van het feit dat verweerster het eigen
gebruik zou verwezenlijken geenszins
onwettelijk op de eisers legt ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het derde middel, dat tot geen
ruimere vernietiging kan leiden, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre
het : 1° de pachtopzegging betreffende
de percelen gelegen te Passendale, sectie A, nummers 3660, 362A en 316Aj2,
voor een grootte van ongeveer 3 ha.
24 a. 85 ca. geldig en van waarde verklaart voor 1 oktober 1974, 2° de eisers
veroordeelt voormelde percelen uiterlijk
met 1 oktober 1974 ter voile en vrije
beschild{ing van verweerster te stellen,
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3° verweerster machtigt om, bij gebreke
dit te doen, de eisers met alles wat zich
op voormelde percelen bevindt op de
openbare weg te stellen door het ambt
van een gerechtsdeurwaarder met behulp
van de openbare macht, 4° 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 ; houdt de kosten
aan opdat erover door de feitenrechter
zou worden beslist ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Veurne, zitting houdende
in hoger beroep.
1 oktober 1976.- 16 kamer.- Voorzitte1', de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. V erslaggeve1·, de
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleite1•s, de HH. Bayart en De Gryse.

26

KAMER. -

4 oktober 1976.

1o VOORZIENING IN OASSATIE.
VoRM. STRAFZAKEN. BuRGERLIJKE PARTIJ, EISERES. VOORZIENING NIET BETEKEND AAN HET OPENBAAR MINISTERIE. VOORZIENING
GERICHT TEGEN DE BESLISSING TOT
VEROORDELING VAN DE EISERES IN
KOSTEN JEGENS DE OPENBARE PARTIJ.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.
VONNIS VAN
DE
OORREOTIONELE REOHTBANK. VONNIS WAARVOOR GEEN EENSTEMMIGHEID
IS VEREIST. VONNIS NIET ONDERTEKEND DOOR EEN VAN DE REOHTERS.
GEVOLG VAN DIT VERZUIM OP DE
GELDIGHEID VAN DE BESLISSING.

1° Niet ontvankelijk, we gens niet-betekening aan het openbaa1· ministerie, is
de vooTziening van een btwge1·lijke
pMtij tegen de beslissing wam·bij zij
woTdt Ve?'oordeeld in kosten jegens de
openbaTe paTtij (1). (Art. 418 Sv.)

2° Ntt het bestaan van de beslissing van de
cor1·ectionele 1'echtbank vaststaat en voor
die beslissing geen eenpm·igheid van
(1) Cass., 21 september 1976,

sup1·a, biz. 81.

de leden van de 1•echtbank ve1·eist is,
kan het ontbTeken van de handtekening
van een van de 1·echters op het vonnis
de nietigheid e1·van niet medebTengen (2).
(Artt. 782, 860 en 862 G.W.)
(BIERLAIRE.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 maart 1976 in hoger
beroep gewezen door de Oorrectionele
Rechtbank te Charleroi, dat bij vonnis
van dezelfde rechtbank van 14 mei 1976
op eiser toepasselijk is verklaard ;
I. Op de voorziening van eiser, civielrechtelijk aansprakelijke partij :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat de voorziening werd
betekend aan het openbaar ministerie
tegen wie ze gericht is ;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is ;

II. Op de
beklaagde:

voorziening

van

eiser,

Over het eerste middel, hie1-uit afgeleid
dat het vonnis lijdt aan een vormgebrek,
doo1·dat ten tijde van de ondertekening
van de voorziening op een van de bladen
van de minuut van het vonnis, waarop
een verwijzing voorkomt, de paraaf
van een van de zittende magistraten,
ten deze van de toegevoegde magistraat,
ontbrak en pas na de ondertekening
van de voorziening is bijgevoegd :
Overwegende dat, mocht het in het
middel vermelde feit bewezen zijn, het
bestaan van het vonnis vaststaat en dat
deze beslissing niet met eenparigheid
van stemmen moet worden gewezen ;
dat het ontbreken van de handtekening
van een lid van de rechtbank niet kan
leiden tot nietigheid van het vonnis ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel,
En overwegende dat de substantiiile
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen zijn
(2) Cass., 10 mei 1976 (.Ar1·. cass., 1976,
biz. 1006).
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en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

4 oktober 1976. - 2 8 kamer. - Voo1'zittm·, de H. Delahaye, voorzitter. Vm·slaggeve1·, de H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. G. Frere (van
de balie te Charleroi).

2e KAJYIER. -

4 oktober 1976.

VOORZIENING IN CASSATIE.
VORJYI. STRAFZAKEN. - BESOHERJYIING VAN DE JYIAATSOHAPPIJ".- GEEN
VERMELDING VAN DE BESTREDEN BESLISSING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voo1'ziening in
cassatie inzake besche1•ming van de
maatschappij, die de best1·eden beslissing
niet ve1·meldt (1). (Art. 417 Sv.)
(LEONARD.)

2e KAMER. -

5 oktober 1976.

RECHTBANKEN. STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING.
REOHTER IN
HOGER BEROEP DIE DE BEKLAAGDE
VEROORDEELT WEGENS EEN ANDER
lYIISDRIJF DAN DATGENE WAAROVER
DE EERSTE REOHTER illTSPRAAK HEEFT
GEDAAN. - BEKLAAGDE NIET OP DE
HOOGTE GEBRAOHT VAN DE VERANDERING VAN KWALIFIOATIE.- 0NWETTELIJKHEID.

Onwettelijk is de beslissing van de 1'echte1'
in hoge1• beroep, waa1'bij de beklaagde
wo1'dt veroordeeld wegens een andM'
misdrijj dan datgene waa1·van in de
dagvaarding melding wo1'dt gemaakt
en wam·over de eerste 1'echte1' uitspraak
heejt gedaan, als daa1'in wo1·dt vastgesteld dat het aldus bewezen ver klaarde
jeit hetzelfde is als datgene waa1·op
de vervolging was gegrond of beg1·epen
was in de feiten welke eraan ten g1'ondslag lagen, doch niet dat de beklaagde
op de hoogte we1·d gebmcht van de
verandering van kwalijicatie en verzocht
werd om zich te verdedigen over de
nieuwe kwalijicatie (2).
(DIEROKX EN NAAJYILOZE VENNOOTSOHAP
« HESSENATIE-NEPTUNUS >l.)

ARREST (ve1'taling).
ARREST.
RET HOF;- Gelet op de voorziening
die eiser op ll augustus 1976 ter griffie
van de gevangenis te J amioulx heeft
ingesteld « tegen de commissie tot bescherming van de maatschappij » ;
Overwegende dat de voorziening niet
preciseert tegen welke beslissing van de
commissie tot bescherming van de maatschappij ze is ingesteld ;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 29 september 197 5 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Gent;

I. Betreffende de voorziening van eiser :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 145,
179, 182, 195, 199, 211 en 271 van het
Wetboek van Strafvordering, en van de
rechten van de verdediging :

4 oktober 1976.- 2 8 kamer.- Voorzitte1', de H. Delahaye, voorzitter. Verslaggever, Mevr. Raymond-Decharneux. Gelijkluidende conclusie, de
H. Ballet, advocaat-generaal.

Overwegende dat luidens de dagvaarding eiser werd vervolgd om te Gent,
op 30 januari 1974, met tractor plus
oplegger, bestuurder op de openbare
weg, een voertuig in het verkeer te hebben
gebracht of gehouden dat niet beantwoordde aan de bepalingen van titel II
van het algemeen verkeersreglement artikel 89 koninklijk besluit 14 maart

(1) Cass., 6 november 1973 (Arr. cass.,
1974, biz. 274).

(2) Raadpl. cass., 17 december 1973 en
4 juni 1974 (.A1-r. cass., 1974, blz. 435 en 1085).

-1401968- wielbanden artikel 87-1 koninklijk besluit 14 maart 1968, en dit in staat
van herhaling ;
Overwegende dat in zijn conclusie
voor de rechters in hoger beroep eiser
had laten gelden dat hij niet de
bestuurder was van de wagen ; dat alleen
de bestuurder voor het feit kon worden
gestraft ; dat hij zelf geen enkele strafbare daad had gepleegd; dat hij als zaakvoerder van eiseres evenmin het toezicht
had op de oplegger ;
Overwegende dat het vonnis er zich
toe beperkt te beschouwen dat « uit de
elementen van het dossier blijkt dat waar
de appellant Jan Dierckx vervolgd is
geworden als bestuurder van de vrachtwagen, hiermede werd bedoeld de fysische
strafrechtelijk aansprakelijke persoon,
als orgaan van een rechtspersoon,
eigenaar van het voertuig » ;
Overwegende dat van laatstgenoemde
hoedanigheden geen gewag gemaakt werd
in de dagvaarding ; dat uit het vonnis
niet blijkt dat eiser werd verzocht om
zich te verdedigen over de nieuwe omschrijving ;

Voo1·zitter, de H. Delahaye, voorzitter.Verslaggever, de H. Versee. Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, eerste
advocaat-generaal. Pleiter, de H.
.J. DeVos (van de balie te Gent).

II. Betreffende de voorziening van
eiseres :

(LEMOINE, T. THOELEN.)

26

KAMER. -

5 oktober 1976.

OASSATIEMIDDELEN.

STRAFZA-

KEN.- VERMELDING VAN OMSTANDIGHEDEN WAARUIT NOCH EEN VORMGEBREK NOCH EEN GRIEF VAN ONWETTELIJKHEID WORDT AFGELEID.
VORMT GEEN CASSATIEMIDDEL.

Geen cassatiemiddel is de ve1·melding van
omstandigheden waarttit noch een vormgeb1·ek noch een g1·iej van onwettelijkheid
wo1·dt ajgeleid (1). (Art. 608 G.W.;
artt. 407 en vlg. Sv.)

ARREST.

Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke,
haar voorziening aan het openbaar
ministerie, tegen wie zij gericht is, heeft
doen betekenen ;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is ;
Overwegende echter dat ten gevolge
van de vernietiging van de beslissing
waarbij eiser op de strafvordering wordt
veroordeeld, de beslissing waarbij eiseres
civielrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de geldboete en de kosten
ten laste gelegd van eiser, geen voorwerp
meer heeft;
Om die redenen, zonder acht te slaan
op de door eiser aangevoerde middelen,
die geen vernietiging zonder verwijzing
kunnen medebrengen, vernietigt het
bestreden vonnis ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt eiseres in de helft van de
kosten en laat de overige kosten ten
laste van de Staat; venvijst de zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Dendermonde, zitting houdende in hoger
beroep.
5 oktober 1976. -

2 6 kamer. -

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 1 december 1975 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;
Gelet op de arresten door het Hof op
12 september 1972 (2) en 18 februari
1975 (3) gewezen;
Over het tweede middel,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 218, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
do01·dat het arrest, om te beslissen dat
de aftrek van 30 percent voor eigen
onderhoud van het slachtoffer alleen op
het eigen loon van het slachtoffer en niet
op het samengevoegde inkomen van de
echtgenoten moet worden berekend,
overweegt dat in een jong gezin mag
aangenomen worden dat de echtelingen
hun onderscheiden loon in aanzienlijke
mate besteden aan besparingen derwijze
(1) Cass., 4 december 1967 (A?'1', cass.,
68, biz. 477).
19(2) Niet verschenen.
(3) A?'?'. cass., 1975, biz. 682.
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dat hun gezamenlijk inkomen zonder
invloed blijft op de persoonlijke onderhoudskosten van ieder van hen en dat
deze handelwijze zeker niet strijdig is
met artikel 218 van het Burgerlijk
Wetboek,
terwijl er in aile gezinnen, ook j onge
gezinnen zonder kinderlast, lasten van
de huishouding bestaan waartoe beide
echtgenoten in verhouding tot hun
inkomen moeten bijdragen, zodat de
massa, waarop moet worden berekend
hoeveel de man voor eigen onderhoud
enerzijds en voor zijn gezin anderzijds
besteedde, noodzakelijk bemvloed wordt
door de inkomsten van beide echtgenoten:

3° JEUGDBESCHERMING. -

Overwegende dat eiser zich er toe
algemene beschouwingen van
fmtehJke aard aan te voeren waaruit
geen schending van wetsbepalingen, van
substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven vormen kan worden afgeleid;
Dat een dergelijke grief geen cassatiemiddel uitmaakt ;

I 0 Artikel 36bis van de wet van 8 april

b~pe~~t

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
5 oktober 1976. 2e kamer. Voorzitter, de H. Delahaye, voorzitter.Vm·slaggeve1·, de H. Sury. Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, eerste
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. van
Heeke.

2e

KAMER. -

5 oktober 1976.

1° JEUGDBESCHERMING. -

Mis-

DRIJVEN WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 36bis VAN DE WET VAN 8 APRIL
1965. VERVOLGINGEN TEN LASTE
VAN MINDERJARIGEN VAN MEER DAN
ZESTIEN JAAR EN MINDER DAN VOLLE
ACHTTIEN JAAR OUD. STRAFVORDERING VOOR HET GEMEENRECHTELIJK GERECHT GEBRACHT. 0NDERZOEK VAN DE VERVOLGING IN RAADKAMER ZONDER DAT DE RECHTER ZULKS
VOORAF MOET BEVELEN.

2° JEUGDBESCHERMING. -

VAN MINDERJARIGEN VAN MEER DAN
ZESTIEN JAAR EN MINDER DAN VOLLE
ACHTTIEN JAAR OUD. STRAFVORDERING VOOR RET GEMEENRECHTELIJK GERECHT GEBRACHT. 0NDERZOEK VAN DE VERVOLGING IN RAADKAMER. GRONDWET, ARTIKEL 96.

Mis-

DRIJVEN WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 36bis VAN DE WET VAN 8 APRIL
I965. VERVOLGINGEN TEN LASTE
VAN MINDERJARIGEN VAN MEER DAN
ZESTIEN JAAR EN VAN l\HNDER DAN
VOLLE ACHTTIEN JAAR OUD.- 0NDERZOEK IN RAADKAMER. RECHT VAN
DE OUDERS, BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJK, TEGENWOORDIG TE ZIJN
BIJ EN DEEL TE NEMEN AAN HET
ONDERZOEK IN RAADKAMER.

1965 scMijjt op dwingende wijze voo1•
dat, wannee1· een minderja1·ige van meer
dan zestien jam· en mindel' dan valle
achttien jam· oud voor het gemeenrechtelijlc gerecht vm·volgd wm·dt wegens een
misdrijj als in dit artikel bepaald, o.a.
wegens ove1·t1·eding van de bepalingen
van de wetten en verordeningen betreffende het wegve1·kee1·, de debatten
in 1·aadkame1' plaatshebben; de 1'echter
is echter niet verplicht v66?' deze debatten
te beslissen dat zij in madkamer zullen
plaatshebben.
2° In zove?'?'e a1·tikel 36bis van de wet van
8 april 1965 voorsch?'ijjt dat het onderzoek van de ve1·volging voo1• het gemeenrechtelijk ge1·echt ten laste van een
mindmjaTige van mee1• dan zestien
jaar en minde?' dan volle achttien jaar
oud, wegens een misd1·ijf als in dit
m·tikel bepaald, in madicamm· plaatsheejt, kan het niet worden beschouwd
als een bepaling wam·door a1·tikel 96
van de G?'ondwet volledig of gedeeltelijk
we?'d « opgeheven " (I).

3° Hoewel kmchtens a1·tikel 36bis van de
wet van 8 ap1·il 1965 het onde1·zoelc in
?'aadkamm· van de ve1·volgingen ten
laste van minde1ja1·igen van mee?' dan
zestien jam· en minde1· dan volle achttien
jam· oud, voor het gemeenrechtelijlc
gm·~cht, wegens een misd1·ijj als in dit
a1·t~kel bepaald, o.a. wegens ove?'treding

Mis-

DRIJVEN WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 36bis VAN DE WET VAN 8 APRIL
1965. VERVOLGINGEN TEN LASTE

(1) Raadpl. de noot 2, get. R.H., onder
cass., 20 januari 1966 (Bttll. en Pas. 1966 I
651).
,
, ,
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van de bepalingen van de wetten en
veronleningen bet?·effende het wegverkeer,
niet kan wo1·den uitgeb1·eid tot andere
pe1·sonen die terzelfdertijd voo1' hetzeljde
gerecht worden vervolgd, zelfs indien
zij samen met de minderjm·igen bij een
en hetzelfde exploot zijn gedagvaard (1),
hebben de ouders, die als burgmTechtelijk
aanspmkelijk voor de mindmjaTige
worden gedagvam·d, ttite1·aa1'd het recht
om tegenwo01·dig te zijn bij en deel te
nemen aan de debatten in madkamer.
(s ... )
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 21 januari 1976 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de· schending van de artikelen 96 en 97
van de Grondwet,
doo1·dat, hoewel de van openbare orde
zijnde bepaling van artikel 96 van de
Grondwet oplegt dat de terechtzittingen
van de rechtbanken openbaar zijn,
tenzij die openbaarheid gevaar oplevert
voor de orde of de goede zeden, in welk
geval « zulks door de rechtbank bij vonnis
verklaard » wordt, uit geen enkel stuk
waarop het Hof acht mag slaan blijkt
dat die substantiele en derhalve op straffe
van nietigheid opgelegde pleegvorm is
nageleefd; zo weliswaar door artikel 36bis
van de wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherming wordt bepaald dat de
debatten in raadkamer plaatshebben
wanneer de gerechten bevoegd op grond
van het gemeen recht, kennis nemen van
vervolgingen jegens minderjarigen van
meer dan zestien en minder dan achttien
jaar wegens overtrading van de wetten
en reglementen betreffende het wegverkeer en zo daaruit volgt dat de
rechter over de grond geen beoordelingsmacht bezit omtrent de vraag of de
behandeling van de zaak al dan niet in
openbare terechtzitting zal plaatsvinden,
een gewone wet echter, ten deze voormelde wet van 8 april 1965. een bepaling
van de Grondwet niet kan afschaffen,
al was het gedeeltelijk; daaruit volgt dat
de rechter, die, krachtens artikel 36bis
van voormelde wet, van de zaak in
raadkamer kemlis neemt, niet van de bij
(1) Cass., 22 september 1975 (A1'1·. cass.,
1976, biz. 104).

artikel 96 van de Grondwet opgelegde
verplichting is ontslagen, met name
vooraf bij een met redenen omkleed
vonnis, overeenkomstig artikel 97 van
de Grondwet, te verklaren dat de zaak
in raadkamer, dit is met gesloten deuren,
zal worden behandeld :
Overwegende dat, nu de wetgever in
de onder voormeld artikel 36bis bepaalde
gevallen op dwingende wijze voorschrijft,
aldus alle beoordelingsmacht aan de
rechter ontnemende, dat de debatten
in raadkamer zullen plaatsvinden, deze
niet verplicht is zulks vooraf in een
gerechtelijke beslissing te verklaren;
Overwegende dat, in strijd met de
aanvoering van het middel, artikel 2
van de wet van 9 mei 1972 dat het
artikel 36bis in de wet van 8 april 1965
op de jeugdbescherming heeft ingelast,
de bepalingen van artikel 96 van de
Grondwet noch geheel noch gedeeltelijk
heeft afgeschaft ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 36bis
van de wet van 8 april 1965 (artikel 2,
lid 2, van de wet van 9 mei 1972) betreffende de jeugdbescherming en 96 van de
Grondwet,
do01·dat het onderzoek van de vervolging ingesteld tegen Martin S ... , minderjarige van meer dan zestien jaar en
minder dan volle achttien jaar, voor
het hof van beroep in raadkamer heeft
plaatsgehad, tegelijkertijd als het onderzoek van de vervolging ingesteld tegen
de meerderjarige gedaagde Andre S ... ,
terwijl dit onderzoek ingevolge artikel 96 van de Grondwet ten aanzien van
laatstgenoemde niet in raadkamer mocht
geschieden, zodat feitelijk de beklaagde
Martin S ... , tijdens de behandeling van
zijn zaak, de afzondering van de buitenwereld niet heeft gekend, die tot zijn
bescherming en in zijn belang door de
bepaling van artikel 36bis van de wet
van 8 april 1965 is ingevoerd, door af
te wijken van de regel van de openbaarheid van de terechtzittingen, welke
echter ingevolge artikel 96 van de Grondwet ten aanzien van de gedaagde Andre
S ... was opgelegd en niet werd geeerbiedigd :
Overwegende dat, zo het voorschrift
van voormeld artikel 36bis betreffende
de procedure in raadkamer tot andere
personen, die samen met de minderjarige
worden vervolgd, niet mag worden
uitgebreid, de ouders, die in hoedanigheid
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van civielrechtelijk aansprakelijke personen voor die minderjarige worden gedagvaard, uiteraard het recht hebben aan
de debatten in raadkamer deel te nemen;
Overwegende dat, in zoverre het
aanvoert dat ten aanzien van Andre
Serck, die zich niet heeft voorzien, de
regel van de openbaarheid van de
terechtzittingen niet werd nageleefd,
het middel 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;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
5 oktober 1976.
2 8 kamer. Voorzitter, de H. Delahaye, voorzitter.Verslaggeve1·, de H. Sury. Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, eerste
advocaat-generaal.

2 8 KAMER. -

5 oktober 1976.

1° vVAPENS. OoRLOGSWAPENS.
HET VOORHANDEN HEBBEN VAN OORLOGSWAPENS IS AAN PARTIOULIEREN
VERBODEN, BEHOUDENS MACHTIGING
VAN DE GOUVERNEUR DER PROVINCIE.
- YERBOD DAT SLECHTS VOOR VUURWAPENS GELDT,
2°

CASSATIE.
VOORZIENING OP
BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE.
STRAFZAKEN. YEROORDELING
WEGENS EEN FElT DAT GEEN MISDRIJF
OPLEVERT. - YERNIETIGING ZONDER
VERWIJZING.

1° De wet verbiedt dat particulieren,
behoudens machtiging van de gouverneur
de1· provincie, o01'logswapens voorhanden
hebben; dit ve1·bod geldt alleen voor
vuu1·wapens (1). (Art. ll wet van
3 januari 1933.)
2° Op de voorziening van de procureurgeneraal, ingesteld op bevel van de

(1) Volgens artikel 4 van het ministerieel
besluit van 8 april 1948 betreffende het
inleveren van wapenen, munitie en ander
oorlogsmaterieel, waarvan de tekst thans nog
verschijnt in LARCIER, d. II, Droit penal,
blz. 240 en in J. SERVAIS en E. MECHELYNCK,
d. II, Matieres penales, blz. 245, wordt een
ieder die, zonder daartoe regelmatig gemachtigd te zijn, ... een oorlogswapen of munitie
voor oorlogswapenen in zijn bezit houdt met
de bij dit artikel gestelde correctionele straffen
gestraft; in dit artikel wordt geen onderscheid
gemaakt tussen een oorlogsvuurwapen en
andere oorlogswapens.
Er mag evenwel niet uit het oog worden
verloren dat dit ministerieel besluit door de
Minister van Justitie genomen werd op basis
van artikel 4-3° van de besluitwet van 11 oktober 1916 betreffende de staat van oorlog
en de staat van beleg. Volgens dit artikel
mogen de burgerlijke of militaire autoriteiten,
die daartoe door de Koning bijzonder zijn
gemachtigd, met toepassing van artikel 1,
tweede lid, van de besluitwet, " de inlevering
der wapens en munitie bevelen ... "· Ret besluit
van de Regent van 12 december 1945 had dit
recht toegekend aan de minister tot wiens
bevoegdheid het bestuur van de staatsveiligheid behoorde. Bij besluit van de Regent
van 3 juli 1946 wercl bet bestum van cle
staatsveiligheicl aan de Minister van J ustitie
overgeclragen.

De bevoegclheclen waarvan sprake in
artikel 4 van de besluitwet van 11 oktober
1916, en o.m. cle bevoegdheden waarvan
sprake in het 3° van clit artikel, "kunnen enkel
uitgeoefend worden met het cloel 's lands
verdediging en de veiligheid van het leger te
hanclhaven" (art. 4, tweecle lid).
De verordenencle bepalingen, o.m. cle
bepalingen welke, zoals clie van het rninisterieel besluit van 8 april 1948, genomen zijn
wegens toekenning van ~titzondm·lijlce machten
omwille van noodwencligheclen eigen aan cle
om·logstijd, hebben vanzelfsprekencl geen gevolg meer als de oorlogstijd eincligt. Door het
besluit van cle Regent van 1 juni 1949 werd
het leger op 15 juni 1949 op vreclesvoet
teruggebracht, zoclat de oorlogstijd op clezelfde
dag is geeindigd.
Artikel 26 van de wet van 3 januari 1933
op cle vervaarcliging van, de handel in en het
dragen van wapenen en op de handel in
munitie staat wellicht aan de " regering " toe
cle bepalingen, o.a. van artikel 11 van clezelfcle
wet, cl.w.z. cle bepalingen volgens welke
particulieren geen oorlogsvuurwapens mogen
cletineren tenzij zij daartoe door de provinciegouverneur zijn gemachtigd, geheel of ten
dele uit te breiden tot de andere wapens dan
cle vuurwapens.
De " regering " heeft clit verbod evenwel
niet uitgebreicl.

F.D.

-144Minister van Justitie, ve1·nietigt het
Hoj zonde1· venvijzing het vonnis tot
veroonleling wegens een jeit dat geen
misckijj opleve1·t ( 1). (Artt. 7, tweede
lid, en 9 Grondwet en art. 441 Sv.)
(PROOUREUR-GENERAAL
IN RET HOF VAN OASSATIE,
IN ZAKE VOLOKAERT.)
ARREST,
HET HOF;- Gelet op de vordering
van de Procureur-generaal in het Hof
van cassatie, luidende als volgt :
" Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie :
" De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer kenbaar te maken dat,
bij een brief van 3 mei 197 6, bestuur der
wetgeving, nr. 130.836/327/AP/Div., de
Minister van J ustitie hem gelast heeft
bij het Hof, overeenkomstig artikel 441
van het Wetboek van Strafvordering,
aangifte te doen van het in kracht van
gewijsde gegane vonnis, op 18 december
1975 uitgesproken door de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde, in zoverre
dit vonnis Volckaert Rudi, A., L.,
herbergier, geboren op 10 januari 1952
en wonende te W etteren, Nieuwstraat 32,
veroordeelt tot een geldboete van
100 frank ter zake van « een bajonet die
geacht wordt een blank oorlogswapen
te zijn en geen wapen is voor wapenrek
of verzameling, voorhanden te hebben
gehad, zonder de machtiging van de
gouverneur van de provincie "·
" De wet - in het bijzonder artikel 11
van de wet van 3 januari 1933 - stelt
slechts strafbaar het voorhanden hebben
van oorlogsvuurwapenen zonder een
dergelijke toelating zodat de veroordeling uitgesproken werd met schending
van artikel 9 van de Grondwet.
" Om deze redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het
aan het Hof mage behagen het aangegeven vonnis te vernietigen in zoverre
het vermelde veroordeling uitspreekt;
te bevelen dat van zijn arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing en te

(1) Cass., 29 oktober 1974 (A1'1'. cass., 1975
blz. 273).

zeggen dat er geen grand is tot verwijzing.
"Brussel, 25 augustus 1976.
" V oor de procureur-generaal,
" De eerste advocaat-generaal,
)) (get.) F. Duman));
Gelet op artikel 441 van het W etboek
van Strafvordering, met aanneming van
de beweegredenen van hager aangehaalde
vordering, vernietigt het vonnis op
18 december 1975 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Dendermonde in zoverre het vermelde veroordeling uitspreekt ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; zegt dat er geen aanleiding
is tot verwijzing.
5 oktober 1976. 2e kamer. Voorzitte1·, de H. Delahaye, voorzitter.Ve1·slaggever, de H. Versee. Gelijkluidende conchtsie, de H. Duman, eerste
advocaat-generaal.

2e KAMER. -

5 oktober 1976.

(TWEE ARRESTEN.)
1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
CORREOTIONELE
REOHTBANK OF POLITIEREOHTBANK
REOHTDOENDE ZONDER DAT DE BEKLAAGDE WERD GEDAGVAARD OF VRIJWILLIG IS VERSOHENEN. - VEROORDELEND VONNIS. ONWETTELIJKHEID.
2°

CASSATIE. VooRZIENING OP
BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE.
VONNIS VAN DE OORREOTIONELE
REOHTBANK OF VAN DE POUTIEREOHTBANK WAARBIJ DE BEKLAAGDE WERD
VEROORDEELD ZONDER DAT DEZE vVERD
GEDAGVAARD OF VRIJWILLIG IS VERSOHENEN. - VERNIETIGING.

3o VERWIJZING NA CASSATIE.
STRAFZAKEN. - VOORZIENING OP BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE.VERNIETIGING VAN EEN VONNIS VAN

-145DE OORREOTIONELE REOHTBANK OF VAN
DE POLITIEREOHTBANK WAARBIJ DE
BEKLAAGDE ONWETTELIJK WERD VEROORDEELD. VERNIETIGING ZONDER
VERWIJZING.

1°

Op de voorziening van de P?·ocu?'ett?'Generaal, ingesteld op bevel van de
Minister van Justitie, ve?·nietigt het
Hof het vonnis waa?·bij de co?Tectionele
?'echtbank of de politierechtbank de
beklaagde Ve?'Oo?·deelt zonder dat deze
we1·d gedagvam·d of vrijwillig is Ve?'schenen (2). (Art. 41 Sv.)

3o H'annee?' op de voo1·ziening van de
Proctt?'eU?'- Generaal, ingesteld op bevel
van de Minister van Justitie, het Hof
een vonnis, waa1·bij de cor1·ectionele
?'echtbank of de politierechtbank de
beklaagde ve?'OO?'deelt, ve1·nietigt orndat
deze niet we1·d gedagvaa?·d noch v1·ijwillig
is ve?·schenen, geschiedt de ve1·nietiging
zonde?' ve1·wijzing (3). (Art. 441 Sv.)

3e KAMER. -

1°

Met de notities overeenstemmend
arrest.

Tweede zaak.
(PROOUREUR-GENERAAL
IN HET HOF VAN OASSATIE,
IN ZAKE RODTS.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.

6 oktober 1976.

DIENSTPLICHT. UITSTEL EN
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE
GROND. lNGESOHREVENE VAN WIE
EE:N BROEDER OF EEN ZUSTER EEN
WERKELIJKE
DIENST
HEEFT
VOLBRACHT. GEZIN DAT TEN MINSTE
EEN LID TELT DAT DE HOEDANIGHEID
VAN KRIJGSGEVANGENE
HEEFT.
HOEDANIGHEID
VAN
KRIJGSGEVANGENE.- BEGRIP.

2° GRONDWET.- GELIJKHEID VAN DE
BELGEN VOOR DE WET.- BEGRIP.
3° INTERNATIONALE VERDRAGEN.
VERDRAG TOT BESOHERMING VAN
DE REOHTEN VAN DE MENS EN DE
FUNDAMENTELEVRIJHEDEN, ARTIKEL 6
EN 14. BEGRIP.
4°

WETTEN EN BESLUITEN.
UITLEGGING VAN EEN WETTELIJKE
BEPALING DIE TOT EEN ONDERSOHEID
LEIDT. SOHENDING VAN DE REGEL
VAN DE GRONDvVETTELIJKE GELIJKHEID EN VAN HET VERDRAG TOT
BESOHERJ\HNG VAN DE REOHTEN VAN
DE MENS EN DE
FUNDAMENTELE
VRIJHEDEN.- VooRWAARDEN.

1°

Onde?' gezinslid dat de hoedanigheid
van k1·ijgsgevangene heeft, in de zin van
artikel 12, § 1, 5°bis, de?·de lid, c, van
de gecoo?·dineerde dienstplichtwetten, gewijzigd bij de wet van 30 juli 1974, rnoet
wo1·den vm·staan het gezinslid dat het
werkelijk stattmt van k1·ijgsgevangene
geniet (4).

Ee?·ste zaalc.
(PROOUREUR-GENERAAL
IN HET HOF VAN OASSATIE,
BIJ HET HOF VAN OASSATIE,
IN ZAKE VANDERWAL.)

de H. Dumon, eerste

advocaat-generaal.

Onwettelijk is het vonnis van de co?Tectionele ?'echtbank of van de politie?'echtbank waarbij de beklaagde wordt
ve?·oordeeld zonder dat deze werd gedagvaard of vrijwillig is verschenen ( 1).
(Artt. 145, 147 en 182 Sv., en het
algemeen
rechtsbeginsel
inzake
de
eerbiediging van de rechten van de
verdediging.)

2°

ltddende conclusie,

2o De in m·tikel 6 van de

G1·ondwet
gehttldigde ?'egel van de gelijkheid der
Belgen voo?' de wet wo1·dt niet geschonden
door de ?'echte?' die aan een wettelijke

(1), (2) en (3) Raadpl. cass., 23 juni 1969

(An'. cass., 1969, biz. 1067) en 30 juni 1975
5

oktober

Voo?·zitte?', de
Ve?·slaggeve?',

1976. 2e kamer. H. Delahaye, voorzitter.de H. Sury. Gelijk-

(ibid., 1975, biz. 1171).
(4) Cass., 28 april 1976
biz. 977).

(A?'?'. cass., 1976,

bepaling een uitlegging geejt die tot
een onder·scheid leidt dat niet willekeu1·ig is en waaTbij al degenen die zich
in dezeljde toestand bevinden op dezeljde
wijze behandeld wo1·den ( 1).
30 De aTtikelen 6 en

14 van het Ve1·dmg

tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele VTijheden
wo1·den niet geschonden doo1· de 1·echte1·
die aan een wettelij ke bepaling een
uitlegging geejt die tot een onder·scheid
leidt dat niet willeketwig is en waa1·bij
al degenen die zich in dezelfde toestand
bevinden op dezelfde wijze behandeld
w01·den.
4° Noch de gmndwettelijke ?'egel van de
gelijkheid de?' Belgen voo1· de wet noch
de aTtikelen 6 en 14 van het Ve1·dmg
tot BescheTming van de Rechten van de
111ens en de Fundamentele V1·ijheden
woTden geschonden do01· de ?'echter·, die
aan een wettelijke bepaling een uitlegging geejt die tot een ondeTscheid leidt
dat niet willekeuTig is en waaTbij al
degenen die zich in dezeljde toestand
bevinden op dezelfde wijze behandeld
w01·den.
(LUYTEN.)
ARREST,

HET HOF;- Ge1et op de bestreden
beslissing, op 6 mei 1976 door de Hoge
Militieraad gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 28 van de
Grondwet, 5, 6 van het Gerechtelijk
vVetboek, 12, § 1, 5°bis, c, van de op
30 april1962 gecoordineerde dienstplichtwetten en van de algemene regels voor de
interpretatie van wetteksten,
do01·dat de Hoge Militieraad de woorden
« hoedanigheid van krijgsgevangene » in
artikel 12, § 1, 5°bis, derde lid, c, van de
gecoordineerde dienstplichtwetten zo uitlegt dat het bedoelde lid van het gezin
niet enkel in feite krijgsgevangene moet
geweest zijn, maar dat het tevens moet
erkend zijn als krijgsgevangene overeenkomstig de wet van 18 augustus 1947
houdende regeling van het statuut der
krijgsgevangenen van 1940-1945,
te1·wijl het woord « hoedanigheid, qualite )) duidelijk is en enkel de feitelijke
(1) Raadpl. cass., 9 jlmi 1976 (A?'?', cass.,
1976, blz. 1130).

146toestand bedoelt, omschreven in artikel 4
van het verdrag betreffende de behandeling van krijgsgevangenen ondertekend
te Geneve op 12 augustus 1949 :
Overwegende dat sub letter c van
voormeld artikel 12, § 1, 5°bis, ingevoegd
door de wet van 30 juli 1974, en sub
letter c van het enig artikel van het
ministerieel besluit van 2 oktober 1974
tot vaststelling van de categorieen
dienstplichtigen van de lichting 1975
die zich kunnen beroepen op artikel 12,
§ 1, 5°bis, niet wordt gezegd dat de
dienstplichtige die op grand van die tekst
om vrijlating van dienst verzoekt, tot
een gezin moet behoren dat ten minste
een lid telt dat enkel in feite verzetslid,
krijgsgevangene, politiek gevangene of
gedeporteerde is geweest ; dat deze
teksten integendeel preciseren dat het
verzetslid, de krijgsgevangene, de politiek
gevangene of de gedeporteerde deze
" hoedanigheid >> moet bezitten ; dat het
begrip « hoedanigheid )) van verzetslid,
krijgsgevangene, politiek gevangene of
gedeporteerde in dit verband het bestaan
van een statuut onderstelt; dat overigens
de wet van 19 april 1963 de vervaldag
vaststelt van de aanvragen tot het
bekomen van de
erkenning van
de hoedanigheid van krijgsgevangene
1940-1945 en dus ook het woord «hoedanigheid l> in de betekenis van statuut
gebruikt;
Overwegende dat uit wat voorafgaat
en uit de parlementaire voorbereiding
van de wet van 30 juli 1974 blijkt dat de
wetgever niet bedoelt het lid van het
gezin dat in feite krijgsgevangene is
geweest, maar de persoon die de hoedanigheid, het statuut, van krijgsgevangene bezit ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 6 van de
Grondwet, 6 en 14 van het Europees
verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden,
do01·dat de Hoge Militieraad, door zijn
interpretatie, geen genoegen neemt met
de feitelijke krijgsgevangenschap van
de vader van eiser, maar daarenboven
eist dat de vader het statuut van krijgsgevangene heeft bekomen en dit hoewel
de termijn voor het bekomen van deze
hoedanigheid reeds verstreken was wanneer een 5°bis werd ingevoegd in artikel 12, § 1, van de gecoordineerde
dienstplichtwetten,
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te?·wijl aldus aan houders van een
status een discriminerend voordeel wordt
toegekend:
Overwegende dat uit artikel 3 van de
wet van 18 augustus 1947 houdende
regeling van het statuut van de krijgsgevangenen van 1940-1945 volgt dat de
Minister van Landsverdediging oordeelt
of de bij de wet gestelde voorwaarden
om in aanmerking te komen voor het
statuut van krijgsgevangene vervuld
zijn ; dat de wet van 19 april 1963 de
vervaldag vaststelt van de aanvragen
tot het bekomen van de erkenning van
de hoedanigheid van krijgsgevangene
1940-1945;
Overwegende dat de Hoge Militieraad
noch de grondwettelijke regel van de
gelijkheid der Belgen voor de wet noch
het Europees verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden schendt wanneer
hij, in het raam van zijn bevoegdheid,
van een wettelijke bepaling een interpretatie geeft die tot een onderscheid
leidt dat niet willekeurig is en waarbij
al degenen die zich in dezelfde toestand
bevinden op dezelfde wijze behandeld
worden;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
6 oktober 1976. 3e kamer. VooTzitte?', de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve?',
de H. Janssens. Gelijkluidende oonolttsie, de H. Dedercq, advocaat-generaal.

3e KAMER. -

6 oktober 1976.

DIENSTPLIOHT.
HERKEURINGSRAAD. - lNOBSERVATIESTELLING BEVOLEN NA VERSCHIJNING VAN DE
DIENSTPLICHTIGE. BESLISSING NA
DE BESLUITEN VAN DE GENEESHEERDESKUNDIGE. NIEUWE VERSCHIJNING NODELOOS GEACHT. - DIENSTPLICHTIGE MOET NIET MEER WORDEN
OPGEROEPEN.

W annee?' de he?·lceu?·ings?"aad, na Ve?'sohijning van de dienstpliohtige, diens
inobse?'vatiestelling heeft bevolen, kan

hij op de besluiten van de geneeshee?'deskttndige ttitspmak doen zonde?' de
dienstpliohtige te laten op?·oepen, indien hij een niettwe ve?·sohijning nodeZoos aoht (1). (Gecoi:irdineerde dienstplichtwetten van 30 april 1962, art. 45,
§ 3.)

(DE GROEVE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 22 juni 1976 door de
Herkeuringsraad van de provincie OostVlaanderen gewezen ;
Over het eerste middel, hieTttit afgeleid
dat eiser, nadat hij op 13 april 1976 voor
de herkeuringsraad was verschenen, waar
zijn inobservatiestelling in het militair
hospitaal werd bevolen, niet werd opgeroepen om opnieuw voor de herkeuringsraad te verschijnen :
Overwegende dat krachtens artikel 45,
§ 3, van de op 30 april 1962 gecoi:irdibeerde dienstplichtwetten, de herkeuringsraad, wanneer hij, na verschijning
van de dienstplichtige, diens inobservatiestelling heeft bevolen, uitspraak
kan doen op de besluiten van de geneesheer-deskundige zonder de dienstplichtige
te laten oproepen, indien de raad een
nieuwe verschijning nodeloos acht ;
Overwegende dat de beslissing vaststelt
dat eiser, alvorens hij in observatie
werd geplaatst, reeds voor de herkeuringsraad was verschenen en er was gehoord
en dat een nieuwe verschijning derhalve
nodeloos wordt geacht ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
6 oktober 1976.- 3e kamer.- Voo?'zitteT en Ve?·slaggeve?', de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende oonolttsie, de H. Declercq,
advocaat-generaal.

(1) Oass., 27 september 1972 (A1'1', cass.,
1973, blz. 105).
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3e

KAMER.-

6 oktober 1976.

DIENSTPLIOHT.
HERKEURINGS·
RAAD. -BESLISSING OVER DE KEURING
IN HET BUITENLAND. GEEN OPROEPING VAN DE
DIENSTPLIOHTIGE
NOODZAKELIJK.

De hM·keu?·ingsmad doet tdtspmak over
de keu1·ing van de dienstplichtige in het
btiitenland zonde1· deze op te ?'oepen ( 1).
(Dienstplichtwetten, gecoordineerd op
30 april 1962, art. 46, § 5.)

Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
6 oktober 1976.- 3e kamer. -Voorzitter en Verslaggeve1·, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende concltisie, de H. Declercq,
advocaat-generaal.

(DE BACKER.)

3e

KAMER. -

6 oktober 1976.

ARREST.

HOF;- Gelet op de bestreden
beslissing, op 22 juni 1976 door de
Herkeuringsraad van de provincie OostVlaanderen gewezen ;
RET

Over het middel hieniit afgeleid dat de
herkeuringsraad eiser « aangewezen, geschikt voor de dienst " verklaart,
terwijl eiser vanwege de Belgische
consul een mededeling had ontvangen
volgens welke hij definitief ongeschikt
werd bevonden voor de dienst en hem
niet werd medegedeeld dat een herziening of herkeuring mogelijk was, wat
een schending uitmaakt van de rechten
van de verdediging en van de mens :
Overwegende dat uit de stukken die
regelmatig werden neergelegd en waarop
het Hof derhalve acht vermag te slaan,
niet blijkt dat eiser de in het middel
bedoelde mededeling vanwege de Belgiselle consul heeft ontvangen ;
Overwegende dat uit de bestreden
beslissing blijkt dat de keuring in het
buitenland werd ondergaan, in welk
geval, ingevolge artikel 46, § 5, van de
gecoordineerde dienstplichtwetten, de
raad uitspraak doet zonder de belanghebbende op te roepen ;
Overwegende dat, nu de beslissingen
van de herkeuringsraden vatbaar zijn
noch voor « herziening " noch voor
« herkeuring "' doch enkel door n:tiddel
van voorziening in cassatie bestreden
kunnen worden, er schending is noch
van de rechten van de verdediging noch
van de rechten van de mens;
(1) Cass., 23 juni 1976 (A1'1·. cass., 1976,
blz. 1200).

OASSATIEMIDDELEN.- DIREOTE BELASTINGEN.- MIDDEL DAT DE BOHENDING AANVOERT VAN EEN WETTELIJKE
BEPALING WELKE GEEN BETREKKING
HEEFT OP DE BETWISTING DIE AAN DE
REOHTER WERD VOORGELEGD OF DOOR
HEM WERD BESLEOHT. NIET-ONTV ANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk inzake di1·ecte belastingen
is het middel dat de schending aanvoe1·t
van een wettelijke bepaling welke geen
bet1·ekking heeft op de betwisting die
aan de rechter we1·d voorgelegd of door
hem werd beslecht (2).
(VERLEYE, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
6 oktober 1976.- 3e kamer.- Voorzitte?' en Verslaggeve?', de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende concltisie, de H. Declercq,
advocaat-generaal.

1e KAMER.- 7 oktober 1976.

1°

REOHTERLI.JK GEWIJSDE.
GEZAG VAN GEWIJSDE.- BURGERLIJKE

(2) Cass., 29 oktober 1971 (A1'1". cass., 1972,
blz. 227); raadpl. cass., 10 juDi 1976 (ibid.,
1976, blz. 1132); vgl. cass., 2 oktober 1975
(ibid., 1976, blz. 150).

-

149-

ZAKEN.- GEEN VERVULLING VAN DE
WETTELIJKE VOORWAARDEN VOOR HET
GEZAG VAN GEWIJSDE.- DE REOHTER
KAN UIT JiiEN REOHTERLIJKE BESLIS·
SING FEITELIJKE
VERMOEDENS
AF·
LEIDEN.

2°

BEWIJS.- VERMOEDENS. -BuRGERLIJKE ZAKEN. FEITELIJKE VJ!iRMOEDENS. GEEN VERVULLING VAN
DE WETTELIJKE VOORWAARDEN VOOR
HET GEZAG VAN GJ!iWIJSDJ!i. DE
REOHTER KAN DJ!iRGELIJKE 'iERMOEDENS AFLEIDEN UIT JiiEN REOHTERLIJKE
BESLISSING, ALS ZIJ ALS BEWIJSMIDDEL
ZIJN TOEGJ!iLATEN.

3°

BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. VoRDERING TOT VJ!iRGOEDING VAN DE SCHADE TEN GEVOLGE
VAN EEN lVIISDRIJF. BESLISSING
WAARIN WORDT VASTGESTELD
DAT
DE FElTEN DIE AAN DE VORDERING
TEN GRONDSLAG LIGGJ!iN ONDER DE
TOEPASSING VALLEN VAN DE STRAFW'ET.
GEEN VERPLIOHTING VOOR DE
REOHTER DE BESTANDDELEN VAN HET
MISDRIJF TE RELEVEREN. VOOR·
WAARDE.

40

VERJARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. STUITING VAN
DE VERJARING. DAAD VAN ONDERZOEK. BE GRIP.

5°

VERJARING. BURGERLIJKE ZAKEN. VoRDERING TOT SOHADEVJ!iRGOEDING GEGROND OP EEN MISDRIJF. REOHTER VERPLIOHT TJ!i
ONDERZOEKEN OF DEZJ!i VORDERING
NIET VERJAARD IS. DRAAGWIJDTE
VAN DIT ONDERZOEK.

eo

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). OOMPENSATOIRE INTERESTEN.- BEGRIP.

(1) Raadpl. cass., 4 maart 1974 (An·. cass.,
1974, blz. 729).
(2) De burgerlijke rechter moet de feiten die
ten grondslag liggen aan de vordering niet
omschrijven in de bewoordingen van de strafwet. Daar hij deze feiten niet strafrechtelijk
beslecht en enkel beslist over de burgerlijke
gevolgen ervan, moet hij, in de regel, met het
strafrechtelijk aspect slechts rekening houden
om te oordelen of de vordering al dan niet
door verjaring is vervallen.
Als hij vasts tel t dat de feiten onder de
toepassing van de strafwet vallen, moet hij
enkel de gevolgen nagaan die eruit kunnen
voortvloeien t.o.v. de vordering,
De verweerster in de vordering tot aan-

1° en 2° W annee1· feitelij ke vermoedens
als bewijsmiddel toegelaten zijn, ktmnen
zij afgeleid wo1·den uit een 1'echte1·lijke
uitspraak, o.m. tdt een beschikking
van de raadkame1·, hoewel de V001'wam·den waaraan de wet het gezag van
gewijsde ondm·werpt niet ve1•vuld zijn (1).
3° Hoewel de 1·echter die ttitspmak moet
doen over een op een misd1·ijf geg1·onde
v01·de1·ing tot schadeve1·goeding, om te
onderzoeken of deze vordering niet
verjaa1·d is uitdrukkelijk rnoet vaststellen dat defeiten die aan deze vo1·de1·ing
ten g1·ondslag liggen onder de toepassing
van de strafwet vallen, dient hij echte1·
niet de bestanddelen van dit rnisd1·ijf
op te geven, als deze geen gevolg hebben
op de beo01·deling van de dum· der
ve1jm·ing (2).
4° Onder daad waa1·doo1· de ve1jaring van
de strafvorde?·ing wo1·dt gestuit wo1·dt
ve1·staan elke handeling of daad van
een dam·toe bevoegde ovm·heid st1·ekkende
tot het ve1·zarnelen van bewijzen of tot
het in staat van wijzen brengen van de
zaak (3). (Art. 22 wet van 17 april1878.)
5° De 1'echtm· die moet ttitspmak doen over
een op een misd1·ijf geg1·onde vo1·dering
tot schadeve1·goeding die op een rnisd1·ijf
is gegrond rnoet onderzoeken of deze
vorde1·ing niet ve1jaa1·d is en nagaan
of de feiten waarop deze vorde1·ing is
geg1·ond samen met ande1·e feiten niet
een enkel misd1·ijf vormen, wegens de
eenheid van stmfbam· opzet.

eo De inte1·esten die de 1'echte1· toelwnt aan
het slachtojJe1· van een misd1·ijf voor het
bijkornend nadeel wegens te late ve?·goeding van de oo1·sp1•onkelij ke schade
do01' de dade1· van het rnisd1·ijf zijn compensatoire inte1•esten (4).
sprakelijkverklaring, eiseres tot cassatie, had
er derhalve geen belang bij te zeggen dat de
feiten niet in de bewoordingen van de strafwet
waren omschreven. Nu de rechter had vastgesteld dat de feiten onder de toepassing van
de strafwet vielen en dat de burgerlijke rechtsvordering niet door verjaring van de strafvordering vervallen was, was de verweerster in
deze rechtsvordering niet ontvankelijk in haar
betoog dat de rechter deze feiten in de bewoordingen van de strafwet had moeten omschrijven en nagaan of de bestanddelen van
het misdrijf verenigd waren.
(3) Cass., 20 juli 1976 (A1·r. cass., 1976,
blz. 1231).
(4) Cass., 24 januari 1966 (Bull. en Pas.,
1966, I, 658).
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(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP IN VEREFFENING « OINDA "• T. OOOPERATIEVE VENNOOTSOHAP IN VEREFFENING « VEREVENINGSFONDS
VOOR
INGEVOERD
SOHROOT )) EN OOOPERATIEVE VENNOOTSCHAP « GEMEENSOHAPPELIJK BUREAU
VAN SCHROOTVERBRUIKERS "·)
ARREST

(vertaling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 25 juni 1975 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 3, 4, 2I, 22,
26 van de wet van I7 aprili878 houdende
de voorafgaande titel van het W etboek
van Strafvordering en, bovendien, voor
zoveel nodig, van genoemde artikelen 2I,
22, 26 zoals ze gewijzigd zijn bij de wet
van 30 mei I96I, 65, I93, I96, 496 van
het Strafwetboek, I28, 130, I33, I82, 229,
230, 231, 246 van het vVetboek van
Strafvordering, welk artikel230 gewijzigd
is bij artikel I, I2I 0 , van de wet van
10 juli I967 tot verbetering van de
verouderde termen in dit W etboek, tot
opheffing van een aantal daarin nodeloos
geworden bepalingen, tot wijziging van
de wet van 20 april I874 op de voorlopige
hechtenis en tot invoering van de Nederlandse tekst van dat wetboek en die wet,
van het algemeen rechtsbeginsel van het
gezag van het strafrechtelijk gewijsde,
van de artikelen I319, 1320, I322 van
het Burgerlijk Wetboek, 556, 573, 610,
700 van het Gerechtelijk Wetboek, 97
van de Grondwet, en uit machtsoverschrijding,
doordat het arrest, ter rechtvaardiging
van de veroordeling van eiseres tot
betaling in hoofdsom van 6.943.583 frank
aan de eerste verweerster, erop wijst
dat de gedragingen van eiseres onder de
toepassing vallen van de bepalingen
van de strafwet, met name inzake
valsheid, het gebruik van valse stukken
en oplichting ; dat, uit dien hoofde, op
22 februari I96I tegen haar beheerders
een klacht werd ingediend door de Hoge
Autoriteit van de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal; dat het onderzoek
op I8 oktober I965 werd afgesloten met
een beschikking van buitenvervolgingstelling volgens welke er jegens wie dan
ook onherroepelijk werd vastgesteld :
1° dat de thans aangevoerde feiten samen
met soortgelijke feiten die tussen I5 juli
I955 en 23 mei I958 werden gepleegd
een enkele criminele activiteit vormden
met een en hetzelfcle opzet ; 2° dat er

verzachtende omstancligheden bestonden
waardoor de misdaden van valsheid en
gebruik van valse stukken strafbaar
werden met correctionele straffen ; 3° dat
de laatste daacl waardoor de verjaring
van de strafvordering werd gestuit een
vorclering is van 13 mei I96I van de
procureur des Konings te Brussel aan
de hoofdcommissaris voor gerechtelijke
opdrachten ; dat, voor zoveel als nodig,
het hof deze vaststellingen overneemt
en daarbij in de voorgelegde stukken
van het strafdossier inzonderheid nagaat :
I 0 of die vordering wel degelijk een daad
van onderzoek is die, in het kader waarin
ze plaatsheeft, klaarblijkelijk tot doel
heeft de zaak het gerechtelijk gevolg
te doen krijgen dat door de Hoge Autoriteit, klaagster, werd gevraagd; 2° of
soortgelijk bedrog werd gepleegd in de
uitvoering van de contracten 314/D.N.
van I2-I5 mei 1956, 352/D.N. van
13 juli I956 en 494/D.N. van 30 maart I2 april I957, met als laatste strafbare
daad de aanvraag tot prijsverevening
die de naamloze vennootschap Cinda
op II juli 1958 in verband met het
contract 494/D.N. heeft ingediend; dat
voornoemde stuitingsdaad tot gevolg
had de termijn voor het instellen van de
strafvordering tot I2 mei I964 te verschuiven en dat de onderhavige rechtsvordering op I3 april I962 en dus tijdig
werd ingesteld,
te1·wijl, eerste onderdeel, een beschikk:ing
van buitenvervolgingstelling nooit gezag
van gewijsde heeft voor de burgerlijke
rechter die uitspraak moet doen over een
rechtsvordering gegrond op het feit
waaromtrent ze is gegeven, zodat die van
18 oktober 1965, buiten het bestaan van
verzachtende omstandigheden waardoor
de aan de verdachten verweten feiten ter
zake van valsheid en gebruik van valse
stukken als wanbedrijven werden aangemerkt, niet onherroepelijk jegens wie
dan ook kon vaststellen dat de feiten,
die ten grondslag lagen aan de rechtsvordering die voor de burgerlijke rechters
tegen eiseres is ingesteld, samen met
op andere data gepleegde soortgelijke
feiten de uitvoering zijn geweest van een
enkele criminele activiteit met een en
hetzelfde opzet, of dat de laatste daad
waardoor de verjaring van de strafvordering werd gestuit de vordering is
geweest van I3 mei 196I van de procureur
des Konings te Brussel aan de hoofdcommissaris voor gerechtelijke opdrachten (inzonderheid schending van de
artikelen 3, 4 van de wet van I7 aprili878
houdende de voorafgaande titel van het

-151Wetboek van Strafvordering, 128, 130,
133, 246 van het Wetboek van Strafvordering en 97 van de Grondwet,
alsmede van vorenbedoeld algemeen
rechtsbeginsel) ;
tweede onde1·deel, bij zijn uitspraak over
een rechtsvordering tot veroordeling van
eiseres om in hoofdsom 6.943.583 frank
te betalen die de eerste verweerster,
krachtens een contract 226/D.N. van
2 november 1955, als vereveningsprijs
voor levering van 9.441 ton schroot
had uitgekeerd op overlegging van een
certificaat van 25 november 1955 waaruit
bleek dat die hoeveelheid schroot voortkwam uit scheepssloop en reeds was
gebruikt tot dekking van in uitvoering
van een contract 170fD.N. van 4 juni
1955 geleverde hoeveelheden, zodat het
niet met de werkelijkheid strookte, het
hof van beroep niet kon beslissen dat de
feiten die tot gTondslag dienden voor
deze rechtsvordering samen met andere
feiten, die niet aan het hof van beroep
waren voorgelegd en waarover het zelf
geen uitspraak had kunnen doen ingevolge het vonnis tot splitsing van de
zaken van 11 juni 1968 van de Rechtbank
van koophandel te Luik dat bevestigd
werd bij het arrest van het Hof van
beroep te Luik van 28 maart 1973, en
waarvan niet was beslist dat ze misdrijven
opleverden, de uitvoering waren van een
en hetzelfde misdadig opzet, of dat de
laatste strafbare daad van eiseres bestond
in de aanvraag tot prijsverevening die
zij op 11 juli 1958 in verband met het
contract 494/D.N. had ingediend, of,
derhalve, dat de laatste daad van stuiting
van de verjaring van de strafvordering
ten aanzien van de feiten waarover het
moest beslissen, de vordering van 13 mei
1961 was (schending van alle wettelijke
bepalingen en van het algemeen rechtsbeginsel waarvan sprake in het middel,
met uitzondering van de artikelen 193,
196, 496 van het Strafwetboek en 97
van de Grondwet);
de1·de onderdeel, genoemde vordering,
die er enkel toe strekte de inlichtingen
te verzamelen om het eventueel instellen
van de strafvordering te vergemakkelijken, in elk geval slechts eenvoudig
een daad van opzoeking is en niet een
daad van vervolging of onderzoek ;
ze helemaal geen daad van onderzoek
kan zijn, zoals het bestreden arrest ten
onrechte verklaart, daar ze is verricht
v66r de vordering om de zaak in onderzoek te stellen die dateert van 9 februari
1962 en dus helemaal geen daad is
waardoor de verjaring van de straf-

vordering wordt gestuit ten aanzien van
de feiten waarover het hof van beroep
alleen moest beslissen (in hoofdzaak
schending van de artikelen 21, 22, 26
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het v\Tetboek
van Strafvordering en, bovendien, voor
zoveel als nodig, van de artikelen 21, 22,
26 als gewijzigd bij de wet van 30 mei
1961, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk W etboek) ;
vie1·de onderdeel, het arrest tenslotte
niet wettelijk vaststelt dat in een van de
litigieuze contracten en in het bijzonder
de contracten 226/D.N. van 2 november
1955, 170/D.N. van 4 juni 1955 en
494/D.N. van 30 maart 1957 oplichting,
valsheid en gebruik van valse stukken
zou gepleegd zijn, daar het de bestanddelen van die misdrijven niet releveert
(schending van de artikelen 65, 193, 196,
496 van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet):
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende weliswaar dat een beschikking van buitenvervolgingstelling
in beginsel geen gezag van gewijsde
heeft ten aanzien van de burgerlijke
rechter en dat deze een andere uitspraak
kan doen dan het onderzoeksgerecht,
doch dat het hem niet verboden is,
wanneer feitelijke vermoedens als bewijsmiddel zijn toegelaten, uit de onderzoeksbeslissing elementen te halen om tot zijn
overtuiging te komen ;
Overwegende dat zo het arrest, met
name op grond van die beschikking,
vaststelt « dat de thans aangevoerde
feiten samen met soortgelijke feiten die
tussen 15 juli 1955 en 23 mei 1958 werden
gepleegd een enkele criminele activiteit
vormden met een en hetzelfde opzet ))
en « dat de laatste daad waardoor de
verjaring van de strafvordering werd
gestuit bestond in een vordering van
13 mei 1961 van de procureur des
Konings te Brussel aan de hoofdcommissaris voor gerechtelijke opdrachten
bij het parket van die magistraat »,
het hof van beroep die vaststellingen
overneemt na onderzoek van de juistheid
ervan in de voorgelegde stukken van het
strafdossier ;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 26 van de wet van 17 april 1878,
zoals het gewijzigd is bij artikel 1 van
de wet van 30 mei 1961, dat ten deze van
toepassing is, de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf niet
kan verjaren v66r de strafvordering;
Overwegende dat het arrest dan ook
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wettelijk besliste dat de rechtsvordering
werd ingesteld v66r het verstrijken van
de verjaringstermijn van de strafvordering, hetgeen op 12 mei 1964 plaatshad;
Dat het eerste onderdeel van het middel
naar recht faalt ;

en oplichting, eiseres er geen belang bij
heeft te. betogen dat het hof van beroep,
bovend1en, de bestanddelen van die
misclrijven moest releveren ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
ontvankelijk is ;

W at het tweede onderdeel betreft :

Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1147, 1153,
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
clom·clat het arrest eiseres veroordeelt om, benevens het beclrag van
6.943.583 frank, aan de eerste verweerster
compensatoire interesten, tegen de wettelijke rentevoet, op dat bedrag te
betalen vanaf 15 november 1956, op
grond dat, daar het gaat om het herstel
van de gevolgen van een misdrijf, de
intresten op het bedrag van de schade
verschuldigd zijn vanaf de dag van
die schade,
terwijl, eet·ste ondenleel, onder compensatoire interesten moet worden verstaan
de intresten die de rechter aan het
slachtoffer van een misdrijf toekent
wegens het bijkomend nadeel dat de
pleger ervan berokkent door de vergoeding van de oorspronkelijke schade uit
te stellen, maar de rechter, in aquilische
aangelegenheden, op het bedrag van een
vordering tot schadevergoeding geen
moratoire interesten kan doen lopen
v66r de beslissing waarbij die schadevergoeding wordt toegekend, zodat het
arrest geen wettelijke verantwoording
geeft voor zijn beslissing om eiseres tot
(( compensatoire interesten " te veroordelen vanaf 15 november 1956 tot herstel
van de gevolgen van een misclrijf (schending van alle in het middel vermelde
wettelijke bepalingen) ;
tweede onderdeel, het tenslotte tegenstrijdig is de datum van het misdrijf
dat eiseres zou gepleegd hebben op
15 november 1956 vast te stellen en
bovendien te beslissen dat de laatste
strafbare daad van eiseres op 11 juli 1958
zou gepleegd zijn (inzonderheid schending van artikel 97 van de Grondwet)

Overwegende dat het hof van beroep,
dat uitspraak moest doen over een op
misdrijven gegronde rechtsvordering tot
schadevergoeding, kon en moest onderzoeken of de rechtsvordering niet verjaard was ; dat het in dat verband moest
nagaan of de feiten waarop de voor het
hof gebrachte rechtsvordering steunde
niet samen met andere feiten, ingevolge
een eenheid van misdadig opzet, een
enkel misclrijf vormden ; dat het aldus
geen uitspraak heeft gedaan over feiten
die niet bij het hof aanhangig waren
gemaakt;
Dat dit onderdeel van het middel op
een onjuiste uitlegging van het arrest
berust en feitelijke grondslag mist ;
vVat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat onder daad van
onderzoek, die volgens artikel 22 van de
wet van 17 april 1878 de verjaring stuit,
moet worden verstaan elke daad van een
daartoe bevoegde overheid om bewijzen
te verzamelen of de zaak in staat van
wijzen te brengen;
Overwegende dat de procureur des
Konings een daartoe bevoegde overheid
is en dat de door de procureur des
Konings te Brussel gezonden vordering
van 13 mei 1961 tot doel had de zaak
het gerechtelijk gevolg te doen krijgen
dat door de Hoge Autoriteit, klaagster,
werd gevraagd ;
Dat het derde onderdeel van het middel
naar recht faalt ;
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres, bij conclusie
voor het hof van beroep, betoogde dat de
voor de burgerlijke rechter gebrachte
vordering op dezelfde feiten berustte
als die waarop de voor het strafgerecht
ingestelde rechtsvordering betreklcing
had, en de rechter vroeg dit uitclrukkelijk
vast te stellen ;
Overwegende dat, nu het arrest uitdrukkelijk heeft vastgesteld dat de
feiten die ten grondslag lagen van de
voor het hof van beroep gebrachte
vordering onder de toepassing vielen
van de bepalingen van de strafwet, met
name valsheid, gebruik van valse stukken

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat in het middel wordt
aangevoerd dat de rechter, in aquilische
aangelegenheden, geen moratoire interesten op een schuldvordering wegens
schadevergoeding kan doen lopen v66r
de beslissing waarbij die schadevergoeding wordt toegekend ;
Overwegende dat de bekritiseerde
beslissing geen betrekking heeft op de
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toekenning van moratoire, doch van
compensatoire interesten ;
Overwegende dat de compensatoire
interesten een integrerend deel uitmaken
van de vergoeding die wordt toegekend
tot herstel van de door de font veroorzaakte schade en dat het arrest ze
derhalve heeft kunnen doen lopen vanaf
de dag van de schade ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het helemaal niet
tegenstrijdig is de datum van de feiten
die de beheerders van eiseres ten nadele
van de verweersters hebben gepleegd op
15 november 1956 vast te stellen en te
beslissen dat de laatste strafbare daad
op 11 juli 1958 zou gepleegd zijn;
Overwegende dat de vermelding van
deze laatste datum aileen tot doel heeft
de aanvang van de verjaring vast te
stellen mede gelet op het feit dat eiseres
verschillende misdrijven opleverende
feiten heeft gepleegd die een enkele
criminele activiteit vormen daar er een
enkel opzet aan ten grondslag lag ;
Dat de beide onderdelen van het
middel op een onjuiste uitlegging van
het arrest berusten en, bijgevolg, feitelijke
grondslag missen ;
Overwegende dat de verwerping van
de voorziening alle belang ontneemt aan
de door eiseres ingestelde vorderingen
tot bindendverklaring van het arrest;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vorderingen tot bindendverldaring van het arrest ; veroordeelt
eiseres in de kosten.
7 oktober 1976.- 1e kamer.- Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Trousse. Gelijkhtidende conclttsie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Fally en L. Simont.

1e KAli'[ER. -

7 oktober 1976.

FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK
AKKOORD EN FAILLISSEMENTSAKKOORD.- FAILLIETVERKLARING.
- RETENTIERECHT. - HET RETENTIERECHT KAN AAN DE FAILLIETE BOEDEL
VAN DE SCHULDENAAR WORDEN TEGENGESTELD. - VOORWAARDEN.

Het a1·rest dat in feite vaststelt dat e?' geen
samenhang bestaat, wat noodzakelijk
is voo1· het bestaan van het 1'etentie1'echt, tussen de tm·uggehouden goedm·en
en de sch~ddvorde1·ingen waa1·van betaling w01·dt geeist, beslist wettelij k dat de
schuldeise1· zich t.o.v. de jailliete boedel
van zijn schuldenaa1' niet kan bemepen
op een 1·echt van 1·etentie op de goede1·en
die hem tijdens het ve1·dachte tijdJJe?'k
wm·den afgegeven en wam·voor hem geen
enkel bedmg ve1·schuldigd is (1).

(NAAli'[LOZE VENNOOTSCHAP
li'[R, DUJ\'ION, q.q.)

« TEINTURIA ,, T.

ARREST (ve1·taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 23 juni 1975 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 570, 1134,
1135, 1167, lid 1, 1184 van het Burgerlijk
W etboek, 444, 445, 446, 448, 542 van
de wet van 18 april 1851 op het faillissement, de bankbreuk en het uitstel van
betaling, zijnde boek III van het Wetboek
van Koophandel, en 97 van de Grondwet,

doordat het bestreden arrest het vonnis
van de eerste rechter vernietigt, vervolgens eiseres veroordeelt om aan
verweerder qualitate qua het hoofdbedrag
van 830.316 frank plus de gerechtelijke
interesten terug te geven alsmede alle
goederen van de gefailleerde Jacques H ...
die zich nog in haar werkplaatsen zouden
bevinden, en eiseres bovendien verwijst
in de kosten van de beide instanties, op
grond dat de bepalingen van de oorspronkelijke overeenkomst die ontstaan
is na de aanvaarding in september 1971
door Jacques H... van de algemene
verkoopsvoorwaarden van eiseres en valgens welke de te bewerken goederen
die hij aan eiseres overhandigt en zich
in haar bezit bevinden " een pand
vormen en dienen tot betaling van de
bewerlcingskosten, zelfs voor vroeger
teruggegeven goederen " en " geacht
worden onderworpen te zijn aan een en
dezelfde overeenkomst die niet voor
verdeling vatbaar is, hoewel ze door
opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd ,, hun economische rechtvaardi(1) Zie de verwijzingen in de conclusie van
het openbaar ministerie verschenen in B1tll.
en Pas., 1976, I, 154.

-154ging zouden verloren hebben vanaf het
ogenblik dat, na levering door de '' bewerker" (eiseres) van de goederen die
hem waren toevertrouwd voor de uitvoering van een bepaald werk, de betaling
van de voor die prestatie verschuldigde
prijs niet meer binnen een redelijke
termijn kan geschieden, daar het krediet
van de schuldenaar aan het wankelen is
gebracht ; dat vanaf dat ogenblik de
eenheid en het ondeelbaar karakter van
de overeenkomst ontbraken; dat de
bepaling van openbare orde van artikel 445, lid 4, van de faillissementswet
de gelijkheid waarborgt van de rechten
die de schuldeisers, buiten de bij de wet
bepaalde gevallen, uitoefenen op het
gehele vermogen van de gefailleerde
schuldenaar en dat eiseres, in het onderhavige geval, reeds vanaf september 1971
op de hoogte was van de ernstige financiele moeilijkheden die het bestaan van
de onderneming H ... bedreigden,

te?·wijl de overeenkomsten of akkoorden
die door de gefailleerde werden gesloten
v66r de periode van tien dagen welke
voorafgaat aan het door de rechtbank
bepaalde tijdstip waarop hij opgehouden
heeft te betalen, hun gevolgen behouden
en ten aanzien van de boedel slechts
nietig zijn wanneer ze gedaan werden
met bedrieglijke benadeling van de
rechten van de schuldeisers, hetgeen
in de zaak niet was aangevoerd en in
het arrest in elk geval niet is vastgesteld ;
het bestreden arrest derhalve, op voormelde gronden, niet wettelijk kon weigeren aan genoemde contractuele bepalingen, die op zichzelf geoorloofd waren
en wettig door Jacques H... werden
aanvaard . . . v66r de peri ode van tien
dagen welke voorafging aan het door de
rechtbank bepaalde tijdstip waarop hij
opgehouden heeft te betalen, de bindende
gevolgen toe te kennen die ze wettelijk
hadden zowel tussen partijen (artikelen 570, 1134, 1135, 1167 en 1184 van
het Burgerlijk Wetboek) als ten aanzien
van de gezamenlijke schuldeisers van de
gefailleerde schuldenaar (artikelen 444,
445, 446, 448 en 542 van het W etboek
van Koophandel) :
Overwegende dat eiseres voor het hof
van beroep bij conclusie betoogde dat de
verrichtingen waaruit haar schuldvordering voortvloeit een ondeelbaar geheel
vormen dat nit een en dezelfde wilsovereenstemming is ontstaan, hoewel
het door gesplitste leveringen en teruggaven is uitgevoerd ; dat de contractanten
die ondeelbaarheid hebben gewild zoals

zij ook de uitbreiding van het recht van
retentie op de voorhanden goederen voor
de reeds teruggegeven stukken hebben
gewild, welke uitbreiding neerkwam op
een pandvestiging ;
Overwegende dat het arrest, in antwoord op die stelling en na er in feite
op gewezen te hebben dat eiseres in
september 1971 vaststelde dat de firma
H... haar meer dan 1.800.000 frank
verschuldigd was en dat zij op dat
moment van haar klant eiste en bekwam
dat haar in het vervolg een hoeveelheid
grondstoffen zou worden geleverd waarvan de waarde gelijk was aan de schuld,
beslist « dat, hoewel de algemene verkoopsvoorwaarden de zakenbetrekkingen
tussen partijen wettig konden regelen
zolang, normaal en regelmatig, de levering van nieuwe grondstoffen voor rekening van de opdrachtgever, in gelijke
waarde en hoeveelheid, de goederen
verving die de bewerker hem leverde,
zodat in feite de opeenvolgende verplichtingen van eiseres, dat wil zeggen de
produkten in ontvangst nemen, verven,
appreteren en teruggeven, zelfs door
afzonderlijke leveringen, met de correlatieve betalingsverplichting van de op·
drachtgever als een geheel konden worden
beschouwd, een dergelijke fictie, die
tot doel heeft de continu'iteit van de
lopende verrichtingen, bij identieke
marktvoorwaarden, te waarborgen, haar
economische rechtvaardiging heeft verloren vanaf het ogenblik dat, na levering
door de bewerker van de goederen die
hem waren toevertrouwd voor de uitvoering van een bepaald werk, de betaling
van de voor deze prestatie verschuldigde
prijs niet meer, zoals ten deze, binnen
een redelijke termijn kon geschieden,
daar het krediet van de schuldenaar
aan het wankelen was gebracht ; dat
vanaf dat ogenblik de eenheid en het
ondeelbaar karakter van de overeenkomst ontbraken >> ;
Overwegende dat het arrest aldus, op
grond van deze feitelijke en derhalve
soevereine vaststellingen, wettelijk beslist
dat, nu de samenhang, die noodzakelijk
is voor het bestaan van het retentierecht,
tussen de teruggehouden stukken en de
schuldvorderingen waarvan de houder
betaling eist sedert september 1971 niet
meer bestond, eiseres zich ten aanzien
van de boedel niet meer kan beroepen op
een recht van retentie op de niet bewerkte
grondstoffen die haar na 24 februari 1972
werden toevertrouwd, die geen enkele
bewerking hebben ondergaan en waarvoor aan eiseres geen enkel bedrag
verschuldigd is ;

155Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen I, 2, 4, 9
van de wet van 5 mei 1878 (lees 1872)
houdende herziening van de bepalingen
van het W etboek van Koophandel
betreffende het pand en de commissie,
ll34, ll35, ll67, ll84, 2071 van het
Burgerlijk Wetboek, 444, 445, inzonderheid lid 4, 446, 448, 542, 543, 544, 547
van de wet van 18 april 1851 op het
faillissement, de bankbreuk en het uitstel
van betaling, zijnde boek III van het
W etboek van Koophandel, 97 van de
Grondwet en 780, inzonderheid 3°, van
het Gerechtelijk W etboek,
do01·dat het bestreden arrest het vonnis
van de eerste rechter vernietigt, vervolgens eiseres veroordeelt om aan
verweerder qualitate qua het hoofdbedrag
van 830.316 frank plus de gerechtelijke
interesten terug te geven alsmede alle
goederen van de gefailleerde Jacques H ...
die zich nog in haar werkplaatsen zouden
bevinden, en eiseres bovendien verwijst
in de kosten van de beide instanties,
op grond dat de hoeveelheden ruw garen
en jersey stoffen die na 24 februari 1972,
begin van de verdachte periode, voor
rekening van de gefailleerde Jacques H ...
aan eiseres waren geleverd en die zij onder
zich had, aan geen enkele bewerking
werden onderworpen en dat, bijgevolg,
geen enkele geldsom verschuldigd is voor
de behandeling van die goederen ; dat de
oorspronkelijke overeenkomst die ontstaan is na de aanvaarding in september
1971 door Jacques H ... van de algemene
verkoopsvoorwaarden van eiseres en valgens welke de te bewerken goederen die
hij aan eiseres overhandigt en zich m
haar bezit bevinden « een pand vormen
en dienen tot bet,aling van de bewerkingskosten, zelfs voor vroeger teruggegeven
.goederen » en « geacht worden onderworpen te zijn aan een en dezelfde overeenkomst die niet voor verdeling vatbaar
is, hoewel ze door opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd », niet kan worden
tegengeworpen aan de curator, idie in de
hoedanigheid optreedt, daar eiseres zich
jegens de schuldeisers van het faillissement niet kan beroepen op een voorrecht
op niet bewerkte grondstoffen die haar
na 24 februari 1972 werden toevertrouwd; dat eiseres door middel van
boekhoudingsbescheiden vruchteloos bewijst dat zij, tijdens de verdachte periode,
de eventuele wanverhouding tussen de
hoeveelheid in voorraad opgeslagen
grondstoffen en de hoeveelheid geleverde

goederen niet heeft vergroot, dat het
feit dat zij geen bedrieglijke handelingen
heeft verricht niet uitsluit dat, door haar
toedoen, de gezamenlijke schuldeisers
een gedeelte van de goederen is ontnomen
dat, op de clag van het vonnis van
faillietverldaring, een bestanddeel van
het actief vormt waarvan de opbrengst
van de tegelclemaking aan de boedel
moet toekomen,

terwijl, ee1·ste ondenleel, genoemcle algemene verkoopsvoorwaarden geoorloofd
zijn en tegen de curator van het faillissement van de opdrachtgever kunnen
aangevoerd worden wanneer ze, zoals
in het onclerhavige geval, v66r het begin
van de verdachte periocle door laatstgenoemde aanvaarcl werden zonder bedrieglijke benadeling van de rechten van
de overige schuldeisers en hoewel, wegens
het zakelijk karakter van het pand, die
algemene voorwaarden niet volstaan
om de regelmatigheicl van deze waarborg
ten aanzien van de curator van het
faillissement van de schuldenaar te
bewijzen wanneer de goecleren tijdens de
verdachte periode aan de bewerker
werclen overhancligcl, zulks evenwel niet
het geval is wanneer de bewerker bewijst,
zoals eiseres dit geclaan heeft en in elk
geval heeft aangevoercl zonder te worden
tegengesproken, dat de waarde van de
goecleren in haar bezit die haar door de
gefailleerde werden overhandigcl toen
cleze bewerkte goederen terugnam, op
het ogenblik zelf van de substitutie gelijk
of zelfs ldeiner was dan die van de
teruggegeven goederen, welke substitutie,
zelfs in de verclachte periocle, van
vervangbare zaken van gelijke waarde
in de plaats van andere vervangbare
zaken die vroeger als panel dienden, niet
leiclt tot de vestiging van een nieuw pand
voor vroeger aangegane schulclen en,
bijgevolg, ten aanzien van de boeclel niet
nietig en zoncler gevolg zijn krachtens
artikel 445, lid 4, van het W etboek van
Koophandel ; het arrest, op de aangevoerde gronclen, niet anders kon beslissen
dan met schending van alle vorenvermelde wettelijke bepalingen;
tweede onderdeel, de motivering van
het arrest niet passend antwoordt op
het middel in de conclusie van eiseres
voor het hof van beroep waarin tegen de
aanspraken van verweerder qualitate qua
werd aangevoerd : dat het hof de continui"teit van het pand aanneemt zelfs
wanneer de nieuwe goecleren niet,dezelfde
zijn als die welke ze vervangen, op
voorwaarde dat. hun waarcle niet groter

-

156-

is en de substitutie ogenblikkelijk plaatsheeft, dat eiseres bewijst, en de curator
die cijfers nooit heeft betwist, dat er
vanaf 24 februari 1974, begindatum van
de verdachte periode, 10.292 kilo stukken
en 16.289 kilo garen zijn binnengekomen
terwijl er 20.819 kilo stukken en 17.565
kilo garen zijn buitengegaan : dat er dus
meer is buitengegaan en zulks voor de
gefailleerde pas geschiedde wanneer
eiseres in het bezit was van de stukken
betreffende de hoeveelheid en kwaliteit
van de goederen die de Duitse en
Italiaanse leveranciers van de gefailleerde
haar rechtstreeks hadden gezonden, en
de eerste rechter alle aspecten van het
probleem oordeelkundig heeft onderzocht, terwijl de motivering van het
arrest in dat verband vaag en dubbelzinnig is, daar het in het onzekere laat
of het hof van beroep de regelmatigheid
van een substitutie van het pand in de
loop van de verdachte periode aangenomen of verworpen heeft, dan wel of
het, in geval van principiele aanvaarding,
heeft geoordeeld dat eiseres niet bewees
dat de goederen in haar bezit haar
inderdaad werden overhandigd ter vervanging van de grondstoffen van clezelfcle
aard en waarde die haar voordien in
panel waren gegeven (schending van de
artikelen 97 van de Gronclwet en 780
van het Gerechtelijk Wetboek) :
W at het tweecle onclercleel betreft :
Overwegende dat eiseres zich voor het
hof van beroep niet aileen beriep op een
retentierecht dat voortvloeide uit het
oncleelbaar karakter van de oorspronkelijke overeenkomst, doch ook op de
uitbreicling van dit vanaf de maand
september 1971 tussen partijen overeengekomen recht op de voorhanclen grondstoffen voor de reeds teruggegeven
stukken, welke uitbreiding neerkwam
op een pandvestiging ; dat de continui:teit
van het pand wettig is zelfs wanneer
de nieuwe goederen niet dezelfde zijn
als die welke ze vervangen, op voorwaarde
dat hun waarde niet groter is en de
substitutie ogenblikkelijk plaatsheeft;
clat er vanaf 24 februari 197 4, begindatum
van de verdachte periode, 10.292 kilo
stukken en 16.289 kilo garen waren
binnengekomen terwijl er 20.819 kilo
stukken en 17.565 kilo garen waren
buitengegaan, zodat er meer is buitengegaan en zulks voor de gefailleerde pas
geschieclde wanneer eiseres in het bezit
was van de stukken betreffende de
hoeveelheicl en kwaliteit van de goecleren
die de Duitse en Italiaanse leveranciers

van de gefailleerde haar rechtstreeks
hadden gezonclen ;
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat eiseres in september 1971
van haar klant eiste en bekwam dat haar
in het vervolg een hoeveelheicl grondstoffen zou worden geleverd waarvan
de waarcle gelijk was aan de schuld, en te
hebben beslist dat eiseres op die goederen
geen uit de oorspronkelijke overeenkomst
voortvloeiend retentierecht kon uitoefenen wegens het ontbreken van samenhang
tussen de voorhanden goederen en de
schuldvorderingen waarvoor eiseres dit
recht wilcle uitoefenen, het arrest alleen
beslist dat eiseres zich ten aanzien van
de schclideisers van het faillissement niet
kon beroepen op een voorrecht op de
niet bewerkte grondstoffen die haar na
24 februari 1972 werden toevertrouwd;
Dat het arrest dus niet onderzoekt of
de grondstoffen die aan eiseres werden
overhandigd na de voor het ophouden
van de betalingen vastgestelcle datum
niet de voortzetting waren van een panel
clat v66r die datum wettig was toegestaan
tot waarborg van de bestaande schuld ;
Dat het arrest in dat opzicht niet
regelmatig met reclenen is omkleed ;
Dat het tweecle onderdeel van het
middel gegroncl is ;
Om die redenen, en zonder clat er
groncl bestaat tot onclerzoek van het
eerste ondercleel van het tweede middel,
clat tot geen ruimere cassatie kan leiden,
vernietigt het bestreden arrest, behalve
in zoverre het beslist dat eiseres zich
ten aanzien van de boedel niet meer kan
beroepen op een recht van retentie op de
niet bewerkte grondstoffen die haar na
24 februari 1972 werden toevertrouwd;
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 wordt beslist; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
7 oktober 1976.- 1e kamer.- Voorzitter, de H. Perrichon, raaclsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Trousse. Geli}kluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
Pleiters, de HR. H. De Bruyn en L.
Simont.

1571e KAMER. -

7 oktober 1976.

VOORZIENING IN CASSATIE.
TUOHTZAKEN.- BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.- VOORZIENING VAN
EEN APOTHEKER TEGEN EEN BESLISSING VAN DE RAAD VAN BEROEP VAN DE
0RDE VAN APOTHEKERS. - BESTRE·
DEN BESLISSING WAARBIJ DE ElSER
VAN TUOHTVERVOLGING WERD ONTSLAGEN. - NrET·ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening van
een apothekm· tegen de beslissing van de
1·aad van be1·oep van de Orde van
Apotheke1·s, wannee1· de eiser bij deze
beslissing van tuchtvervolging werd
ontslagen (1).
(STAUMONT, T. ORDE VAN APOTHEKERS.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 19 december 1975 door
de franstalige Raad van beroep van de
Orde van apothekers gewezen ;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid dat ambtshalve door het openbaar
ministerie is opgeworpen :
Overwegende dat de bestreden beslissing eiser van tuchtvervolging ontslaat;
Dat de voorziening bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

7 oktober 1976.- 1 8 kamer.- Voorzitte?', de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Meeus. Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings.

BESLIST. - NIEUW MIDDEL. ONTVANKELIJKHEID.

NrET·

Nieuw en dm·halve niet ontvankelijk tot
staving van een voo1·ziening in bu?·ge?'·
lijke zaken is het middel gegmnd op
wettelijke bepalingen die noch van
openbare orde noch dwingeml zijn, dat
niet aan de feiten?'echte?' is vom·gelegd
en waarover deze niet op eigen initiatief
heejt beslist (2).
(DEVELTER J., T. DEVELTER
EN LITISOONSORTEN.)

V.

Met de notitie overeenstemmend
arrest.

8 oktober 1976. 1 8 kamer.
Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende
conclusie, de H. Dumon, eerste advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Houtekier.

1e KAMER. -

8 oktober 1976.

ERFDIENSTBAARHEID. ERF·
DIENSTBAARHEID VAN OVERGANG. GEVESTIGD BIJ TITEL. ZONDER
BEPALING VAN OMVANG.- lNTERPRE·
TATIEREGELS.

W annee?' ten behoeve van een erj een
e1']dienstbam·heid van ove1·gang we1·d
gevestigd bij een ove1·eenkomst die de
uitoefeningsvoorwaarden e?'van niet bepaalt, rnoet de e1']dienstbam·heid wm·den
beperkt met het oog op het voorwe1·p
waa1·voor zij we1•d gevestigd en rnoet zij
strikt wm·den bepm·kt tot de vereisten
van het hee1·send e1'], de1·wijze dat de op
het dienstbam· e1'] wegende lasten niet
zondm· nut wm·den vm·zwaa1·d (3).
(Artt. 701, 702 en 1134 B.W.)
(VERLOOY, T. VERELST.)

1e KAMER. -

8 oktober 1976.

ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden

CASSATIEMIDDELEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL GEGROND OP
WETTELIJKE BEPALINGEN DIE NOOH
VAN OPENBARE ORDE NOOH DWINGEND
ZIJN. MIDDEL NIET VOORGELEGD
AAN DE FEITENREOHTER EN WAAROVER
DEZE NIET OP EIGEN INITIATIEF HEEFT

(1) Vgl. cass., 8 december 1975 (A1'1', cass.,
1976, blz. 439).
(2) Oass., 2 september 1976, supra, blz. 2.
(3) Oass., 23 januari 1947 (A1•r. cass., 1947,
blz. 16); vgl. cass., 24 september 1976, supm,
biz. 100.
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vonnis, op 4 juni 1975 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Mechelen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 696, 701,
702,703,705,706,1134,1135,1319,1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
dooTdat het vonnis, na vastgesteld te
hebben dat de bij titel gevestigde
erfdienstbaarheid van overgang geen
beperking van de uitoefeningswijze ervan
inhoudt, voor recht zegt dat het aan
eiser verboden is op de uitweg die hij
over het goed van verweerster geniet
voertuigen te laten stationeren of te
parkeren waardoor de doorgang zelfs
tijdelijk of kortstondig zou worden
bemoeilijkt, om de redenen dat de huurder van eiser vrachtwagens laadt en lost
op de plaats waar enkel een erfdienstbaarheid van overgang is gevestigd,
zodat daardoor de doorgang van de weg
wordt versperd, dat een erfdienstbaarheid
van doorgang niet inhoudt dat op de weg
ook mag worden gestationeerd om vrachtwagens of andere vervoermiddelen te
laden of te lassen, vermits eiser over een
voor vrachtwagens toegankelijke koer
beschikt waar gemakkelijk kan worden
geladen of gelost, zodat, overeenkomstig
artikel 696 van het Burgerlijk Wetboek,
de erfdienstbaarheid van doorgang niet
het stationeren van voertuigen omvat,
teTwijl, ee1·ste ondeTdeel, het bij titel
aan eisers erf verleende recht van uitweg
over verweersters erf, aan geen conventionele uitoefeningsvoorwaarden onderworpen is en dienstig is voor de uitbating
van de op eisers erf gevestigde nijverheid,
zodat eiser wel gerechtigd is de voertnigen voor deze uitbating aldaar toevallig te laten stationeren om te laden
en te lassen, voor zover zulks voor de
nitoefening van dit werk nodig is (schending van de artikelen 696, 701, 702, 1134
en 1135 van het Bnrgerlijk Wetboek);
tweede ondeTdeel, het feit dat eiser over
een koer zon beschikken om de vrachtwagens te laden en te lassen geenszins
belet dat hij van zijn recht van nitweg
gebrnik maakt zoals door zijn titel, de
wet en de gebrniken is toegelaten, en het
daaruit afgeleid motief geenszins van
die aard is dat de nitoefening van de
erfdienstbaarheid regelmatig wordt beperkt (schending van de artikelen 690,
701, 702, 703, 705, 706, 1134, 1135 van
het Bnrgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet);
deTde onde1·deel, het vonnis enerzijds

vaststelt dat de bij titel gevestigde
erfdienstbaarheid van overgang geen
beperking van nitoefeningswijze inhondt
en anderzijds beslist dat er niet op de
weg mag worden gestationeerd; deze
motieven tegenstrijdig zijn en de bewijskracht van de akte van 5 mei 1954
miskennen (schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat, wmmeer, zoals ten
deze blijkens de vaststellingen van het
vonnis het geva1 is, ten voorde1e van een
erf een erfdienstbaarheid van overgang
door een titel is gevestigd en deze titel
geen beperking van de nitoefeningswijze
inhondt, de rechter, die moet nagaan
wat voor het gebrnik van deze overgang
nodig is en derhalve moet worden
toegestaan, de verplichtingen van de
eigenaar van het dienstbare erf conform.
de bepalingen van artikel 1162 van het
Bnrgerlijk W etboek ten voordele van
laatstgenoemde moet nitleggen ; dat
derhalve en ten einde de toestand van
het dienstbare erf niet zonder noodzaak
te verzwaren, de erfdienstbaarheid strikt
moet worden beperkt tot het doel waar,
voor ze is gevestigd en hetgeen voor het
heersende erf onontbeerlijk is ; dat deze
regel volgt nit de bepalingen van de
artikelen 702 en 701, lid 3, van het
Bnrgerlijk W etboek en uit het algemeen
rechtsbeginsel gehuldigd door artikel 1134
van hetzelfde wetboek, lnidens hetwelk
·de overeenkomsten te goeder tronw
moeten worden ten nitvoer gebracht;
Overwegende dat de beoordeling van
hetgeen voor het heersende erf onontbeerlijk is, aan de hand van de omstandigheden en onder meer de plaatselijke
gesteldheid moet geschieden; dat ze
derhalve in feite gebeurt en deswege
soeverein is ;
Overwegende dat het vonnis in het
licht van artikel 696 van het Bnrgerlijk
Wetboek nagaat of verweerster ook de
versperring van de overgangsweg, ingevolge het tijdelijk stationeren, laden en
lassen van wagens, moet toestaan als
zijnde nodig voor het gebrnik van de
erfdienstbaarheid, en constateert dat
dit niet nodig is vermits « nit de processen-verbaal van vaststelling blijkt
dat (eiser) over een koer beschikt,
toegankelijk voor vrachtwagens, waar
gemakkelijk kan worden geladen en
gelost,;
Dat het hieruit afieidt dat « de erfdienstbaarheid van doorgang niet het
gebruik « van stationeren >> omvat , ;
Overwegende dat het vonnis aldus,
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Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is enerzijds vast te stellen dat de bij
titel gevestigde erfdienstbaarheid van
overgang geen beperking van de wijze
van uitoefening ervan inhoudt, en anderzijds te beslissen dat, nu eiser over een
voor vrachtwagens toegankelijke koer
beschikt waar gemakkelijk kan worden
gelost of geladen,
zodat bedoeld
stationeren op de weg voor het gebruik
van het recht van overgang niet nodig is,
de erfdienstbaarheid van overgang overeenkomstig artikel 696 van het Burgerlijk
Wetboek niet daarenboven de verplichting inhoudt de overgang tijdelijk te
laten versperren door voor het laden
en lossen stationerende wagens ;
Dat het derde onderdeel niet preciseert
waardoor de bewijskracht van de akte
van 5 mei 1954 zou zijn miskend ;
Overwegende tenslotte dat het tweede
onderdeel opkomt tegen een feitelijke
en derhalve soevereine beoordeling van
de rechter ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het vonnis voor recht zegt dat
eiser de erfdienstbaarheid van overgang
slechts mag gebruiken met vrachtwagens
van zodanige omvang dat ze geen schade
aan de doorgang aanbrengen en hem
veroordeelt om aan de verweerster
3.000 frank schadevergoeding te betalen
om de reden dat er ten deze in de processen-verbaal van vaststelling van 15 februari 1966 opgesteld door gerechtsdeurwaarder E. Abts, en van 14 januari,
30 maart 1967, 5 oktober 1971 en 9 februari 1972 opgesteld door gerechtsdeurwaarder G. Wijnen, schade werd
vastgesteld aan palen, draden, een haag,
een poort en dat deze schade billijkheidshalve op 3.000 frank wordt geschat,
te1·wijl, em·ste onderdeel, eiser in conclusie staande hield dat deze schade
door niets bewezen was en al de processen-verbaal van vaststelling van de
gerechtsdeurwaarders eenzijdig waren
opgesteld, dus niet-tegensprekelijk en te
zijnen opzichte waardeloos waren en niet
als bewijs konden gelden; het vonnis
op deze conclusie niet antwoordt (schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, eiser in conclusie

staande hield dat hij de schade geenszins
zelf had aangericht en dat hij het
k-vvestieuze huis sinds jaren aan een derde
had verhuurd, zodat de eventueel door
die derde veroorzaakte schade in geen
geval ten laste van eiser kon worden
gelegd ; het vonnis op deze conclusie niet
antwoordt (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat het vonnis in het
licht van artikel 702 van het Burgerlijk
Wetboek nagaat of eiser, als eigenaar
van het heersende erf, de toestand van
het dienstbare erf heeft verzwaard ; dat
het tot deze verzwaring besluit op grond
van de schade die blijkt uit de vaststellingen van gerechtsdeurwaarders en veroorzaakt is door het gebruik van te
zware vrachtwagens en dienvolgens beslist dat eiser de erfdienstbaarheid van
overgang slechts mag gebruiken met
vrachtwagens van zodanige omvang dat
ze geen schade aan de doorgang aanbrengen, en aan verweerster een bedrag
van 3.000 frank als schadevergoeding
moet betalen ;
Overwegende echter dat eiser het
bestaan van schade had betwist en onder
meer had voorgehouden dat de voorgebrachte processen-verbaal door de
gerechtsdeurwaarders opgesteld, waardeloos waren omdat ze eenzijdig waren
opgesteld ;
Overwegende dat het vonnis dit verweer van eiser niet beantwoordt ;
Dat het eerste onderdeel van het middel
gegrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het tweede onderdeel van het
tweede middel, dat tot geen ruimere
cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het beslist dat
eiser de erfdienstbaarheid van overgang
verzwaart doordat hij schade veroorzaakt door het gebruik van te zware
vrachtwagen, hem verbod oplegt dergelijke vrachtwagens te gebruiken alsmede
in zoverre het eiser veroordeelt om een
schadevergoecling aan verweerster te
betalen ; 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 ; houdt de overige kosten aan
opdat erover door de feitenrechter zou
worden beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen, zitting
houdende in hoger beroep.
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Voo?·zitte?', de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?',
de H. Chatel. - Gelijklnidende conclnsie,
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal.
- Pleite?', de H. Houtekier.
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8 oktober 1976.

VONNISSEN EN ARRESTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN, HEROPENING
VAN DE DEBATTEN. GERECHTELIJK
WETBOEK, ARTIKEL 774.- VERPLIOHTING VOOR DE RECHTER DE DEBATTEN
TE HEROPENEN ALVORENS DE VORDERING GEHEEL OF GEDEELTELIJK AF TE
WIJZEN OP GROND VAN EEN EXCEPTIE
DIE DE PARTIJEN VOOR HEM NIET
HADDEN INGEROEPEN.- BEGRIP.

2° AMBTENAAR.- STAATSAMBTENAAR.
KOSTELOZE VRIJE INWONING, KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 NOVEMBER 1950.- VoORWAARDEN.

3°

WETTEN EN BESLUITEN.
UITLEGGING. UITLEGGING DOOR DE
RECHTER VAN EEN VERORDENEND KONINKLIJK BESLUIT.
UITLEGGING
GEGROND OP EEN lVIINISTERIELE CIRCULAIRE.- 0NWETTELIJKHEID.

4° BEWIJS.

BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN, BuRGERLIJKE ZAKEN. MISKENNING
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE.
BEGRIP.

5°

6°

7°

AMBTENAAR. AMBTENAAR VAN
DE REGIE DER POSTERIJEN. KOSTELOZE VRIJE INWONING. KONINKLIJK
BESLUIT VAN 8 FEBRUARI 1972. V ASTSTELLING VAN DE FUNCTIES W AARVAN TITULARISSEN HET RECHT HEBBEN
OP VRIJE INWONING.
POSTERIJEN. AMBTENAAR VAN
DE REGIE DER POSTERIJEN.- KOSTELOZE VRIJE INWONING. KONINKLIJK
BESLUTT VAN 8 FEBRUARI I972. VASTSTELLING VAN DE FUNCTIES vVAARVAN TITUT"ARISSEN HET RECHT HEBBEN
OP VRIJE INWONING,
CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL AFGELEID
UIT DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN EEN VERORDENEND KO-

NINKLIJK BESLUIT.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

I 0 De ?'echte?' die vaststelt dat een bepaalde

vo?'dering niet we1·d ingesteld, doch dat
indien znlks het geval was geweest zij
niet geg1·ond zott geweest zijn, wijst
&usdoende " de VO?'de?·ing geheel of
gedeeltelijk '' niet af, in de zin van
a?'tikel 774, tweede lid, van het Ge?'echtelijk Wetboek, en kan de?'l~alve niet
ve1·plicht zijn om, zelfs ambtshalve, de
he1·opening van de debatten te bevelen
met toepassing van deze wettelijke
bepaling (I).
2° Ove?'eenkomstig het koninklijk beslnit
van 30 novembe1· 1950 geniet een
staatsambtenaa?' kosteloze VTije inwoning
op voo?'Waa?·de niet alleen dat hij
ve1·plicht is een bepaalde waning te
bet1·ekken, omdat hij we gens zijn f~mctie
blijvend op de plaats van het weTk moet
zijn, doch ook dat deze fnnctie, met het
oog daa1·op, bij koninklijk beslttit werd
vastgesteld voo1· het ministerie of de
dienst waa1·toe hij behoo1·t (2).
3° Onwettelijk is de nitlegging welke de
rechte1· aan een ve1·onlenend koninklijk
beslttit geeft op gTond van een ministet•iele ci1·cnlai?'e, zelfs indien deze
~titgaat van de em·ste minister en het
koninklijk besl~tit dom· hem medeonde?'tekend we?'d.
4° De nchtm· kan de bewijsk1·acht van

" algemene onde1'1'ichtingen van een
best~t~t1' " niet miskend hebben, als noch
~tit zijn beslissing noch nit de stnkken
waa1·op het Hof ve1·mag acht te slaan
blijkt dat de tekst van deze onderrichtingen hem wm·d ove?'gelegd of dat
hij zijn beslissing ambtshalve daarop
heeft geste~md. (Artt. I3I9 en 1320
B.W.)

5o en 6° Het koninklijk beslnit van 8 fe-

bnla?'i 1972 te1· ~litvoeTing, wat de Regie
der postm·ijen betreft, van het koninklijk
beslnit van 30 novembe?' 1950 bet1·ej]ende
de h~tisvesting van sommige catego?'ieen
van het doo?' de Staat bezoldigd pe1·soneel
(1) Raac1pl. cass., 25 juni 1976 (A?'1', cass.,
1970, blz. 1204).
(2) Oass., 23 januari 1959 (B~tll. en Pas.,
1959, I, 520) en noot 2; mac1pl. cass., 18 juni
1970 (A1'1'. cass., 1970, blz. 979), en c1e conclusie van het openbaar ministerie v66r het
arrest van 23 april 1971, verschenen in R.W.,
1970-1971, kol. 1795 en vlg., inz. kol. 1824.
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staat kosteloze inwoning toe aan de
pe1·soneelsleden die belast zijn met het
behee1· van een postontvangeTij vooTzien
van een httisvesting en die ve1'Plicht
zijn deze httisvesting te bewonen en
blijvend op de plaats van het weTk
aanwezig te zijn.
7o Niet ontvankelijk is het middel ajgeleid

tiit de miskenning van de bewijskmcht
van de bepalingen van een ve1'o1·denend
koninklijk beslttit; een dergelijk beslnit
is een wet, in de zin van artikel 608
van het GeTechtelijk Wetboek, waarvan
de schending voor het Hoj kan worden
aangevoerd (2).
(GOFFIN, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN VERKEERSWEZEN
EN REGIE DER POSTERIJEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 december 1974 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;
Gelet op het arrest op 23 april 1971
door het Hof gewezen (1);
Over het eerste middel, afgeleid uit
de sohending van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 774
van het Gerechtelijk W etboek,
dom·dat het arrest aanneemt dat eiser
" zijn vordering niet kan steunen op de
krenking van een recht op vrije bewoning », omdat hiervoor " niet aileen
vereist zou zijn dat hij verplicht was
een bepaalde woning te betrekken omdat
hij, wegens zijn functie, blijvend op de
plaats van het werk moest zijn, maar
bovendien dat zijn functie met dat doel
door de Koning bepaald zou zijn >>,
en dat, bij gebrek aan zulke bepaling
van eisers functie door de Koning, eiser
geen recht kan doen gelden op vrije
inwoning, en dus geen vergoeding kan
Vr!tgen van een schade die haar grondslag
vindt in de krenking van een recht,
te1·wijl, ee1·ste onde1•deel, de foutieve
krenking van rechtmatige belangen de
verplichting kan in het leven roepen de
aldus ontstane schade te vergoeden
(schending van voormelde artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de rechter de eis op
die grond, die door verweerder niet was
(1} A1'1'. cass., 1971, biz. 786.
(2) Raadpl. cass., 18 juni 1970 (A1'1', cass.,
1970, biz. 979) en noot 1.
CASSATIE,

1977. -
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ingeroepen, niet mocht afwijzen zonder
eerst een heropening van de debatten
te bevelen (schending van artikel 774
van het Gerechtelijk Wetboek) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest beschouwt
dat, opdat eiser, op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, vergoeding zou kunnen bekomen, hij niet aileen client te bevvijzen
dat verweerder foutief handelde, maar
ook dat hij een schade heeft geleden
spruitende uit een krenking van een
recht " of van een rechtmatig belang,
voordeel of kans » en dat tussen deze
font en dE;~ schade een oorzakelijk verband
bestaat;
Dat het beslist dat eiser niet bewijst
dat de uitvoerende macht e,en zekere
krenking heeft bedreven van een bij
eiser bestaande rechtmatig belarrg, voordeel of kans. ;
Overwegerrde dat hieruit blijkt dat het
arrest geenszins oordeelt dat errkel de
scherrdirrg van eerr reoht aanleiding karr
geven tot een verplichting tot sohade"
vergoeding op grond van de artikelerr 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek;
Dat het onderdeel, hetwelk op eerr
verkeerde lezing van het arrest rust1
feitelijke grorrdslag mist ;
W at het tweede orrderdeel betreft :
Overwegende dat de recllter niet
verplicht kan worden irrgevolge arti~
kel 774 van het Gerechtelijk "liVetboek
de heropening van de debatten te bevel en
wanneer hij, zoals ten deze, vaststelt,
errerzijds, dat de eis niet steunt op de
krerrkirrg van eerr recht err, anderzijds,
dat inderdaad eerr dergelijke krerrking
rriet aanwezig is ;
Dat hij immers aldus geerrszins eerr
eis afwijst en in elk geval zijrr vaststellirrg niet stoelt op grorrderr die eiser
onbekend waren err rrog minder op
" een exceptie die de partijerr voor hem
niet hadderr ingeroepen », zodat eerr
heroperrirrg van de debatterr geen
bestaansreden had ;
Dat het orrderdeel niet karr worden
aangerromerr ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schendirrg van artikel 3 van het
korrirrklijk besluit van 30 november 1950
betrefferrde de huisvesting ·van sommige
categorieen van het door de Staat
bezoldigd personeel,
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doo1·dat het arrest aanneemt dat « aan
de Koning een volledige vrijheid wor~t
gelaten tot het bepalen van de funct1e
waaraan de verplichting is verbonden
op de plaats van het werk te ~oeten
zijn en daarom een bepa;alde wonmg te
moeten betrekken ,, en d1t op grond van
" het onderscheid dat door artikel 3 van
het koninklijk besluit van 30 november
1950 wordt gemaakt tussen de verschillende titularissen van functies ,,
te1·wijl de erkenning. van de volledige
vrijheid van de Konmg . op d1t punt
strijdig is met de bewoordmgen zelf van
het koninklijk besluit van 30 november
1950, dat de Koning verplicht de f~nc~ies
aan te duiden waaraan de verphchtmg
is verbonden een bepaalde waning te
betrekken wegens de noodwendigheden
van de dienst :
Overwegende dat artikel 3 van het
koninklijk besluit van 30 november 1950,
hetwelk bepaalt : « Vrije i~woning . genieten de personeelsleden d1e verphcht
zijn een bepaalde waning t~ betr.~kken
omdat zij wegens hun functws bhry:end
op de plaats van het werk moeten ZIJn ,,
daaraan toevoegt : " De Koning bepaalt,
voor elk ministerie, de in het vorig lid
bedoelde functies, daarbij onderscheid
makend tussen die waarvan de titularissen wel en die waarvan de titularissen
niet " aan bijzondere dienstverplichtingen onderworpen zijn, zelfs wanneer
het hun bestuur niet mogelijk is ze ter
plaatse te huisvesten ;
Overwegende dat uit die toevoeging
blijkt dat de Koning vrijheid wordt
gelaten om, voor elk ministe~ie, ~ie
functies te bepalen waarvan de titularissen met inachtneming van het zoeven
gen~emd onderscheidend criterium, voor
vrije inwoning in aanmerking zullen
komen;
Overwegende dat het arrest, zonder
voormeld artikel 3 te schenden, beslist
dat, gelet op " het onderscheid da~ door
voormeld artikel tussen de versch1llende
titularissen van functies wordt gemaakt ,,
aan de Koning een volledige vrijheid
wordt gelaten om die functies te bepalen
waaraan de verplichting is verbonden
op de plaats van het werk te zijn en
wier titularissen daarom een bepaalde
waning moeten betrekken ;
Dat het niet tegenstrijdig is de Koning
te verplichten voor elk ministerie die
functies te bepalen waaraan, wegens
de noodwendigheden van de dienst, de
verplichting is verbonden een bepaalde

waning te betrekken, en aan de Koning
de volledige vrijheid te laten om, daaronder verstaan: met inachtneming van
hogervermeld criterium, die functies
te bepalen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1317 tot 1322
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
doordat het arrest aanneemt dat verweerder niet verplicht was een uitvoeringsbesluit te nemen en dit op grond
van " de interpretatie die door de eerste
minister, medeondertekenaar van het
besluit van 30 november 1950, werd
gegeven in de aanschrijving nr. 277 van
12 december 1950, namelijk dat de
doorlopende aanwezigheid op zichzelf
genomen niet het doorslaggevend criterium uitmaakt, dat zulke aanwezigheid
moet nodig gemaakt worden door bepaalde controles, de uitoefening van een
zeker toezicht en zelfs het verstrekken
van sommige prestaties buiten de normale diensturen en dat bovendien de
kosteloze huisvesting juist toegestaan
wordt wegens bijzondere dienstverplichtingen die, wat hun belangrijkheid
betreft, opwegen tegen de waarde van de
compensatie ,,
terwijl, eerste onderdeel, integendeel
1o de aanschrijving zeer duidelijk de
gedragslijn van de ministers uitstippelt :
hetzij een noodzakelijk geachte, en
bijgevolg door kosteloze huisvesting gecompenseerde, doorlopende aanwezigheid
opleggen, hetzij ervan afzien een doorlopende aanwezigheid op te leggen
indien ze niet noodzakelijk is voor de
uitoefening van een zekere bewaking,
voor het verrichten van bepaalde controles, enzovoort ; 2° dezelfde aanschrijving er in haar punt 4 uitdrukkelijk
de aandacht op vestigde dat artikel 2
van het koninldijk besluit van 30 november 1950 niet slaat op personeelsleden
die verplicht zijn een bepaalde waning
te betrekken welke door hun bestuur
te hunner beschikking wordt gesteld,
maar wel op hen die de lokalen mogen
bewonen welke hun worden aangeboden,
en hierdoor het volstrekte recht onderstreept van de eersten, onder wie de
postontvangers, ?P het voord~el van
artikel 3, daar d1t het alternat1ef was,
opgelegd bij het koninklijk besluit wanneer het artikel 10 van het Regentsbesluit van 20 juni 1946 ophief (miskenning van de bewijskracht van de
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aanschrijving nr. 277 van 12 december
1950);
tweede onde1·deel, uit die overweging
van het arrest niet opgemaakt kan
worden of het arrest, op grond van de
interpretatie in de aanschrijving van
12 december 1950, in feite beslist dat
eiser geen verplichtingen werden opgelegd
buiten de diensturen, dan wel in rechte
beslist dat de Koning vrij was de functie
niet aan te duiden, zelfs voor personeelsleden waarvan in feite vaststaat dat zij
aan bepaalde verplichtingen onderworpen
waren buiten de diensturen ; er in het
eerste geval een gebrek aan antwoord
zou zijn op de conclusie van eiser waarin
gesteld werd dat " de gei"ntimeerden,
thans de verweerders, nooit betwist
hebben dat een bepaald aantal postontvangers, onder wie concluant, verplicht waren een bepaalde woning te
betrekken omdat zij wegens hun functie
blijvend op de plaats van het werk
moeten zijn " en ook een gebrek aan
antwoord op de dagvaarding waarin
gesteld werd dat " het Bestuur der
Posterijen mijn verzoeker, thans eiser,
belastte met de controle en de bewaking
van het postgebouw na de normale
diensturen " :
Overwegende dat het arrest, bij het
onderzoek van verweerders stelling volgens welke de uitvoerende macht niet
verplicht was een uitvoeringsbesluit te
nemen, weliswaar aanstipt dat deze
stelling van verweerder steun vindt in
de interpretatie die door de eerste
minister, in een aanschrijving, van
voormeld
koninklijk
besluit
werd
gegeven, en aldus overigens een duidelijk
onwettelijke methode gebruikt om een
reglementaire bepaling uit te leggen ;
Overwegende dat het arrest echter
verder overweegt dat « het onderscheid,
dat door artikel 3 van het koninklijk
besluit van 30 november 1950 wordt
gemaakt tussen de verschillende titularissen van functies, bevestigt dat aan
de Koning een volledige vrijheid wordt
gelaten tot het bepalen van de functies
waaraan de verplichting is verbonden
op de plaats van het werk te zijn en
daartoe een bepaalde woning te betrekken >>;
Overwegende dat het arrest derhalve,
in strijd met wat in het middel wordt
betoogd, niet beslist dat de Uitvoerende
Macht niet verplicht was een uitvoeringsbesluit te nemen, maar wel dat aan de
Koning een volledige vrijheid wordt
gelaten tot het bepalen van de functies

waaraan een bepaalde verplichting is
verbonden en waartoe een bepaalde
waning client betrokken te worden ;
Dat het Iniddel, hetwelk op een verkeerde lezing van het arrest rust, feitelijke
grondslag mist ;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1, 4 van
het koninklijk besluit van 8 februari 1972,
1315, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat " er geen
bewijs is dat de beoordelingsomstandigheden waarop het besluit van 8 februari
1972 werd genomen reeds eerder aanwezig waren "'
terwijl, eerste onderdeel, na 1 juli 1972
geen enkele wijziging aangebracht werd
in de reglementaire beschikkingen betreffende de dienstverplichtingen die samengaan met de huisvesting (miskenning
van de bewijskracht van artikel 17,
tweede deel, en ll, vijfde deel, van de
Algemene Onderrichtingen van het Bestuur der Posterijen);
tweede onde1·deel, nu de beweegredenen
van toekenning van de kosteloosheid,
vermeld in artikel l van het koninklijk
besluit van 8 februari 1972, volledig
overeenkomen met de voorwaarden gesteld bij artikel 3 van het koninklijk
besluit van 30 november 1950, eiser
geenszins moest bewijzen dat de beoordelingsomstandigheden in 1972 dezelfde
waren als voorheen (schending van
artikel 1315 van het Burgerlijk Wethoek);
derde ondm-deel, artikel 4 van het
koninldijk besluit van 8 februari 1972
als enige voorwaarde voor het verlenen
van kosteloze huisvesting stelt het
verzekeren van de nachtelijke bewaking
van de fondsen, de waardevolle stukken
en de dienstlokalen, voorwaarde die in
het verleden altijd heeft bestaan (miskenning van de bewijskracht van voormeld artikel 4) ;
vierde onderdeel, in de gewraakte
overweging een gebrek aan antwoord
vervat ligt op eisers conclusie en op de
dagvaarding zoals aangehaald in het
tweede onderdeel van het derde middel
(schending van artikel 97 van de Grondwet):
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit niets blijkt clat
de « algemene onderrichtingen van het
Bestuur >> waarvan de bewijskracht zou
zijn miskend, aan het hof van beroep
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zouden zijn overgelegd of dat de beslissing van de rechter op die onderrichtingen
zou steunen ;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 1 van het
koninklijk besluit van 8 februari 1972
bepaalt dat de personeelsleden van de
Regie der Posterijen die belast zijn
met het beheer van een postontvangerij
voorzien van een huisvesting, « kosteloze
inwoning genieten " omdat zij als titularis
van deze functie verplicht worden deze
huisvesting te bewonen en blijvend op
de plaats van het werk aanwezig te zijn,
terwijl het koninklijk besluit van 30 november 1950 preciseert dat de Koning de
functies bepaalt waarvan de titularissen
vrije inwoning zullen genieten;
Dat hieruit blijkt dat, in strijd met
wat het onderdeel aanvoert, de in artikel 1
van het koninklijk besluit van 1972
vermelde << beweegredenen " en voorwaarden van toekenning van de kosteloosheid geenszins overeenstemmen met
de in het koninklijk besluit van 1950
gestelde voorwaarden ;
Dat het onderdeel feitelijke gTondslag
mist;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat dit onderdeel, hetwelk niet de schending aanvoert van een
reglementair koninklijk besluit, maar de
miskenning van de bewijskracht ervan,
niet ontvankelijk is ;
W at het vierde onderdeel betreft :
• • • • • • •

0'

• • • • • • • •

•,.

0

•••

Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
8 oktober 1976.- 1e kamer.- Voorzitter en Verslaggever, de H. de Vreese,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon,
eerste advocaat-generaal. Pleiters,
de HH. van Heeke en De Gryse.

2e
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VOORZIENING

11 oktober 1976.
IN

CASSATIE.

AFsTAND. STRAFZAKEN. VooRZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE
BESLISSINGEN OP DE STRAFVORDERING
EN DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. MSTAND VAN DE VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING OP DE
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. AFSTAND GEGROND OP DE ENKELE
REDEN DAT DEZE BESLISSING GEEN
EINDBESLISSING IS IN DE ZIN VAN
ARTIKEL 416 VAN HET WETBOEK VAN
8TRAFVORDERING. :-- AFSTAND DIE
NIET ALS EEN BERUSTING KAN WORDEN
UITGELEGD. ' - GEVOLG.

W anneM" de beklaagde zich in cassatie
heejt voorzien tegen de beslissingen op
de tegen hem ingestelde strajvm·dM·ing
en burgerlijke 1'echtsvo1'dM·ing en hij
vervolgens van zijn voorziening ajstand
heejt gedaan in zoVe1'1'e deze gericht was
tegen de beslissing op de bu1·gerlijke
1"echtsvo1'dM·ing, om de enkele 1·eden dat
deze beslissing . geen eindbeslissing is
inc de zin van a1·tikel416 van het Wetboek
van Stmjvorde1·ing, ·kan deze ajstand
niet als een bentsting wo1·den uitgelegd
en wordt hij door het Ho.f niet gedecreteerd, indien het vaststelt dat deze
beslissing een eindbeslissing i8 {1). ·
{NALBONE, T. CALABRESE.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op .26 maart 1976 door bet Hof
van beroep te Bergen gewezen ;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering,
a) ten laste van eiser :
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,
a) tegen eiser door verweerder :
(1) Cass., 1 juni 1976 (Arr. cass., 1976,
blz. 1088) ; raadpl. cass., 28 september 1976,
supra, blz. 109.
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Overwegende dat eiser verklaart afstand te doen van zijn voorziening om de
enkele reden dat genoemde beslissing
geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het W etboek van Strafvordering en onder voorbehoud een
nieuwe voorziening in cassatie in te
stellen bij de definitieve beslissing over
deze rechtsvordering ;
Overwegende dat, door eiser te veroordelen tot betaling aan verweerder van aile
door deze geiiiste bedragen, evenals in
de kosten van de twee instanties, de
rechtsmacht van het hof van beroep is
uitgeput;
Dat de beslissing derhalve, alhoewel
het hof van beroep sprak over een
provisionele beslissing, de:finitief is in de
zin van artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering en het voorwerp van een
onmiddellijke voorziening kon uitmaken ;
Dat hieruit volgt dat er geen aanleiding
bestaat om de afstand te decreteren van
de tegen deze beslissing gerichte voorziening, daar die afstand, die is voorzien
van een voorbehoud waardoor uitgesloten
is dat hij zou worden ge'interpreteerd als
een berusting, door dwaling is aangetast ;
Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert ;
b) van eiser tegen verweerder :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat de voorziening van eiser,
burgerlijke partij, betekend werd aan
verweerder, tegen wie ze is gericht;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voor- .
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
11 oktober 1976. 2 8 kamer. Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·,
Baron Vingotte. Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. A. De Bruyn.

Vom·zitte1·,

VORDERING. - GEEN GEDING VOOR DE
Fli1ITENREORTER TUSSEN D1!1 1!1ISER EN
D1!1 VERWEERDER. GEEN VEROORDELING VAN D1!1 ElSER TEN GUNSTE VAN
DE VERWEERDER. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2°

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. - WET VAN 9 AUGUSTUS 1963, ARTIKEL 70, § 2. V1!1RZEK1i1RINGSINSTELLING, DIE AAN
RET SLAORTOFFER VAN EEN ONGEVAL
UITKERINGEN REEFT VERSTREKT, GESUBROGEERD IN DE REORTEN VAN RET
SLAORTOFFER TEGEN DEGENE DIE RET
ONGEVAL REEFT VEROORZAAKT.
GEVOLG OP DE VERPLIORTINGEN VAN
DE VERZEKERINGSINSTELLING.

I 0 Niet ontvankelijk is het cassatiebe?·oep

tegen een partij tegen wie door de eiser
voo?' de jeitem·echter geen conclusie is
genomen en ten gunste van wie de
bestreden beslissing geen veroordeling
ten laste van de eiser uitspreekt (I).
2° Dam· volgens artikel 70, § 2, van de wet

van 9 augustus 1963 tot instelling en
o?·ganisatie van een ?'egeling voor ve?·plichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
de verzeke1·ingsinstelling t.a.v. de derde
aansprakelijke geen andere rechten kan
uitoefenen dan de rechtsvordering van
de rechthebbende en daar de verzekeringsuitkeringen ten laste van de instelling
blijven in zoverre de schade welke door
het gemene ?·echt of door een ande?"e
wetgeving niet wm·kelijk vm·goed is, is
de verzekeringsinstelling verplicht het
deel van de ve1·goedingen betalen dat
overeenstemt met het aandeel van de
aanspmkel~jkheid dat niet aan een
dm·de ten laste wordt gelegd (2).
(PIETTE, QUINET M. EN L. EN NAAMLOZE
VENNOOTSORAP «COMPAGNIE LAOSOONS
PRODUKTEN ,, T. OOAMPOS-01!1ROOS EN
LITISOONSORTEN ; NATIONAAL VERBOND
DER SOOIALISTISOR1!1 MUTUALITEITEN,
T. PIETTE EN LITISOONSORTEN.)
ARR1!1ST (vertaling).
HET HOF ; -

2e KAMER. -

11 oktober 1976.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN TEGEN WIE EEN OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE REORTS-

Gelet op het bestreden

(1) Class., 14 oktober 1974 (Arr.
biz. 219); vgl. cass., 20 februari
1975, biz. 691).
(2) Raadpi. cass., 11 juni 1974
1974, biz. 1119) en 17 november
1976, biz. 349).

cass., 1975,
1975 (ibid.,
(Arr. cass.,
1975 (ibid.,

-166arrest, op 6 februuri
van beroep te Bergen
Overwegende clat
uitspraak cloet over
vorcleringen ;

1976 door het Hof
gewezen ;
het arrest enkel
de civielrechtelijke

I. Over de voorzieningen van de eisers
Piette J osee, Quinet Michele, Quinet
Liziane en de naamloze vennootschap
« Compagnie Lacsoons produkten " :
II. Over de voorziening van het
N ationaal Verboncl van Socialistische
Mutualiteiten, burgerlijke partij :
Over het midclel afgeleicl uit de schending van de artikelen 56, 70, §§ 2, 3 en 4,
van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invalicliteitsverzekering, gewijzigcl bij de wetten
van 8 april 1965, 27 december 1967,
27 juni 1969 en 5 juli 1971, 241 van het
koninklijk besluit van 4 november 1973
tot uitvoering van de voormelde wet
van 9 augustus 1963, 1249 tot 1252 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Gronclwet,
dom·dat het arrest, hoewel het de
getroffene Ocampos-Cercos Benito voor
een derde en beklaagde Quinet voor twee
derden aansprakelijk stelt voor het 1itigieuze ongeval, en vaststelt dat eiser aan
de burgerlijke partij Ocampos-Cercos
Benito, zijn ingescbrevene, een bedrag
had betaalcl van 215.566 frank als
daguitkeringen, toch beslist clat clit
bedrag slechts ten belope van twee clerclen
kan afgetrokken worden van bet beclrag
van de schaclevergoeding welke aan cleze
burgerlijke partij wercl toegekend ten
laste van de clercle aansprakelijke om de
materiele schacle te vergoeclen die ermee
overeenstemt en derhalve de voor
het ongeval aansprakelijke verweerclers
slechts veroorcleelt om aan eiser de twee
derden te betalen van bet beclrag clat
hij voor zijn ingeschrevene had uitgekeerd, met name twee clerclen van
215.566 frank is gelijk aan 143.710 frank,
om de reclen clat artikel 70 van de wet
van 9 augustus 1963 bepaalt clat de
prestaties slechts ten laste van de
verzekeraar zijn als de schade niet
werkelijk geclekt wordt door het gemeen
recht ; dat ingeval de aansprakelijkheid
verdeelcl is de getroffene niet werkelijk
worclt vergoecl voor zijn gebele schade ;
dat de ziekteverzekering dus instaat
voor de fractie van de forfaitaire uitkering die clat deel van de schade dekt
dat niet door een dercle moet worden

vergoecl ; clat de verzekeringsinstelling
van een clercle die gedeeltelijk aansprakelijk is voor een ongeval niet meer kan
eisen clan een bedrag clat evenreclig is met
zijn aancleel in de aansprakelijkheid ;
dat, nu de vergoeclingen die de mutualiteit heeft uitgekeercl volleclig worden
afgetrokken van het geheel van de door
de getroffene geleclen schade volgens het
gemeen recht, er geen sprake is van
samengenieten van zijnentwege,
tm·wijl, eerste onderdeel, de schacle
geleclen door de getroffene OcamposCercos Benito inclerclaacl vergoed werd
in de mate clat zij geclekt wercl door het
gemeen recht, met name ten belope van
twee derden ; eiser clerhalve, als gesubrogeercle in de rec}ten van de getroffene,
die niet samen kan genieten van de
uitkeringen van de mutualiteit en de
vergoecling volgens het gemeen recht,
van de clercle aansprakelijke het geheel
der bedragen kon terugkrijgen welke hij
aan de getroffene had uitgekeercl en die
lager waren clan de schadevergoeding
die de getroffene van de derde aansprakelijke had verkregen ; de getroffene
zoniet de door eiser gestorte claguitkeringen ten onrechte geniet samen met
de vergoecling volgens het gemeen recht
(schencling van de artikelen 56, 70, §§ 2,
3 en 4, van de wet van 9 augustus 1963,
241 van het koninklijk besluit van
4 november 1963, 1249 tot 1252 van het
Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de door eiseres uitgekeercle vergoedingen, na geheel te zijn
afgetrokken van de bedragen die volgens
het gemeen recht aan de getroffene
toekwamen, tot twee derden werden
herleid; eiser in werkelijkheid slechts de
twee derclen heeft ontvangen van de door
hem gestorte beclragen en de motieven
van het bestreclen arrest tegenstrijdig
zijn (schencling van artikel 97 van de
Grondwet):

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen bet openbaar ministerie :
Overwegencle dat, nu eiser niet veroordeelcl werd in kosten jegens de openbare partij, de voorziening niet ontvankelijk is ;
B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de verweerclers Ocampos-Cercos
Benito, Ocampos Eugenio en Cercos
Cristina:

Overwegende clat eiser voor de feitenrechter geen geding heeft gevoerd met
de verweerclers en clat het arrest geen
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enkele veroordeling te zijnen laste en
ten gunste van laatstgenoemden uitspreekt;
Dat de voorziening desbetreffend niet
ontvankelijk is ;

0. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de andere verweerders :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, naar luid van artikel 70, § 2, van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van
een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, de verzekeringsinstelling geen andere rechten kan uitoefenen tegen de derde aansprakelijke
dan de rechtsvorderingen van de rechtbebbende en de prestaties van de
verzekering ten laste blijven van de
laatstgenoemde in de mate dat de schade
die gedekt is door bet gemeen recht of
door een andere wetgeving niet werkelijk
hersteld is ;
Dat hieruit volgt dat de verzekeringsinstelling het deel van de vergoedingen
moet betalen dat overeenstemt met het
aandeel van de aansprakelijkheid dat
niet aan een derde ten laste wordt
gelegd;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het motief dat door
eiser bekritiseerd wordt enkel betrekking
heeft op de aftrek van de vergoedingen
die hij heeft uitgekeerd voor het geheel
van de door de getroffene geleden schade
en niet op de bedragen die eiser heeft
ontvangen;
Dat het arrest derhalve de in het middel
bedoelde tegenstrijdigheid niet bevat ;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt elke eiser in de
kosten van zijn voorziening.
11 oktober 1976. 2e kamer. Voo?'zittM', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter - Ve1·slaggeve?',
de H. Screvens. Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.
PleitM'B, de HH. A. De Bruyn,
Houtekier en L. Simont.

2e
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11 oktober 1976.

VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN.- VERMELDINGEN OVER
HET VERVULLEN VAN SUBSTANTIELE
RECHTSVORMEN.
TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN VERMELDINGEN WAARVAN
DE DOORHALING NIET WERD GOEDGEKEURD EN ANDERE VERMELDINGEN.
NIETIGHEID VAN DE BESLISSING.

Ve?'meldingen, in een vonnis, waarvan de
doo?'haling niet we1·d goedgekeu?'d die
betrekking hebben op de ve?'vulling van
substantiele of op stmffe van nietigheid
voo1·gesch1·even ?'echtsvormen en doo?'
ande?'e ve1•meldingen worden tegengesp?'oken, maken de beslissing waa?'in
ze voorkomen ongeldig (1). (Art. 78 Sv.)
(PETERS EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«EAGLE STAR INSURANCE COMPANY»,
T. STEFANSKY.)
ARREST

(ve?'taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 mei 1976 in boger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik ;

I. Over de voorziening van
Peters, beklaagde :

eiser

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
1° ten laste van verweerder, medebeklaagde:
~verw.egende .dat eiser geen hoedanighCid bez1t om zwh tegen deze beslissing
in cassatie te voorzien ;

2° ten laste van eiser :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 97
van de Grondwet en 78 van het Wetboek
van Strafvordering :
Overwegende dat volgens de eensluidend verklaarde fotocopie van het
bestreden vonnis de datum van 7 april
1976 ter aanduiding van de zitting
waarop dit vonnis werd uitgesproken,
geschrapt werd en vervangen door de
(1) 0ass., 2 december 1963 (B1tll. en Pas.,
1964, I, 351); raadpl. cass., 21 april 1975
(An·. cass., 1975, blz. 923).

-168datum van 7 mei 1976; dat deze doorhaling niet goedgekeurd werd door de
voorzitter en de griffier en, derhalve,
krachtens artikel 78 van het Wetboek
van Strafvordering als niet bestaande
wordt beschouwd ;
Overwegende dat de?e doorhaling een
substantiele vermelding betreft ; dat de
datum van het vonnis uit geen enkele
andere vermelding van de beslissing
blijkt en niet overeenstemt met de
vermeldingen van het proces-verbaal
van de zitting van de rechtbank van
7 mei 1976, waaruit blijkt dat het vonnis
op 7 mei 1976 werd uitgesproken;
Dat hieruit volgt dat het vonnis
nietig is;

voorzieningen voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding wordt gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; laat de kosten ten laste van
de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Hoei, zitting houdend in hoger beroep.

ll oktober 1976. 2e kamer. Voo1·zitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
Mevr. Raymond-Decharneux. - Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. J.-M.
Delfosse en J.-P. Charlier (van de balie
te Luik).

B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering van verweerder tegen eiser :

Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing .op de strafvordering de
vernietiging meebrengt van de beslissing
op de civielrechtelijke vordering die
hieruit volgt ;

II. Over de voorzieningen van de
eisers Peters Jacques en de naamloze
vennootschap << Eagle Star Insurance
Company », burgerlijke partijen :
A. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de strafvordering ten laste van verweerder
Stefansky:
Overwegende dat de eisers, burgerlijke
partijen, niet werden veroordeeld in
kosten jegens de openbare partij, zodat
hun voorzieningen niet ontvankelijk zijn ;

B. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen van de eisers
tegen de verweerders :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering de
vernietiging meebrengt van de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen,
die op dezelfde onwettelijkheid steunen ;
Om die redenen, en zonder dat het
middel moet worden onderzocht dat tot
staving van de voorziening werd voorgesteld, en dat tot geen ruimere cassatie
of tot cassatie zonder verwijzing kan
leiden, vernietigt het bestreden vonnis
in zoverre het uitspraak doet over de
strafvordering ten laste van eiser en
over de civielrechtelijke vorderingen van
verweerder tegen eiser Peters en vari de
eisers tegen verweerder ; · verwerpt de

2e KAMER.- 11 oktober 1976.
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VEROORDELING. GEEN VASTSTELLING VAN HET BESTAAN VAN ALLE
BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF.GEEN REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAFZAKEN.
VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OP
DE STRAFVORDERING TE ZIJNEN LASTE
EN TEGEN DE EINDBESLISSIN<f OP DE
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING WELKE HIJ TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE
HEEFT INGESTELD. VOORZIENING
VAN DE BURGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ TEGEN DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING WELKE ZIJ TEGEN DE
MEDEBEKLAAGDE HEEFT INGESTELD, VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP
DE STRAFVORDERING. - BRENGT VERNIETIGING MEDE VAN DE EINDBESLISSINGEN OP DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERINGEN WELKE OP DEZELFDE
ONWETTIGE REDEN ZIJN GEGROND.
1° Niet 1·egelmatig gemotivee1·d is de
beslissing waa1·bij de beklaagde wm·dt
vM·om·deeld wegens een misdTijj, als
zij het bestaan van alle bestanddelen
van het misdrijj niet vaststelt ( 1).
(Art. 97 Grondwet.)
(1) Cass., 3 november 1975 (A1'1', cass.,
1976, biz. 296).
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2° V ernietiging, op de voorziening van
de beklaagde, van de beslissing op de
strafvm·dm·ing te zijnen laste b1·e11gt
vernietiging mede van de eindbeslissingen op de bu1·gerlijke rechtsvo?·deringen,
zowel van de beklaagde als van de
bu?·ge?'?'echtelijk aansprakelijke partij
tegen een medebeklaagde, welke op
dezeljde onwettige reden zijn gegrond
en waa1·tegen de beklaagde en de bttrge?'rechtelijk aansprakelijke pa1·tij zich
?'egelmatig in cassatie hebben voo?'·
zien (1).
(RAES EN SAINT-VITEUX, T. BISIAUX.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
l l oktober 1976. 2e kamer. Voorzitte?', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Legros.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. A. De Bruyn en
Houtekier.

2e KAMER. -

Io

12 oktober 1976.

ONDERZOEKSGERECHTEN.
RAADXAMER. REGELING VAN DE
VOORAFGAANDE REOHTSPLEGING. -BEHANDELING l\'IET GESLOTEN DEUREN.

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAFZAKEN.
VoORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE. - VERNIETIGING VAN DE
VERWIJZENDE BESOHIXXING VAN DE
RAADKAMER.- BRENGT DE VERNIETI·
GING MEDE VAN DE VEROORDELING NA
DE BESOHIXXING TOT VERWIJZING.

so

VERWIJZING NA CASSATIE.
STRAFZAXEN. VERNIETIGING VAN
DE BESOHIXXING VAN DE RAADXAMER
TOT VERWIJZING VAN EEN VERDAOHTE
NAAR HET VONNISGEREOHT EN VAN DE
VEROORDELING DIE EROP GEVOLGD IS.

(1) Raadpl. cass., 28 mei 1973 (A1'1', cass.,
1973, biz. 939), 21 april 1975 (ibid., 1975,
biz. 923) en 13 september 1976, sttp?'a;biz. 39.
(2) Raadpl. cass., 5 juni 1905 (Bull. en Pas.,
1905, I, 247), 10 april1906 (ibid., 1906, I, 193),

- VERWIJZING NAAR DEZELFDE RAAD·
XAMER,ANDERSSAMENGESTELD.
l

0

De raadkamer behandelt de ?'egeling
van de voorajgaande ?·echtspleging met
gesloten deu?·en (2). (Artt. 217 en 218
S.W.)

2° Vernietiging, op de voorziening van
de beklaagde, van de beschikking van
de madlcame1· waarbij hij naa?' de
correctionele ?'echtbanlc wo1·dt verwezen,
brengt ve1·nietiging mede van de veroordeling na de vernietigde beschikking (S).
S0 Vernietiging, met ve?·wijzing, van de

beschiklcing van de raadkamer tot verwijzing van een verdachte naar het
vonnisgerecht en van de ve1·oordeling
die erop gevolgd is, b1·engt ve1·wijzing
mede naar dezeljde ?'aadkame?' anders
samengesteld (4).
(VAN ROOSBROEOX, NEEFS EN RAUS.)

Het openbaar ministerie heejt hoofdzakelijk het volgende gezegd :
Tijdens de zitting van 2 april 1974
behandelt de raadkamer de regeling van
de voorafgaande rechtspleging inzake de
eisers. Het proces-verbaal vermeldt :
« Ret onderzoek is openbaar. AI de voorschriften van artikell90. van het W etboek
van Strafvordering zijn nageleefd "·
Derde eiser voert aan dat de behandeling van de zaak met gesloten deuren
had moeten geschieden en leidt daaruit
af dat de op 9 aprill974 gewezen beschikking tot verwijzing naar de correctionele
rechtbank en dienvolgens de ganse
daarop volgende procedure - nietig is,
ook al is de beschikking zelf in raadkamer
verleend.

***

Voor zover mij bekend is, heeft het
Hof nog geen uitspraak gedaan over de
vraag of de terechtzittingen van de
raadkamer, die de regeling van de voorafgaande rechtspleging behandelt, overeenkomstig artikel 96 van de Grondwet in
beginsel openbaar zijn.
Wei heeft het Hof beslist dat de
21 oktober 1912 (ibid., 1912, I, 427), 4 februari
1918 (ibid., 1918, I, 211), 5 november 1974(.A?'?'. cass., 1975, biz. 305) ; zie oak de conciusie van het openbaar ministerie.
(3) en (4) Oass., 29 september 1975 (.A?'?',
cass., 1976, biz. 133).
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raadkamer en arresten van de kamer
van inbeschuldigingsteiling niet vailen
onder de toepassing van de bepaling van
artikel 97 van de Grondwet, luidens welke
elk vonnis in openbare terechtzitting
wordt uitgesproken.
Dat de beslissing van de raadkamer met
gesloten deuren wordt genomen, leiden
de arresten van 5 juni 1905 (1) en 10 april
1906 (2) af uit de artikelen 127, 218
en 225 van het Wetboek van Strafvordering.
Laatstgenoemd artikel bepaalt : « de
rechters (van de kamer van inbeschuldigingsteiling) beraadslagen zonder verwijl
en zonder met iemand in verbinding te
komen ''· Deze bepaling heeft kennelijk
betrekking op de beraadslaging en niet
op het onderzoek en de behandeling van
de zaak ter terechtzitting, waar de
procureur-generaal, de griffier, de verdachte, de burgerlijke partij en hun
raadslieden aanwezig zijn. Dit artikel
volgt overigens op artikel 224, luidens
hetwelk de procureur-generaal en de
griffier zich na de behandeling ter
zitting verwijderen.
Wil men de niet-openbaarheid steunen
op de artikelen 127 en 218, zoals het Hof
doet, dan kan men zulks aileen hieruit
afleiden dat luidens het eerste het
verslag van de onderzoeksrechter wordt
uitgebracht aan de raadkamer en luidens
bet tweede de kamer van inbeschuldigingstelling in raadkamer vergadert.
Ret arrest van 4 februari 1918 (3),
volgens hetwelk het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling niet in het
openbaar wordt gewezen, steunt eveneens op de artikelen 218 en 225 en bovendien op artikel 223. Dit artikel bepaalde
toen, zoals het Hof aanmerkt, dat de
beschuldigden niet voor de kamer van
inbeschuldigingsteiling verschenen, maar
dit is sedert de wet van 19 augustus 1920
niet meer het geval.
Om de toepassing van artikel 97 van
de Grondwet te weren, steunen voorts
de genoemde arresten, evenals het arrest
van 21 oktober 1912 (4), op de overweging dat de beslissingen van de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling tot regeling van de voorafgaande
rechtspleging, geen vonnissen in de zin
van die grondwettelijke bepaling zijn,

(1}
(2)
(3)
(4)

Bull.
Bttll.
Bttll.
Bull.

en
en
en
en

Pas.,
Pas.,
Pas.,
Pas.,

1905,
1906,
1918,
1912,

I,
I,
I,
I,

247.
193.
211.
427.

omdat zij, aldus de eerste twee genoemde
arresten, uitspraak doen, niet over de
schuld, maar voorlopig over het bestaan
van aanwijzingen.
Dit verklaart, aldus Procureur-Generaal Hayoit de Termicourt in een noot
onder het arrest van 2 juli 1951 (5),
waarom de bepalingen van het W etboek
van Strafvordering, luidens welke die
beslissingen niet in het openbaar, maar
in raadkamer worden verleend, niet door
de artikelen 97 en 138 van de Grondwet
zijn opgeheven.
N u zou kunnen worden beweerd dat
het argument, gesteund op de aard van
de beslissing, aileen t.a.v. van artikel 97
geldt, maar niet aan de orde komt voor
de toepassing van artikel 96, dat geen
betrekking heeft op de openbaarheid
van de vonnissen maar op die van de
terechtzittingen van de rechtbanken.
Hoewel beide grondwetsbepalingen inderdaad een verschillende draagwijdte hebben, moet tach worden toegegeven dat
zij niet totaal los van elkaar staan en de
vraag zou kunnen worden gesteld of de
grondwetgever de openbaarheid van die
terechtzittingen welke niet leiden tot het
wijzen van ware vonnissen, eveneens
noodzakelijk heeft geacht.
Hoe dit ook zij, ik dacht dat de actuele
waarde van dit door het Hof meer dan
vijftig jaar geleden aangehaalde argument, gesteund op de aard van de
beslissing, bij voorkeur beoordeeld wordt
in samenhang met dat andere in aile
voornoemde arresten eveneens aangehaalde en weilicht als meest doorslaggevend beschouwde argument, dat de
arresten van 5 juni 1905 en 10 april 1906
als volgt formuleren : het gerechtelijk
vooronderzoek is in wezen geheim en de
bescbikking van de raadkamer die over de
resultaten van dit vooronderzoek en de
verwijzing naar de rechtbank beslist, is
de laatste akte van dit vooronderzoek,
valt dus ook onder dezelfde regel en
is derhalve eveneens geheim.
De vraag kan worden gesteld of die
redenering nog dezelfde waarde heeft
als meer dan vijftig jaar geleden, gelet
op de evolutie van de wetgeving ter zake,
inzonderheid die betreffende de taak van
de raadkamer, zoals zeer uitvoerig en
overtuigend beschreven werd door Procureur-Generaal E. de le Court in zijn
openingsrede van 1 september 1967 (6).
(5) Bttll. en Pas., 1951, I, 762.
(6) "L'evolution de la chambre clu conseil
clans les lois penales belges », J.T., 1967,
blz. 513.
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aard van het vooronderzoek niet meer
dezelfde betekenis als oorspronkelijk.
Ingevolge de wet van 25 oktober 1919
kum.ten de beldaagde en zijn raadsman
v66r de :.. itting van de raadkamer de
stukken van het vooronderzoek inzien
en zijn zij, evenals sedert de wet van
22 juli 1927 de burgerlijke partij, ter
zitting aanwezig. De wet van 23 augustus
1919 heeft aan de verdachte en zijn
raadsman ook het recht op inzage van
het dossier verleend alvorens de raadkamer over de voorlopige hechtenis
beslist, nadat de wet van 20 april 1874
reeds het tegensprekelijk debat had
ingevoegd.
Dat het vooronderzoek en derhalve
ook de terechtzitting van de raadkamer
geheim zijn, betekent dus niet meer zoals
oorspronkelijk, dat 7elfs de verdachte
en zijn raadsman geen kennis kunnen
krijgen van de resultaten van het
onderzoek en geen toegang tot de raadkamer hebben, maar houdt nog alleen
in dat net publiek er volledig buiten
wordt gelaten. Een zelfde term heeft
ingevolge de evolutie van de wetgeving,
dus duidelijk een andere, beperktere
betekenis gekregen.
Maar t.a.v. de openbaarheid van de
terechtzitting is in die evolutie nog
belangrijker de bevoegdheid van de
raadkamer om bij het afsluiten van het
vooronderzoek niet meer louter voorlopige beslissingen op grond van aanwijzingen te nemen.
Ingevolge de wetgeving op de verzachtende omstandigheden kan de correctionele rechtbank waarnaar de beklaagde
verwezen is, haar bevoegdheid niet
afwijzen, wat betreft de door de raadkamer in aanmerking genomen verzachtende omstandigheden, verschoning of
doofstomheid, en hetzelfde geldt voor de
politierechtbank wat de verzachtende
omstandigheden betreft (7). ProcureurGeneraal de le Court merkt daarbij op
dat de raadkamer aldus definitief uitspraak doet over een aspect van de
vervolging en haar beslissing op dit
punt gezag van gewijsde heeft (8).
Veel belangrijker in de ontwikkeling
van de opdracht van de raadkamer is
evenwel haar bevoegdheid de internering
van de verdachte te bevelen (9). Bij
(7) Oorspronkelijk de wet van 15 mei 1838,
thans de wet van 4 oktober 1867, artt. 3 en 5.
(8) Op. cit., biz. 514.
(9) vYet op de bescherming van de maatschappij, art. 7.

arresten van 30 januari en 10 april
1933 (10) besliste het Hof reeds dat de
internering in het openbaar dient te
worden uitgesproken, omdat zulke beslissing geen verklaring is dater geen reden
tot vervolging is, in de zin van artikel 128
van het Wetboek van Strafvordering,
maar dat de raadkamer door de internering te bevelen definitief uitspraak
doet over de strafvordering en haar
beslissing een vonnis is in de zin van
artikel 97 van de Grondwet.
De laatste en zeker niet de minst
belangrijke fase in de geschetste evolutie
is de bevoegdbeid die de wet van 29 juni
1964 aan de raadkamer verleent om de
opschorting van de uitspraak van de
veroordeling te gelasten. Om hiertoe te
besluiten moet, luidens artikel 3, de
raadkamer eerst de telastlegging bewezen
verklaren. Procureur-Generaal dele Court
doet daarbij opmerken dat de beslissing
over de schuldigverklaring gezag van
gewijsde heeft en, zelfs in geval van
herroeping van de opschorting, niet meer
opnieuw ter sprake kan worden gebracht (ll).
V ooral deze laatste bevoegdheid van
de raadkamer toont duidelijk aan, dacht
ik, dat het afsluiten van het vooronderzoek niet noodzakelijk gepaard
gaat met een voorlopige beslissing op
grond van aanwijzingen.
W eliswaar kan men beweren dat het
hier om een uitzondering op de regel
gaat en dat de besproken rechtspraak
maar geldt, zoals de betrokken arresten
overigens ook overwegen, wanneer de
raadkamer de voorafgaande rechtspleging
regelt. Maar samengevoegd met de
overige aangehaalde wettelijke regelingen, blijkt bieruit toch ten minste dat
de binding tussen de beslissing van de
raadkamer en het vooronderzoek veel
van haar waarde heeft ingeboet als
argument om ertoe te besluiten dat de
behandeling door de raadkamer geheim
is, omdat zij de laatste fase is van het
vooronderzoek, dat geheim is. Die eindfase kan heel wat meer inhouden dan
het afsluiten van het vooronderzoek,
maar leidt tot een beslissing die ten
minste reeds gedeeltelijk tot de uitoefening van de strafvordering behoort
en waarvoor de redenen die het geheim
van het vooronderzoek noodzakelijk
maken in geen geval meer gelden.
De niet-openbaarheid van het onder-

(10) Bull. en Pas., 1933, I, 88 en 201.
(11) Op. cit., biz. 516.
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eindigt met een verwijzing naar de
bevoegde rechtbank, nu nog ste1.men op
dezelfde argumenten als een halve eeuw
geleden en inzonderheid op het geheim
kenmerk van het vooronderzoek, lijkt
mij een redenering te zijn die volkomen
achterhaald is door de grondige wijziging
welke de rol van de raadkamer in het
strafproces sedertdien heeft doorgemaakt.
En daarbij onderscheid maken naargelang de raadkamer al dan niet overgaat
tot regaling van de voorafgaande rechtspleging klinkt niet erg overtuigend.
Dat is vermoedelijk ook de mening van
Procureur-Generaal de le Court, die
betoogt:
" Le reglement de la procedm·e constitue encore aujourd'hui l'une des taches
habituelles de la chambre du conseil,
mais il s'exer9ait a l'origine dans des
conditions si differentes de celles que
nons connaissons que l'on a peine a
croire qu'il s'agisse de la meme institution '' (12).
Is het niet kunstmatig aan te nemen
dat, wanneer de raadkan1er het verslag
van de onderzoeksrechter behandelt, in
elk geval nog met het vooronderzoek
bezig is, maar dat de daaruit voortvloeiende beslissing niet meer tot het
vooronderzoek behoort, wanneer de raadkamer tot internering of opschorting
besluit ? W elk is in dit geval dan de
laatste fase van het vooronderzoek?
Of moet men het zo zien dat in dit
laatste geval ook de behandeling van
de zaak niet meer tot het vooronderzoek
behoort ? Maar hoe en op welk ogenblik
wordt dit dan afgesloten, wanneer het
openbaar ministerie de verwijzing naar
de rechtbank vordert en de verdachte de
opschorting vraagt ? En voor de toepassing van artikel 96 van de Grondwet
is het toch onontbeerlijk nauwkeurig te
kunnen bepalen wanneer de raadkamer
als rechtbank optreedt en in het openbaar zitting moet houden, dan wel nog
bezig is met het vooronderzoek en dus
de deuren gesloten mag houden.
Ret komt mij voor dat de regel van de
openbaarheid in de huidige stand van de
wetgeving niet meer duidelijk kan worden
afgeleid uit het beginsel van het geheim
van het vooronderzoek en de plaats
daarin van de raadkamer. De vraag of de
terechtzitting van de raadkamer al dan
niet openbaar is, kan naar mijn gevoelen

nog maar alleen bevredigend worden
beantwoord door de wet zelf.
Nu zal daartegen onmiddellijk worden
opgeworpen dat het vraagstuk precies
is gerezen omdat de wet geen duidelijk
antwoord op die vraag geeft. Ret Wetboek van Strafvordering zegt inderdaad
niet met zoveel woorden dat de raadkamer met gesloten deuren zitting houdt.
Maar ligt de reden daarvan precies
niet in het feit dat de term « raadkamer ''
wezenlijk inhoudt dat zitting wordt
gehouden met gesloten deuren of, zoals
de arresten van 5 juni 1905, 10 april1906
en 4 februari 1918 het uitclrukken, «clans
un local inaccessible au public '' ?
F AUSTIN HELIE schreef reeds in die
zin: « Le juge d'instruction fait son
rapport a llluis clos : cela resulte des
termes de !'article 127 qui dispose que
le compte du juge cl'instruction sera
rendu a la chambre dt~ conseil n (13).
<<La chambre d'accusation delibere et
juge a huis clos. C'est ce qui resulte de
!'article 218, qui porte qu'elle se reunit
en charnb1·e du conseil ,, (14).
Wanneer de wet dus de term « raadkamer '' gebruikt, hetzij zij een bevoegdheicl aan de raadkamer toekent, hetzij zij
bepaalt clat een rechtscollege in raadkamer vergadert of beslist, geeft zij
daardoor precies te kennen clat de zaak
met gesloten deuren wordt behandeld.
In die opvatting ware het een tautologie
te bepalen dat de raadkamer of de rechtbank in raadkamer met gesloten cleuren
zitting houdt. Een uitdrukkelijke wetsbepaling is clan nog alleen vereist wam1eer
uitzondering op de regel worclt gernaakt
en de zitting van de raadkamer openbaar
is.
En clit is kennelijk de manier waarop
de wetgever tot uitdrukking brengt of de
zitting geheim clan wel openbaar is.
Luiclens artikel 5 van de wet op de
bescherming van de maatschappij wordt
over de inobservatiestelling uitspraak
gedaan in raaclkamer, maar indien de
verclachte bet vraagt, wordt de openbaarheicl van de behandeling bevolen.
Dezelfde uitzondering op de geheime
behandeling door de onderzoeksgerechten, dus ook de raadkamer, geldt luidens
artikel 9, lid 2, van deze wet t.a.v. de
internering. En deze bepaling vervolgt :
« voor de vonnisgerechten waar de
openbaarheid regel is - wat de tegen-

(13) T1·aite de l'inst?'twtion c1·iminelle, II,

nr. 2803.
(12) Op. cit., blz. 513.

(14) Ibid., nr. 2986,
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duidelijker tot uitdrukking brengt kan het vonnisgerecht de sluiting der
deuren gelasten indien de verdachte
het verzoekt en bet openbaar ministerie
zich er niet tegen verzet ».
Dat de niet-openbaarheid onafscheidelijk verbonden is met de behandeling
door de raadkamer, blijkt ook duidelijk
uit artikel 3, lid 2, van de wet van 29 j1.mi
1964, luidens hetwelk de opschorting kan
worden gelast door de onderzoeksgerechten « wanneer zij van oordeel zijn
dat de openbaarheid van de debatten
de declassering van de verdachte zou
kunnen veroorzaken of zijn reclassering
in gevaar zou kunnen brengen ''· Zijn
diezelfde voorwaarden vervuld, dan kunnen, luidens artikel 5, § 2, de vonnisgerechten, op schriftelijke vordering van
het openbaar ministerie of op schriftelijk
verzoek van de verdachte, van de
opschorting kennis nemen in raadkamer ;
maar bij afwijzing van het verzoek wordt
de behandeling voortgezet in openbare
terechtzitting.
In tegenstelling met de regeling inzake
de behandeling van de opschorting,
bestaat geen uitzondering op de openbaarheid van de uitspraak ; want artikel 6 bepaalt dat de rechterlijke beslissingen die de opschorting gelasten, dus
ook die van de onderzoeksgerechten en
van de vonnisgerechten in raadkamer,
in openbare terechtzitting worden uitgesproken.
N og andere wetsbepalingen maken
onderscheid tussen de behandeling met
gesloten deuren en de openbare uitspraak
en brengen dit onderscheid tot uitdrukking door te bepalen dat de behandeling in raadkamer geschiedt.
Zo wordt, luidens artikel 419 van het
Gerechtelijk W etboek, de tuchtprocedure
voor het Hof van Oassatie, voor de hoven
van beroep en voor de arbeidshoven in
raadkamer gevoerd, maar het arrest
wordt in openbare zitting uitgesproken.
Hetzelfde geldt, volgens artikel 1249
van hetzelfde wetboek, t.a.v. de vordering
tot onbekwaamverklaring. De beschikking over een vordering op eenzijdig
verzoekschrift daarentegen wordt luidens
artikel 1029 in raadkamer gegeven.
Artikel 368 van het W etboek van
Strafvordering bepaalt dat de rechters
van het Hof van Assisen zich naar de
raadlmmer kunnen begeven om te beraadslagen over de vordering van de burgerlijke partij, maar dat het arrest door de
voorzitter luidop wordt uitgesproken in

tegenwoordigheid van het publiek en de
beschuldigde.
In tegenstelling met de voorgenoemde
wetsbepalingen, inzonderheid artikel 6
van de wet van 29 juni 1964, bepaalt
de wet op de bescherming van de maatschappij niet dat de beslissing van de
raadkamer die de internering beveelt,
in het openbaar moet worden uitgesproken. Om deze leemte in de wetgeving
aan te vullen heeft het Hof beslist, dat de
openbaarheid van de uitspraak volgt uit
artikel 97 van de Grondwet. In dit verband steunt de rechtspraak eveneens
op de overweging dat de desbetreffende
beslissingen ware vonnissen zijn (15).
Dit wordt nog herhaald door uw laatste
arrest ter zake van 5 november 1974 (16).
Dit arrest maakt overigens duidelijk
onderscheid tussen de openbaarheid van
de uitspraak en de behandeling door de
kamer van inbeschuldigingstelling die,
« behoudens uitzonderingen door de wet
bepaald en ten deze niet voorhanden,
uiteraard met gesloten deuren zitting
houdt ».
Ret arrest van 30 januari 1933 (17), dat
artikel 97 van de Grondwet eveneens
toepasselijk verklaart op de uitspraak
van de beslissing tot internering, overc
weegt dat geen wetsbepaling de onderzoeksgerechten toelaat van dit grondwettelijk voorschrift af te wijken, wanneer zij daarover uitspraak doen. De
wetsbepaling dat door de raadkamer of
in raadkamer wordt beslist, houdt dus
niet meteen in dat ook de uitspraak niet
openbaar is. Aileen volgt daaruit dat de
behandeling ter terechtzitting met gesloten deuren moet geschieden.
Dit sluit aan bij het onderscheid dat de
artikelen 96 en 97 van de Grondwet
maken tussen de openbaarheid van de
terechtzittingen en van de uitspraak.
De werkingssfeer van de eerste bepaling
wordt afgebakend door het begrip « rechtbank ''• die van de tweede door het begrip
« vonnis ».
Om ertoe te besluiten dat de behandeling van de zaak met gesloten deuren
moet geschieden, kan dus worden volstaan met de vaststelling dat de wet
voorschrijft dat de behandeling door de
raadkamer of in raadkamer geschiedt
en geen uitzondering op de regel van de
niet-openbaarheid maakt.
(15) Cass., 30 januari en 10 april 1933
(Bull. en Pas., 1933, I, 88 en 201); 8 januari
1934 (ibid., 1934, I, 128).
(16) Ar1·. cass., 1975, blz. 304.

(17) Zie noot 1.
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Luidens artikel 127 van het Wetboek
van Strafvordering wordt het verslag
van de onderzoeksrechter aan de raadkamer uitgebracht. Aangezien geen wetsbepaling voorschrijft dat de behandeling
daarvan openbaar is, volgt daaruit dat
de regeling van de voorafgaande rechtspleging, die het gevolg van deze behandeling is, met gesloten deuren geschiedt.
Gelet op de ontwikkeling die de taak
van de raadkamer wettelijk heeft doorgemaakt, zou ik de gegrondheid van het
aangevoerde middel liever steunen op
de schending van genoemd artikel 127,
in zoverre dit bevoegdheid aan de raadkamer toekent, dan op het geheim
kenmerk van het gerechtelijk vooronderzoek. Ook het t.a.v. eerste en
tweede eiser ambtshalve in te roepen
middel kan dan tot de schending van die
wetsbepaling worden beperkt.

Oonclttsie : vernietiging.
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 april 197 6 door het Hof van
beroep te Antwerpen gewezen, alsmede
op de bestreden beschikkingen verleend
door de Raadkamer van de Rechtbank
van eerste aanleg te Turnhout op 2 april
1974 en op 9 april 1974;
I. W at betreft de voorziening van de
eiser Raus:

Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 127, 218
en 225 van het W etboek van Strafvordering,
doordat de beschikking van de Raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Turnhout van 2 april 1974,
betreffende de regeling van de rechtspleging inzake eiser, de zaak verdaagt
naar de zitting van 9 april 1974 voor
uitspraak, op welke zitting de raadkamer
eiser verwijst naar de correctionele
rechtbank, nadat het onderzoek ter
zitting van 2 april 197 4 in het openbaar
geschiedde,
terwijl uit de combinatie van de in het
middel
aangehaalde
wetsbepalingen
volgt dat, wanneer de raadkamer eiser
wegens de hem ten laste gelegde feiten
naar de correctionele rechtbank verwijst,
de behandeling van de zaak met gesloten
deuren client te geschieden, zodat de
beschikking van de raadkamer van
2 april 197 4 en de daaropvolgende
procedure en meer bepaald de beschik-

king tot verwijzing van 9 april 1974
nietig zijn :
Overwegende dat, wanneer de wet
een bevoegdheid aan de raadkamer
toekent of bepaalt dat een rechtscollege
in raadkamer beslist, zij daardoor te
kennen geeft dat, behoudens uitdrukkelijk voorgeschreven uitzondering, de
zaak met gesloten deuren wordt behandeld, dat de regeling van de voorafgaande rechtspleging, met toepassing
van artikel 127 van het Wetboek van
Strafvordering, door de raadkamer
geschiedt en geen enkele wetsbepaling
voorschrijft dat de behandeling in dit
geval openbaar is ; dat de bepaling van
dit artikel de openbare orde raakt ;
Overwegende dat het proces-verbaal
van de zitting van de Raadkamer te
Turnhout op 2 april 1974 vermeldt dat
het onderzoek openbaar geschiedt en
met inachtneming van de voorschriften
van artikel 190 van het Wetboek van
Strafvordering ; dat op die zitting door
de onderzoeksrechter verslag is uitge?racht, door de procureur des Konings
IS
gevorderd en· door de aanwezige
verdachten verweer is gevoerd, waarna
de zaak is uitgesteld tot 9 april, op welke
laatste zitting de eisers samen met
anderen naar de correctionele rechtbank
zijn verwezen; dat uit het proces-verbaal
van de zitting van 9 april, die in raadkamer werd gehouden, niet blijkt dat de
gemelde procedurehandelingen opnieuw
en met gesloten deuren zijn verricht ;
Overwegende dat derhalve de procedure voor de raadkamer gevoerd op
2 april 197 4 nietig is, waaruit volgt dat
ook de beschikking tot verwijzing van
9 april 1974, die geheel steunt op de
handelingen verricht op 2 april voordien,
nietig is ; dat bet teniet doen van deze
beschikking de vernietiging van de
procedure en de beslissingen, die daarop
gevolgd zijn, met zich brengt ;
Dat het middel gegrond is ;
II. Wat betreft de voor7iening ingesteld door de eisers Neefs en Van Roosbroeck:
Over het midde1 ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 127 van het
Vvetboek van Strafvordering :
Overwegende dat ten aanzien van deze
eiseres geldt wat hierboven is gezegd;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het door derde eiser aangevoerde
tweede middel, dat tot geen ruimere
cassatie of niet tot cassatie zonder
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verwijzing kan leiden, vernietigt de
rechtspleging op 2 april 1974 gevoerd
voor en de beschikking op 9 april 1974
gewezen door de Raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout
en, bij wege van gevolgtrekk:ing:, de
procedure en de beslissingen die hierop
gevolgd zijn, in zoverre zij betrekk:ing
hebben op de eisers ; beveelt dat melding
van dit arrest zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissingen ; laat de kosten ten laste
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout,
anders samengesteld.

12 oktober 1976. 2• kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Soetaert. ~ Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. De Baeck.

2 8 KAMER. -

12 oktober 1976.

1° RAAD vAN STATE. - AFDELING
WETGEVING. - DRINGENDHEID WAARDOOR DE MINISTERS ERVAN WORDEN
ONTSLAGEN SOMMIGE VOORONTWERPEN
VAN WET AAN DE AFDELING WETGEVING VOOR TE LEGGEN. - BEOORDELING DOOR DE MINISTERS. - GRENS.
2° RECHTERLI.JKE MACHT.- DRINGENDHEID WAARDOOR DE MINISTERS
ERVAN WORDEN ONTSLAGEN SOMMIGE
VOORONTWERPEN VAN WET AAN DE
AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD
VAN STATE VOOR TE LEGGEN.
BEVOEGDHEID VAN DE HOVEN EN
RECHTBANKEN OM NA TE GAAN OF HET
WETTELIJK BEGRIP « HOOGDRINGENDHEID » NIET MISKEND WERD,
3° WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK IN DE HANDEL VAN). KONINKLIJK BESLillT VAN 8 NOVEMBER
1973 TOT BEPERKING VAN DE SNELHEID
VAN DE VOERTUIGEN MET EIGEN BEWEEGKRACHT OP DE OPENBARE WEG. RECHTSGROND.
4°

WETTEN EN BESLUITEN.
KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 NOVEMBER
1973 TOT BEPERKING VAN DE SNELHEID
VAN DE VOERTUIGEN MET EIGEN BE-

WEEGKRACHT OP DE OPENBARE WEG. RECHTSGROND.

5° WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK IN DE HANDEL VAN). KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 NOVEMBER
1973 TOT BEPERKING VAN DE SNELHEID
VAN DE VOERTillGEN MET EIGEN BEWEEGKRACHT OP DE OPENBARE WEG. TOEPASSELIJKE STRAFBEPALINGEN.
1° en 2° Zo het aan de ministers staat,
onder voo1·behoud van hun politieke
verantwo01•delijkheid, te oo1·delen over
de d1·ingendheid waaTdoo?' zij eTvan
ontslagen wo?'den het be?·edeneerd advies
van de Afdeling Wetgeving van de Raad
van State in te winnen over de voorontwe?'pen van wetten of van organieke
en ?'eglementai?'e uitvoeringsbesluiten,
zijn de hoven en ?'echtbanken bevoegd
om na te gaan of een ministeT zijn
macht niet oversch?'ijdt of afwendt door
het wettelijk begrip « hoogdTingendheid »
te miskennen, wanneer hij zich ervan
ontslagen acht het advies van de Raad
van State in te winnen (1). (Art. 107
Grondwet ; art. 3 wetten op de Raad
van State, gecoi:irdineerd op 30 januari 1973.)
3° en 4° Het koninklijk besluit van 8 novembe?' 1973 tot bepe1·king van de snelheid van de voe?·tuigen met eigen beweegkmcht op de openba?'e weg, gewijzigd
bij koninklijk beshtit van 20 mei 1974,
vindt zijn ?'echtsg?·ond in artikel 16, 1o,
van de wet van 12 maa1·t 1957 houdende
sommige bepalingen op flnancieel, economisch en sociaal gebied.
5° InbTeuken op het koninklijk besluit
van 8 novembe?' 1973 tot beperking van
de snelheid van de voertuigen met eigen
beweegkmcht op de openba?'e weg worden
gestraft met de stmffen bepaald in
artikel 9 van de wet van 22 janua?'i 1945
betreffende de economische 1'eglementeTing en de prijzen. (Art. 16, 1°, lid 2,
wet van 12 maart 1957; art. 5 K.B.
van 8 november 1973.)
(MAES.)
ARREST.
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Cass., 18 juni 1976 (A1•r. cas.•., 1976,
biz. 1170),
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arrest, op 24 september 1975 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97, 107
van de Grondwet en 3 van de op 12 januari 1973 gecoordineerde wetten op
de Raad van State, van het koninldijk
besluit van 8 november 1973 tot beperking van de sne1Il8id van de voertuigen
met eigen beweegkracht op de openbare
weg, en van het koninklijk besluit van
20 mei 1974 tot wijziging ervan,
doo1·dat het arrest niet vaststelt dat de
koninklijke besluiten van 8 november
1973 en 20 mei 1974 onwettig zijn, omdat
deze besluiten niet vooraf onderworpen
werden aan het advies van de Raad
van State,
te1'wijl uit het arrest blijkt dat de
hoogdringendheid waarvan sprake in
artikel 3 van de op 12 januari 1973
gecoordineerde wetten vatbaar is voor
rechtmatigheidstoetsing wanneer geen
enkele aanwijzing van enige aanleiding
tot spoed kan worden aangetroffen en
zuivere willekeur lijkt aanwezig te zijn;
het hof van beroep had dienen vast te
stellen dat de hoven en rechtbanken
steeds de bevoegdheid hebben de hoogdringendheid van een koninklijk besluit
na te gaan, telkens wanneer op die
hoogdringendheid een beroep gedaan
wordt om het besluit niet te onderwerpen
aan het advies van de Raad van State ;
het hof van beroep verkeerdelijk vaststelde dat bij het uitvaardigen van
voormelde koninklijke besluiten zuivere
willekeur niet aanwezig is ; het b of van
beroep minstens had moeten vaststellen
dat er geen hoogdringendheid bestond
bij het nemen van het koninklijk besluit
van 20 mei 1974 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 8 november 1973 :
Overwegende dat het in de regel aan
de ministers staat, onder voorbehoud
van hun politieke verantwoordelijkheid,
te oordelen over de hoogdringendheid
waardoor zij krachtens artikel 3 van de
op 12 januari 1973 gecoordineerde wetten
ervan ontslagen worden bet beredeneerd
advies van de afdeling wetgeving van de
Raad van State in te winnen over de
voorontwerpen van organieke en reglementaire uitvoeringsbesluiten ;
Overwegende dat evenwel elk met
eigenlijke rechtspraak belast .orgaan de
macht en de plicht heeft, naar luid van
artikel107 van de Grondwet, de wettelijkbeid te toetsen van de besluiten welke
het toepast ;

Dat derhalve client te wordennagegaan
of de minister, wanneer hij :deb ervan
ontslagen acht het advies van de Raad
van State in te winnen, zijn macht niet
overschrijdt of afwendt door het wettelijk
begrip « hoogdringendheid » te miskennen;
Overwegende dat eiser zijn bewering
dat de hoogdringenclheid ten onrechte
werd ingeroepen, niet staaft ;
Dat noch uit de koninklijke beslniten
zelf noch uit enige ander gegeven blijkt
dat het wettelijke begrip « hoogdringendheid » werd miskend ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97, 107
en 67 van de Grondwet, de koninklijke
besluiten van 8 november 1973 en 20 mei
197 4 tot beperking van de snelheid van
de voertuigen met eigen beweegkracht
op de openbare weg, het koninklijk
besluit van 23 december 1957 betreffende
de bevoorrading van het land in waren
en produkten van eerste noodwendigheid
en de wet van 12 maart 1957 houdende
sommige bepalingen op :financieel, economisch en sociaal gebied,
doordat het arrest niet vaststelt dat de
koninklijke besluiten van 8 november
1973 en 20 mei 1974 onwettig zijn omdat
het kader en de opdracht van bet
koninklijk besluit van 23 december 1957
werden overschreden, uitgebreid en aangevuld; het hof van beroep geen wettelijke rechtvaardiging geeft aan het arrest
door niet vast te stellen dat, ten eerste,
geen produkten van eerste noodwendigheid aangeduid werden in de koninklijke
besluiten van 8 november 1973 en 20 mei
1974, ten tweede de beperking van de
snelheid van de voertuigen met eigen
beweegkracht op de openbare weg behouden bleef tot na de periode waarin
geen problemen waren in de bevoorrading
van waren en produkten van eerste
noodzakelijkheid, en ten derde de snelheidsbeperking zal opgenomen worden
in het verkeersreglement :
Overwegende dat de koninldijke besluiten van 8 november 1973 en 20 mei
1974 verwijzen naar het koninklijk
besluit van 23 december 1957, dat
genomen is ter uitvoering van artikel 16,
1°, van de wet van 12 maart 1957;
Overwegende dat ook de eerstgenoemde
besluiten uitvoeringsbesluiten zijn van
diezelfde wetsbepaling, luidens welke de
Koning alle nuttige maatregelen en
schikkingen kan nemen met het oog op

-177het verzekeren van de bevoorrading van
hetland in waren en produkten van eerste
noodwendigheid;
Overwegende dat krachtens bet koninklijk besluit van 23 december 1957
de Koning het verbruik van produkten
van eerste noodwendigheid kan regelen,
wanneer de bevoorrading in die produkten in gevaar is ;
Overwegende dat door de verwijzing
naar dit besluit de koninklijke besluiten
van 8 november I973 en 20 mei I974
duidelijk ervan doen blijken dat zij,
door de snelheid van voertuigen met
eigen beweegkracht te beperken, het
verbruik van de als van eerste noodwendigheid beschouwde produkten waarmee deze voertuigen worden voortbewogen, beogen te regeien ; dat zulks
niet uitdrukkelijk in de besluiten boeft
te worden vermeld ;
Dat deze besluiten derbalve ertoe
strekken de bevoorrading van het land
in produkten van eerste noodwendigheid
te verzekeren en zodoende hun rechtsgrond vinden in artikel I6, I 0 , van de
wet van I2 maart I957;
Overwegende dat de in het middel
aangevoerde omstandigheden dat de
snelheidsbeperking behouden bleef tot
na het verdwijnen van de problemen in
de bevoorrading van waren en produkten
van eerste noodwendigheid en dat de
opgelegde snelheidsbeperking in het W egverkeersreglement zal worden opgenomen, niet volstaan om op zichzelf ervan
te doen blijken dat de gekritiseerde
besluiten van 8 november I973 en 20 mei
I97 4 buiten de perken van de wet
werden genomen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 en I07
van de Grondwet, de koninklijke besluiten van 8 november I973 en 20 mei
I974 tot beperking van de snelheid
van de voertuigen met eigen beweegkracht op de openbare weg, de wet van
30 juli I97l betreffende de economische
reglernentering en de prijzen, en houdende
wijziging van de besluitwet van 22 januari 1945 betreffende het beteugelen
van elke inbreul{ op de reglementering
inzake de bevoorrading van het land,
de besluitwet van 22 januari I945 en de
artikelen I, 2 en 7 van het Strafwetboek,
doo1'dat bet hof van beroep niet vaststelt dat artikel 9 van de besluitwet van
22 januari I945 niet van toepassing is op
de koninldijke besluiten van 8 november
I973 en 20 mei I974 en dat de inbreuken

op het koninklijk besluit van 8 november
I973 opgespoord en vastgesteld, vervolgd
en gestraft worden overeenkomstig de
bepalingen van de wet betreffende de
economisehe reg1ementering en de prijzen,
zoals ze voortspruit uit de wet van
30 juli I971 houdende wijziging van de
besluitwet van 22 januari I945,
tenvijl bet hof van beroep had moeten
vaststellen dat de wet van 30 juli I97l
geen strafbepalingen bevat en dat in het
koninldijk besluit van 8 november I973
enkel uitdruklcel:ljk verwezen wordt naar
de wet van 30 juli I971 en niet naar de
besluitwet van 22 januari I945; het hof
van beroep geen wettelijke rechtvaardiging geeft aan de beslissing door niet
vast te stellen dat er geen strafbepaling
is en eiser geen inbreuk kon plegen op
de koninklijke besluiten van 8 november
I973 en 20 mei I974:
Overwegende dat luidens artikel I6,
I 0 , lid 2, van de wet van I2 maart I957,
ter uitvoering waarvan de koninklijke
besluiten van 8 november I973 en 20 mei
I974 genomen zijn, de inbreuken op deze
besluiten gestraft worden overeenkomstig
het bepaalde in de hoofdstukken II en III
van de besluitwet van 22 januari I945;
Dat luidens artikel 5 van het koninldijk
besluit van 8 november I973 de inbreuken op dit besluit gestraft worden
overeenkomstig de bepalingen van de wet
betreffende de economische reglementering en de prijzen ; dat dit artikel naar
dezelfde strafbepalingen verwijst als
artikel I6, I 0 , lid 2, van de wet van
I2 maart I957; dat artikel 3, § I, van de
wet van 30 juli I97I het opschrift van de
besluitwet van 22 januari I945 immers
gewijzigd heeft in «wet betreffende de
economische reglementering en de prijzen";
Overwegende dat derhalve de straffen
bepaald bij artikel 9 van de besluitwet
van 22 januari I945, thans de wet
betreffende de economische reglementering en de prijzen, van toepassing zijn
op de inbreuken op de koninklijke
besluiten van 8 november I973 en
20 mei I974;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
I2 oktober I976. -

2 6 kamer. -

VoorzittM', de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Lenaerts, advocaatgeneraal.- Pleite1·, de H. R. van Heeke
(van de balie te Gent).
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INTERNATIONALE VERDRAGEN.
VERDRAG TOT BESOHERMING VAN
DE REOHTEN VAN DE MENS EN DE
FUNDAMENTELE
VRIJHEDEN,
ARTIKEL 6-3, a.- DRAAGWIJDTE.

Aan het bepaalde in artikel 6-3, a, van
het Verdrag tot bescherming van de
1•echten van de mens en de jundamentele vrijheden, ondertekend te Rome
op 4 november 1950 en goedgekeu1·d bij
akte van de wetgevende macht van 13 mei
1955, luidens hetwelk eenieder het recht
heejt onverwijld en in bijzonderheden
op de hoogte te worden gesteld van de
aard en de reden van de tegen hem
ingebrachte beschuldiging, is voldaan
wanneer de beklaagde zodanig wordt
ingelicht dat hij zijn recht van verdediging doelmatig kan uitoejenen (1).
(DEMAEREL.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 april 1976 door het Hof van
beroep te Antwerpen gewezen ;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de veroordelende beslissing ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 6, § 3, meer bepaald
a, van het Verdrag 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,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest het middel verwerpt
(1) Raadpl. cass., 17 oktober 1972 (A?, ..

cass., 1973, blz. 173), 12 februari 1974 (ibid.,
1974, blz. 636), 27 april en 25 juni 1976
(ibid., 1976, blz. 967 en 1207).

178waardoor eiser onder meer in zijn eerste
conclusie v66r het hof van beroep
genomen liet gelden dat ten deze voormeld artikel 6 van gezegd verdrag was
geschonden, op grond van de beschouwing
dat, indien luidens gezegd artikel 6 eiser
in bijzonderheden op de hoogte dient te
worden gesteld van de aard en de redenen
van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, deze informatie eiser niet alleen
toekomt door de dagvaarding maar ook
door het voor hem toegankelijke strafdossier, dat uit de wijze van verdediging
van eiser bewezen is dat hij en voldoende
voorgelicht was omtrent de hem verweten feiten en zich met volle kennis
van zaken verdedigde, dat hij inderdaad
zowel in eerste aanleg als v66r het hof
van beroep in diverse conclusies zijn
handelingen beschrijft en deze accuraat
toetst aan de in het dossier bedoelde
reglementen van het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel,
te1·wijl, nu uit het zittingsblad van de
Oorrectionele Rechtbank te Antwerpen
van 22 januari 1974 blijkt dat de heer
Kusse, afgevaardigde van het BelgischLuxemburgs Instituut voor de Wissel,
verklaard heeft dat het ging om overtredingen van hetzij reglement G, hetzij
reglement I, hetzij reglement J door
gezegd Instituut uitgevaardigd, zonder te
preciseren welk van deze drie reglementen
op de diverse tegen eiser weerhouden
betalingen toepasselijk was, nu verder
uit de schriftelijke conclusie door het
openbaar ministerie ter zitting van het
hof van beroep op 8 januari 1976 genomen, blijkt dat het openbaar ministerie
ook op dat ogenblik nagelaten heeft de
aldus uitgebrachte beschuldigingen nader
te preciseren, en nu voor het eerst door
bet arrest aan eiser bekend werd gemaakt dat het ging, voor twee bepaalde
betalingen, om een inbreuk op artikel 4,
lid 3, en artikel 5 van het reglement G,
gecombineerd met de bij dit reglement
gevoegde tabel en de lijst A, meer bepaald
nr. 153, door gezegd Instituut gepubliceerd, hieruit volgt dat ten deze, met
miskenning van artikel 6 van voormeld
verdrag, eiser niet in de kortst mogelijke
tijd en in bijzonderheden op de hoogte
werd gesteld van de aard en de redenen
van de tegen hem uitgebrachte beschuldigingen;
terwijl het arrest nalaat te zeggen
waarom voormelde preciseringen, welke
ten slotte toch in het arrest werden
gegeven, niet vroeger aan eiser konden
worden medegedeeld, en zelfs nalaat
te verklaren dat die preciseringen niet
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vroeger hadden kunnen medegedeeld
worden, zodat het arrest geen antwoord
inhoudt op het verweermiddel van eiser
in de mate waarin dit verweermiddel
liet gelden dat de nodige preciseringen,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van voormeld verdrag, hem in de
kortst mogelijke tijd dienden medegedeeld te worden, welk gebrek aan
antwoord gelijkstaat met een gebrek
aan de door artikel 97 van de Grondwet
vereiste motivering ;
terwijl, wanneer door bet openbaar
ministerie en de andere bevoegde vervolgende overheden nagelaten wordt,
met miskenning van bet voorschrift van
artikel 6 van voormeld verdrag, in de
kortst mogelijke tijd aan eiser in bijzonderheden kennis te geven van de aard
en de redenen van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, bet aan de rechter
niet behoort te beslissen dat de vervolgingen toch regelmatig werden ingespannen, op grond van de beschouwing dat,
naar zijn oordeel, in feite, beklaagde
zich niettemin voldoende accuraat en
doelmatig heeft kunnen verdedigen ;
en terwijl, indien het arrest in deze zin
gei:nterpreteerd dient te worden dat uit
de twee in eerste aanleg en uit de twee
in boger beroep door eiser genomen
conclusies zou blijken dat eiser voor
ieder van de diverse tegen hem weerhouden en door
hem
ontvangen
betalingen wist van welk bepaald reglement van hetBelgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel hem een overtreding
werd verweten, het arrest de bewijskracht
miskent welke ingevolge voormelde artikelen van het Burgerlijk Wetboek wordt
toegekend aan gezegde conclusies, aangezien in ieder van die conclusies eiser heeft
laten gelden dat hij niet wist of kon weten
welk bepaald reglement van voormeld
Instituut, voor ieder van de verschillende
door hem ontvangen betalingen, tegen
hem werd ingeroepen :
Overwegende dat eiser, tot staving van
de door hem in conclusie ingeroepen
schending van artikel 6, lid 3, a, van het
Verdrag van Rome, zich beriep op de
onduidelijkheid van de dagvaarding en
op bet feit dat noch uit de verslagen van
bet Belgisch-Luxemburgs Instituut voor
de Wissel noch uit het verhoor van de
heer Kusse, afgevaardigde van dit instituut, op te maken was welk bepaald
reglement zou geschonden geweest zijn
bij het ontvangen van de kwestieuze
betalingen in bankbiljetten ;
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat, zo eiser in bijzonderheden op de

hoogte diende te worden gesteld van de
aard en de redenen van de tegen hem
ingebrachte beschuldiging, deze informatie eiser niet aileen toekomt door de
dagvaarding maar ook door het voor hem
toegankelijke strafdossier ; dat uit de
wijze van verdediging van eiser bewezen
is dat hij en voldoende voorgelicht was
omtrent de hem verweten feiten en zich
met volle kennis van zaken verdedigde ;
dat hij inderdaad zowel in eerste aanleg
als voor het hof van beroep in diverse
conclusies zijn handelingen beschrijft en
deze accuraat toetst aan de in het dossier
bedoelde reglementen van bet BelgischLuxemburgs Instituut voor de Wissel ;
Dat het arrest verder erop wijst dat
zowel uit de nota van het Instituut in het
dossier als uit de conclusie van het
openbaar ministerie blijkt dat, luidens
de stelling die tegen eiser aangevoerd
werd, deze laatste in ieder geval wederrechtelijk handelde, welk van de drie
reglementen " I », " J » of « G " ook van
toepassing is, en dat dergelijke stelling
van het openbaar ministerie begrijpelijk
is met het oog op de mogelijke wijzigingen in de houding van eiser en op de
eventueel aan het licht te komen elementen;
Dat het arrest aldus de redenen opgeeft
waarom de door het arrest ten slotte in
aanmerking genomen precisering niet
vroeger aan eiser gegeven werd en
waarom, ten deze, die omstandigheid
eiser niet belet heeft zich doelmatig te
verdedigen ;
Dat het arrest op grond van de
aangehaalde beschouwingen en soevereine
vaststellingen de conclusie passend beantwoordt zonder de bewijskracht ervan te
miskennen en zonder artikel 6, lid 3, a,
van het Verdrag van Rome, dat slechts
een modaliteit is van het algemeen
beginsel van de rechten van de verdediging, te schenden;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
12 oktober 1976. 2e kamer. Voo1•zitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conchtsie, de H. Lenaerts, advocaatgeneraal. - Pleitm·, de H. Bayart.
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VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. STRAFZAREN. -BURGERLIJRE REOHTSVORDERING. BESLISSING DIE GEEN UITSPRAAK DOET OVER
EEN GESOHIL INZAKE BEVOEGDHEID,
MAAR ENKEL EEN PROVISIONELE VERGOEDING TOEKENT, DE VERDERE ROSTEN AANHOUDT EN DE ZAAK ONBEPAALD
UITSTELT. VOORZIENING VOOR DE
EINDBESLISSING. NIET-ONTVANKELIJRHEID.

Niet ontvankelijk, in stmfzaken, is de
voorziening, v661· de eindbeslissing ingesteld tegen de beslissing die, op de
burge1·lijke ?'echtsvo1·dering, geen uitspraak doet over een geschil inzake
bevoegdheid, maar enkel een p1•ovisionele
ve1·goeding toekent, de ve1·de1·e kosten
aanhoudt en de zaak onbepaald 'nitstelt (1). (Art. 416 Sv.)

W anneer de ve1·oo1·deelde zich in cassatie
heeft voo1·zien tegen een veroordelend
arrest wam·bij zijn onmiddellijke aanhouding wordt bevolen, en, ten gevolge
van de ve1'We1·ping van de voo1·ziening
tegen de ve~·oo1·delende beschikking, deze
kracht van gewijsde heejt ve1·k1·egen,
heeft de voorziening tegen het bevel tot
onmiddellijke aanhouding geen belang
meer (2).
(BIERLAIRE, T. OLAESEN,
CURATOR VAN RET F AILLISSEMENT
«DE LOOF GEORGES>>.)

Met de notitie overeenstemmencl
arrest.
12 oktober 1976. 2 8 kamer. V oo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Versee.- Gelijklttidende concl'usie,
de H. Lenaerts, aclvocaat-generaal.

(DEOANOQ EN NATIONALE MAATSOHAPPIJ
VAN BUURTSPOORWEGEN,
T. TETTELIN EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
«ZURICH"·)
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Met de notitie overeenstemmend
arrest.
12 oktober 1976. 2 8 kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Versee. - Gelijkl1tidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Dassesse.

2

8

KAMER. -

12 oktober 1976.

VOORZIENING
IN CASSATIE.
STRAFZAREN. VEROORDELEND ARREST. BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE
AANHOUDING. VoORZIENING TEGEN
DE VEROORDELENDE BESLISSING VERWORPEN.- VOORZIENING TEGEN RET
BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING ZONDER BELANG.

(1) Cass., 6 januari 1976 (A1'1'. cass., 1976,
blz. 527).

RAMER. -

12 oktober 1976.

1°

VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN. KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. ADVIES IN·
ZAKE UITLEVERING. VOORZIENING
NIET ONTVANKELIJK.

2°

UITLEVERING.- ADVIES VAN DE
RAMER
VAN
INBESOHULDIGINGSTELLING. VOORZIENING IN OASSATIE
NIET ONTVANKELIJK.

1° en 2° Het advies, door de kamer van
inbeschuldigingstelling aan de Regering
gegeven inzake 1titlevering, is geen
beslissing
waartegen
cassatiebe1·oep
openstaat (3). (Art. 3 wet van 15 maart
1874; art. 609 G.W.)
(PAHL.)

Met de notities overeenstemmend
arrest.
(2) Cass., 19 november 1974 (An·. cass.,
1975, blz. 344).
(3) Cass., 23 april 1974 (An·. cctss., 1974,
blz. 912).
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12 oktober 1976. 2• kamer. Voo?·zitte?', de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
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KAMER. -

12 oktober 1976.

10 WISSELBRIEF.- AVAL.- GEEN
VERMELDING VAN DEGENE VOOR WIE
AVAL IS GEGEVEN. AVAL G:EAOHT
VOOR DE TREKKER TE ZIJN GEGEVEN. DRAAGWIJDTE.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.CONOLUSIE. MIDDEL DAT ZONDER
VOORWERP IS GEWORD:EN DOOR DE
OPLOSSING DIE DE RECHTER AAN HET
GESCHIL HEEFT GEG:EVEN. GEEN
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER OM
DIT MIDDEL TE BEANTWOORDEN.

S0 VALSHEID EN GEBRUIK VAN
vALSE STUKKEN. v ALSHEID IN
GESCHRIFT:EN. MAT:ERIEEL BE STANDDEEL VAN HET J\HSDRIJF. BE GRIP.

4°

WISSELBRIEF. AvAL. ToEVOEGING VAN DE VERMELDING VAN
D:EGENE VOOR WIE HET AVAL IS GEGEVEN.- VALSHEID IN GESCHRIFTEN.
VooRWAARDEN.

5°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.EESCHOUWING WAARUIT DE CONCLUSIENEMER GEEN RECHTSG:EVOLG AFLEIDT.
GEEN VERPLICHTING VOOR DE
RECHTER EROP TE ANTWOORDEN.

6°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. MIDDEL WAARIN DE MISKENNING WORDT AANG:EVOERD VAN
RECHTSBEGINSELEN DIE NOCH DE OPEN-

(1) Oass., 26 januari 1961, met conclusie van
Eerste Advocaat-Generaal Mahaux, toen
advocaat-generaal (Bull. en Pas., 1961, I, 558),
en met noot van PROF. COPPENS in Revue
c1•itiqtte de jurisp1·udence belge, 1961, blz. 428;
cass., 16 maart 1961 (Bull. en Pas., 1961, I,
775); RoNSE, Wisselbriej en orderbriejje, I,
nrs. 952 en vlg.
(2) Cass., 6 januari 1976 (A1·1·. cass., 1976,
blz. 523).

BARE ORD:E RAKEN NOCH DWINGEND
ZIJN. MIDDEL NIET VOORGELEGD
AAN DE FEITENRECHTER :EN WAAROVER
D:EZE OP EIGEN INITIATI:EF NIET HEEFT
BESLIST. NIEUW MIDDEL. NIETONTVANKELIJKHEID.

1° De ?'egel volgens welke, bij gebreke van
ve1·melding van degene voo?' wie het is
gegeven, het aval wordt geacht voor de
trekker te zijn gegeven, is dwingend en
duldt geen tegenbewijs (1). (Art. S1,
lid 4, gecoordineerde wetten op wisselbrieven en orderbriefjes.)
2° De ?'echte?' is niet ve?'Plicht te antwoorden

op een middel van de conclusie, wanneer
dit middel zonder voorwerp is gew01·den
door de oplossing die de rechte1· aan het
geschil heeft gegeven (2). (Art. 97,
Grondwet.)
S0 en 4° Valsheid in geschriften kan
w01·den gepleegd door de t1·ekke~· van
een wissel, die aan de handtekening
van de avalgever achteraf de vermelding
van de betrokkene, als degene voor wie
het aval is gegeven, eenzijdig toevoegt,
zelfs indien zulks met de niet uitgedntkte
bedoeling van de avalgever ove?'eenstemt (S). (Art. 196, lid 4, S.W.)
5° De ?'echter is niet ve?'Plicht te antwoorden
op een beschouwing waaruit de conclusienemer geen ?'echtsgevolg afleidt (4).
(Art. 97 Grondwet.)
6° Niettw en de1·halve niet ontvankelijk

is het middel ge~·icht tegen de beslissing
op de bu?·ge?·lijke rechtsv01·dering en
gegrond op rechtsbeginselen die noch de
openbare O?'de 1·aken noch dwingend
zijn, dat aan de feitem·echte?' niet is
voorgelegd en waarove?' deze op eigen
initiatief niet heeft beslist (5).
(DE VOS, T. BOGAERTS.)

Ovm· het ee?'ste onderdeel van het tweede
middel heeft het openbaar ministerie het
volgende gezegd :
In het tweede middel voert eiser aan
(3) Raadpl. RoNsE, op. cit., I, nrs. 951 en
1250; cont1'a : VANHALEWIJN en DUPONT,
Valsheid in gesch1·ijten, nr. 320; zie oak de
conclusie van het openbaar ministerie.
(4) Cass., 22 juli 1975 (A1'1·. cass., 1975,
blz. 1181).
(5) Cass., 10 maart 1975 (A1'1', cass., 1975,
blz. 768).
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dat het hof van beroep de door hem op de
wisselbrieven aangebrachte toevoeging
niet als een valsheid kon beschouwen,
ook al werden de wisselverbintenissen
van verweerder daardoor gewijzigd, nu
het hof van heroep aanneemt dat die
toevoeging overeenstemt met hetgeen
tussen partijen overeengekomen is.
Het eerste onderdeel doet de vraag
rijzen of het materieel hestanddeel van
het misdrijf, het verdraaien of vermommen van de waarheid, aanwezig is.
Volgens bet arrest gaat het om een
geval hedoeld in artikel 196, lid 4, van
het Strafwethoek, luidens hetwelk het
achteraf in een akte invoegen van een
verbintenis valsheid in geschriften is.
Onder verwijzing naar overvloedige
rechtsleer en rechtspraak hrengen VAN·
HALEWIJN en DUPONT hieronder het
mishruik maken van een hlanco-ondertekening, m.n. hoven een handtekening
een verhintenis vermelden die niet
beantwoordt aan de wil van de ondertekenaar. Maar omdat << mishruik van
blanco-ondertekening slechts strafhaar is
wanneer het geschrift niet de gedachte
uitdrukt van de ondertekenaar », menen
:rij met de rechthank te Namen dat geen
valsheid is « de toevoeging op een wissel
van de vermelding « aval voor hetrokkene », hoven de handtekening, wanneer deze vermelding in overeenstemming
was met de wil van de ondertekenaar '' (1).
RoNSE daarentegen heschouwt als
ongeoorloofde tekstverandering « de toevoeging, hij de handtekening van de
avalgevel", van een aanwijzing van de
hetrokkene als geavaleerde, zelfs indien
zulks in werkelijkheid overeenstemt met
de niet uitgedrukte bedoeling van de
avalgever » (2).
Natuurlijk bekijkt Rouse het onder
oogpunt van de toepassing van de
Wisselwet, en meer speciaal van artikel 69, dat de gevolgen van een ongeoorloofde tekstverandering regelt, en
onderzoekt hij niet de toepassing van
artikel 196, lid 4, van het Strafwethoek.
Maar toch merkt hij op dat de uitdrukking « tekstverandering » in artikel 69 in menig geval een eufemisme voor
de vervalsing zal zijn en dat de onbevoegd
aangebrachte
tekstverandering vaak
strafhaar zal zijn als valsheid in geschriften. Alleen is voor de toepassing van
artikel 69 niet vereist dat de valsheid
met bedrieglijk opzet is gepleegd
(nr. 1242).
(1} Valsheid in gesch?-ijten, nr. 320.
(2) Wisselb1·iej en orderb1•iejje, I, nr. 1250.

Bedrieglijk opzet is echter een ander
vereiste van strafhaarheid dan het
materieel hestanddeel, waarover het
hier gaat.
Naar mijn gevoelen is de door Ronse
als ongeoorloofde tekstverandering omschreven toevoeging van de aanwijzing
van degene voor wie het aval is gegeven,
zelfs in overeenstemming met de niet
uitgedrukte hedoeling van de avalgever,
ook een valsheid in geschriften in de zin
van artikel 196, lid 4, van het Strafwethoek.
De door Vanhalewijn en Dupont
geformuleerde regel dat een toevoeging
die de gedachte van de ondertekenaar
uitdrukt geen mishruik van hlancoondertekening en dus geen valsheid is,
geldt niet voor de vermelding van degene
voor wie aval wordt gegeven, omdat het
aval geven zonder die vermelding eigenlijk geen hlanco-ondertekening is.
Bij ontstentenis van zulke vermelding
is het aval, krachtens artikel 31 van de
Wisselwet, immers gegeven voor de
trekker. Ingevolge de wet is het dus geen
hlanco-aval, maar is er een geavaleerdem.n. de trekker - aangewezen.
W anneer dan achteraf de naam van de
hetrokkene wordt ingevuld, wordt in de
akte een verbintenis ingevoegd; en ook
al komt die overeen met de bedoeling
van partijen, zij stemt niet overeen met
de draagwijdte die het aval krachtens
de wet had en verdraait de waarheid die
de wisselhrief tot uitdrukking hrengt.
Terecht overweegt het arrest dan ook
dat door de aangehrachte tekstverandering « de tot dan toe bestaande wisselrechtelijke waarheid vermomd wordt
omdat juist hierdoor de inhoud van de
verhintenissen wederrechtelijk gewijzigd
is geworden ».
Nu mag wel niet uit het oog worden
verloren dat die toevoeging geen valsheid
is door het enkele feit dat de trekker
en niet de avalgever zelf de vermelding
voor wie aval is gegeven heeft ingevuld
en evenmin door het feit dat hij dit
achteraf heeft gedaan.
De Wisselwet eist niet dat de avalgever
zelf de vermelding aanbrengt (3). Overi·
gens merkt Rouse op dat geen ongeoorloofde tekstveranderingen zijn « de wijzigingen of toevoegingen die aan de tekst
van de wisselhrief worden aangehracht
met de toestemming van al de wissel ·
schuldenaars die reeds uit de wisselhrief
verhonden zijn » en dat die toestemming

(3} RONSE, op. cit., nr. 951.
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zelfs na de verandering kan worden
gegeven (nr. 1246).
Deze auteur schrijft ook : « Een aval
zonder aanwijzing van de geavaleerde
gesteld op een geaccepteerde wisselbrief
die aan eigen order van de trekker is
getrokken, heeft bij gebreke van schuldeiser ten behoeve van wie het aval is
gegeven geen enkel wisselrechtelijk gevolg, zolang de trekker deze wisselbrief
niet geendosseerd heeft" (nr. 968).
Is het aval zonder rechtsgevolg, dan
meen ik dat trekker en avalgever
achteraf nog kunnen overeenkomen een
ander persoon, bijv. de betrokkene, aan
te wijzen als degene voor wie het aval
is gegeven. Deze toevoeging zou geen
ongeoorloofde tekstverandering en ook
geen valsheid zijn.
Nu steunt eiser precies op het akkoord
van partijen om niet de trekker maar de
betrokkene als degene voor wie het aval
gegeven is te beschouwen. Dit akkoord
zou inderdaad de valsheid wegnemen,
indien het een overeenkomst zou inhouden om aan eiser toe te laten de
wisselbrief achteraf met die vermelding
aan te vullen.
Terecht verwerpt Ronse de stelling
van de Rechtbank van Koophandel te
Luik dat «de avalgever, die een handtekening in blanco op de wisselbrief
stelt, hiermede op expliciete wijze de
bevoegdheid toekent aan de nemer om
zijn onvolledige verklaring te voltooien
overeenkomstig de tussen hen gemaakte
afspraken " (nr. 951).
Het akkoord van partijen bij het geven
van bet aval over degene voor wie het
wordt gegeven, volstaat dus niet om de
trekker het recht te geven de wisselbrief
achteraf met de desbetreffende vermelding aan te vullen. Hiervoor is vereist dat
de avalgever zijn instemming betuigt
met die aanvulling, die zijn oorspronkelijke avalverbintenis wijzigt. En dat
daarover een akkoord tussen partijen
bestond, stelt het arrest niet vast.
Daarom heeft het wettig kunnen
beslissen dat het materieel bestanddeel
van vervalsing - het vermommen van
de waarheid- aanwezig was.
Het eerste onderdeel van het tweede
middel wordt dus tevergeefs voorgesteld.

OoncluBie: verwerping.
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 februari 1976 door het Hof
van beroep te Antwerpen gewezen ;

I. In zoverre de voorziening gerieht is
tegen de beslissing op de ten laste van
eiser ingestelde strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1, 2, 10,
30, 31, lid 4, 32, 69 van de gecoordineerde
wetten op wisselbrieven en orderbriefjes,
vormend titel VIII van boek I van het
Wetboek van Koophandel, zoals gewijzigd door de wet van 10 juli 1964, 1134,
1135, 1157, 1349, 1350, 1352, 2011 van
het Burgerlijk Wetboek, 196, lid 4, 197
van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet,
do01·dat het arrest eiser, die staande
hield, hetgeen door de rechters wordt
aangenomen, dat de niet op de wissel
uitgedrukte bedoeling van de avalgevers
was zich borg te stellen voor de betrokkene-acceptant, nochtans schuldig verklaart aan de telastlegging van valsheid
in geschriften en gebruik ervan, om als
trekker van twee wissels, met als
betrokkene de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid « Coordinator " en met als avalisten Bogaerts en
Van Mechelen, na protest ervan, onder
de rubriek « geavaliseerd voor rekening
van "• het woord « betrokkene "te hebben
toegevoegd, en aan de burgerlijke partij
een frank morele schadevergoeding toekent om de redenen dat ten deze artikel 31, laatste lid, van de eenvormige
wisselwet toepasselijk is, waardoor vaststaat dat het aval geacht werd voor de
trekker te zijn gegeven; deze wetsbepaling een regel van materieel recht
is met de techniek van een wettelijke
conversie van een nietige rechtshandeling
waaraan elke interpretatie- of bewijsregel
vreemd is, zodat geen enkel tegenbewijs,
wisselrechtelijk gezien, mogelijk is ; de
kwestieuze toevoeging aan een volledige
wisselbrief van een facultatieve vermelding na aanbieding en protest, een
ongeoorloofde tekstverandering uitmaakt
beheerst door artikel 69 van de eenvormige wisselwet, omdat de inhoud van
de bestaande wisselverbintenissen gewijzigd wordt ; uit het algemeen abstractzelfstandig karakter van de wisselverbintenissen voortvloeit dat door voormelde ongeoorloofde tekstverandering
de tot dan toe bestaande wisselrechtelijke
waarheid vermomd wordt, omdat juist
hierdoor de inhoud van de verbintenissen
wederrechtelijk is gewijzigd, zoals in bet
bij artikel 196 van het Strafwetboek
bedoelde geval,
terwijl, ee1·8te onde~·deel, het door artikel 31, lid 4, van de eenvormige wisselwet
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daar de wissels, getrokken door eiser
aan zijn eigen order, niet in omloop
werden gebracht en door eiser zelf
geprotesteerd werden bij verweerder,
zodat het arrest ten onrechte geen
rekening heeft gehouden met de werkelijke bedoeling van partijen (schending
van de artikelen 10, 29, 31, lid 4, 69 van
de wet van 10 juli 1964, 1134, 1135, 1157,
1349, 1350, 1352, 2011 van het Burgerlijk
Wetboek, 196, lid 4, en 197 van het
Strafwetboek) ;
tweede onderdeel, eiser in zijn condusie
ook staande hield dat de wisselborg zijn
handtekening onder en naast de betrokkene-acceptant gezet had ; derhalve uit
deze materiele elementen alleen reeds
bleek dat de wisselborg voor de betrokkene en niet voor eiser gegeven was ;
het arrest op dit verweermiddel niet
antwoordt en het niet uit te maken is
waarom het deze elementen verwerpt
(schending van de artikelen 1, 2, 10, 30,
31, lid 4, 32, 69 van de wet van 10 juli
1964, 97 van de Grondwet, 196, lid 4, en
197 van het Strafwetboek) :
Overwegende dat luidens artikel 31,
lid 4, van meergemelde wisselwet, eensdeels, in het aval moet worden vermeld
voor wie het is gegeven en, anderdeels,
bij ontstentenis van deze aanduiding,
het aval wordt geacht voor de trekker
te zijn gegeven ;
Overwegende dat deze slotzin van
artikel 31, lid 4, de sanctie vormt voor
het ontbreken van de aanwijzing die door
de eerste volzin is vereist ; dat, op grond
van dit karakter van sanctie evenals
op grond van het aan de wisselbrief eigen
formalisme, de regel volgens welke het
aval geacht wordt voor de trekker te
zijn gegeven, dwingend is en geen
tegenbewijs duldt; dat deze regel dus
geldt evenzeer voor het geval waarin de
wisselbrief in handen van de trekker is
gebleven, als voor datgene waarin hij
door een derde is verkregen ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat in het aval niet wordt vermeld voor
wie het is gegeven en hieruit afleidt dat
het geacht wordt voor de trekker te
zijn gegeven ; dat het voorts beslist dat
tegen deze regel geen enkel tegenbewijs
mogelijk is ;
Dat het arrest aldus geen van de
ingeroepen wetsbepalingen schendt en
het ingevolge deze beslissing niet meer
hoefde te antwoorden op eisers conclusie,
volgens welke uit de omstandigheid dat

de avalgever zijn handtekening naast en
onder de naam van de betrokkeneacceptant heeft geplaatst, kan worden
afgeleid dat aval voor deze laatste is
gegeven;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1, 10, 31,
lid 4, 69 van de gecoordineerde wetten
op de wisselbrieven en orderbriefjes,
vormend titel VIII van hoek I van het
W etboek van Koophandel, zoals gewijzigd door de wet van 10 juli 1964, 194,
lid 4, 197 van het Strafwetboek en 97
van de Grondwet,
do01•dat het arrest eiser, die staande
hield, hetgeen door de rechters wordt
aangenomen, dat de niet op de wissel
uitgedrukte bedoeling van de avalgevers
was zich borg te stellen voor de betrokkene-acceptant, nochtans schuldig verklaart aan de telastleggingen van valsheid
in geschriften en gebruik ervan door als
trekl{er van twee wissels, met als betrokkene de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid " Coordinator» en met als avalisten Bogaerts en
Van Mechelen, na protest ervan, onder
de rubriek « geavaliseerd voor rekening
van », het woord « betrokkene >> te hebben
toegevoegd en aan de burgerlijke partij
een frank morele schadevergoeding toekent om de redenen dat voormelde
ongeoorloofde tekstverandering ongeoorloofd blijft, zoals bepaald bij artikel 69
van de eenvormige wisselwet, zelfs
indien zulks in werkelijkheid zou overeenstemmen met de niet uitgedrukte bedoeling van de avalgever ; dat het bedrieglijk
opzet van eiser erin bestond zich op
wisselrechtelijk gebied een titel te verschaffen met het oog ·op zijn vordering
voor de rechtbank en een voordeel te
verwerven in een welbepaald geding door
het aanbrengen van een op zichzelf
ongeoorloofde tekstverandering,
tenvijl, eerste onde·rdeel, de door eiser
op de wisselbrieven aangebrachte toevoeging overeenstemde met het akkoord
van de bij de wissels betrokken partijen;
eiser derhalve door deze materiiile wijzi~
ging geen valsheid heeft gepleegd, ook
al werden de wisselverbintenissen ten
overstaan van verweerder daardoor gewijzigd ; zulks eveneens inhoudt dat er
geen gebruik van valsheid is (schending
van de artikelen 1, 10, 31, lid 4, 69 van
de wet van 10 juli 1964, 196, lid 4, en
197 van het Strafwetboek) ;
tweede onde1·deel, eiser staande hield
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de wisselbrieven deed in overeenstemming met de onderliggende overeenkomst
van partijen ; het arrest zulks aanneemt
en dan ook ten onrechte ten laste van
eiser enig bedrieglijk opzet aanhoudt;
deze motieven tegenstrijdig zijn en de
beslissing niet rechtvaardigen (schending
van de artikelen 1, 10, 31, lid 4, 69 van
de wet van 10 juli 1964, 196, lid 4, 197
van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet):
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de trekker van een
wissel, die aan de handtekening van de
avalgever achteraf de vermelding van
de betrokkene, als degene voor wie het
aval is gegeven, eenzijdig toevoegt,
valsheid in geschriften kan plegen, zelfs
indien zulks met de niet uitgedrukte
bedoeling van de avalgever overeenstemt;
Overwegende dat het arrest weliswaar
cc aanvaardbaar » acht dat partijen akkoord waren dat verweerder aval gaf
voor de betrokkene ; dat het evenwel
niet vaststelt dat partijen overeengekomen waren dat eiser de wisselbrief
achteraf zou aanvullen met de aanwijzing
van de betrokkene als degene voor Wie
het aval werd gegeven ;
Overwegende dat het hof van beroep
de toevoeging derhalve kon beschouwen
als een ongeoorloofde tekstverandering;
waardoor cc de tot dan toe bestaande
wisselrechtelijke
waarheid
vermomd
wordt, omdat juist hierdoor de inhoud
van de verbintenissen wederrechtelijk
gewijzigd is geworden », en wettelijk
kon beslissen dat dit << een geval is zoals
bepaald bij artikel 196, lid 4, van het
Strafwetboek » ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, verre
van de goede trouw van eiser aan te
nemen, integendeel oordeelt dat eiser,
cc doctor in de rechten en zakenman
zijnde, en bovendien nog vooraf desbetreffend verwittigd zijnde, wei goed
wist dat hij op basis van de oorspronkelijke wissels zijn recht op betaling niet
kon Iaten gelden tegenover de burgerlijke
partij >> en hij cc niettemin toch de tekstverandering uitvoerde met het opzet om
zich op wisselrechtelijk gebied een titel
te verschaffen voor de rechtbank » ;
Dat dit onderdeel uitgaat van een
verkeerde lezing van het arrest ;
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;
II. In zoverre de voorzienin!6· gericht is
tegen de beslissing op de tegen eiser
ingestelde civielrechtelijke vordering :
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet en van de algemene rechtsbeginselen van rechtsmisbruik en van
wetsbedrog,
doordat het arrest eiser, die staande
hield, hetgeen door de rechters wordt
aangenomen, dat de niet op de wissel
uitgedrukte bedoeling van de avalgevers
was zich borg te stellen voor de betrokkene-acceptant, nochtans schuldig
verklaart aan de telastleggingen van
valsheid in geschriften en het gebruik
ervan door als trekker van twee wissels,
met als betrokkene de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
cc Coordinator » en met
als avalisten
Bogaerts en Van Mechelen, na protest
ervan, onder de rubriek << geavaliseerd
voor rekening van », het woord << betrokkene » te hebben toegevoegd en aan
de burgerlijke partij een frank morele
schadevergoeding toekent,

te1·wijl, eerste ondm·deel, eiser in zijn
conclusie staande hield dat de vraag
rees of Bogaerts geen misbruik van
vertrouwen gepleegd had door de wissels
enkele maanden v66r het faillissement
van de betrokkene, die ziji:t maatschappij was, te avaliseren met zijn
handtekening en met de intentie dit aval
later te interpreteren als voor eiser
gegeven, en het arrest op dit middel niet
antwoordt (schending van artikel 97
van de Grondwet);
tweede onderdeel, verweerder in deze
omstandigheden geen veroordeling ten
laste van eiser kon bekomen wegens
morele schadevergoeding, daar deze vraag
op het wetsbedrog van verweerder
steunde (schending van de algemene
rechtsbeginselen) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu eiser uit de
aangehaalde passus van zijn conclusie
geen enkel rechtsgevolg afleidde, het hof
van beroep niet verplicht was die
conclusie te beantwoorden ;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangeno~en ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
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Overwegende dat, nu de aangevoerde
grieven, die gegrond zijn op rechtsbeginselen die de openbare orde niet
raken noch dwingend zijn, niet aan het
hof van beroep werden voorgelegd en de
rechter evenmin op eigen initiatief
ervan ke1mis heeft genomen, het middel
dat erop steunt nieuw en het onderdeel
niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
12 oktober 1976. -

2e kamer. -

Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Delva.- Gelijkluidende conclt~sie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. de HH. Houtekier en Van
Orshaegen (deze laatste van de balie
te Antwerpen).

Pleiters,

2e KAMER. -

12 oktober 1976.

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - HoGER BEROEP
VAN DE BEKLAAGDE BEPERKT TOT EEN
ONSPLITSBAAR BESTANDDEEL VAN DE
STRAF.
0NTVANKELIJKHEID.
DRAAGWIJDTE.

Het hager beroep van de beklaagde dat
beperkt is tot een onsplitsbaar bestanddeel van de stmj is ontvankelijk, maar
de rechter is verplicht kennis te nemen
van de door die stmj beteugelde jeiten
in hun geheel (2).
(PROOUREUR·GENERAAL
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT,
T. BAOQUAERT.)
ARREST.

2e KAMER. -

12 oktober 1976.

SOEVEREINEBEOORDELING DOOR
DE FEITENRECHTER. STRAFZAKEN. EEN ENKEL STRAFBAAR
OPZET. - 0NAANTASTBARE BEOORDELING IN FEITE.

De rechter beoordeelt onaantastbaar in
feite of verscheidene jeiten wegens
eenheid van opzet een enkel strajbaar
jeit opleveren (1). (Art. 65 S.W.)
(ESPRIT.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
12 oktober 1976. -

2e kamer. -

Voo1•zittm·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Soetaert. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Jonckheere (van

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 mei 1976 door het Hof van
Beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de miskenning van de regels ter zake van de
bewijskracht van de akten,
doordat het arrest oordeelt dat verweerster hoger beroep heeft ingesteld
tegen alle beschikkingen van het beroepen
vonnis op strafrechtelijk gebied en enkel
de grieven tegen dat vonnis heeft beperkt
tot het uitgesproken verval van het
recht tot sturen,
te1·wijl uit de ondubbelzinnige en
duidelijke woorden van de akte van hoger
beroep voortspruit dat verweerster haar
hoger beroep heeft beperkt tot een
onderdeel van de straf, namelijk het
stuurverbod, met uitsluiting van de
andere onderdelen van dezelfde straf,
zodat het hoger beroep niet toelaatbaar
was:

de balie te Kortrijk).

Overwegende dat verweerster, bij het
beroepen vonnis wegens onopzettelijk
doden veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel, een
geldboete van 100 frank en een jaar verval
van bet recht enig voertuig met motor,

(1) Cass., 20 juli 1976 (A1·r. cass., 1976,
blz. 1232).

(2) Vgl., wat het hoger beroep van het
openbaar ministerie betreft, cass., 21 december
1970 en 12 januari 1971 (A1"1'. cass., 1971,
blz. 408 en 457); wat het cassatieberoep van
de beklaagde betreft, cass., 26 november 1974
(ibid., 1975, blz. 363) met noot.
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met uitzondering van een rijwiel met
hulpmotor, te besturen, tijdig in hoger
beroep is gekomen bij akte ter griffie,
waarin zij « verklaart hoger beroep in te
steilen tegen de beschikkingen B ... C.
(haarzelf) betreffende van een vonnis
uitgesproken te haren laste ... , doch
enkel op strafrechtelijk gebied en aileen
wat de ontzetting stuurrecht betreft ; »
Overwegende dat het arrest op grond
van de aangevochten interpretatie het
hoger beroep toelaatbaar verklaart, de
zaak opnieuw ten gronde onderzoekt en
de straf bevestigt behoudens beperking
van de duur van het stuurverbod ;
Overwegende dat het hoger beroep
van de beklaagde in strafzaken hem
aileen tot voordeel kan strekken ; dat de
rechter, op het enkel hoger beroep van de
beklaagde, door deze beperkt tot een
onsplitsbaar bestanddeel van de uitgesproken straf, zoals ten deze, verplicht is
kennis te nemen van de door die straf
beteugelde feiten in hun geheel;
Overwegende dat het hoger beroep
derhalve ontvankelijk was, ook in de
interpretatie die eiser aan de akte van
beroep geeft, waaruit volgt dat het middel
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;
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 ; laat de kosten ten laste van
de Staat.
12 oktober 1976. -

2 8 kamer. -

Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
de H. Soetaert. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

2 8 KAJ.VIER. -

12 oktober 1976.

1° WEGVERKEER. INSCHRIJVING
VAN VOERTUIGEN MET EIGEN BEWEEGKRACHT. - VOERTUIG DAT TIJDELIJK
IN BELGIE WORDT INGEVOERD. GEEN VERPLICHTING TOT INSCHRIJVING.
- VooRwAARDEN.

2° WEGVERKEER. INSCHRIJVING
VAN VOERTUIGEN MET EIGEN BEWEEG-

KRACHT. - VOERTUIG DAT TIJDELIJK
IN BELGIE WORDT INGEVOERD.- NIET
IN RET LAND VERBLIJVENDE PERSOON.
- BEGRIP.
I0

Ontslagen van de verplichting een
tijdelijk ingevom·d voertuig met eigen
beweegkmcht in Belgiii te laten insch?'ijven zijn de personen die in het land niet
verblijven, d.i. die er hun hoofdve1'blijfplaats of woonplaats niet hebben, en
wier voertuig voo1·zien is van een
inschrijvingsteken uitgereikt door bepaalde landen en van het ove1·eenkomstige
kenteken (I). (Art. 3, § 1, lid 2, K.B.
van 31 december 1953.)

2° Uit de vaststellingen dat degene die een
voe1·tuig met eigen beweegkracht tijdelijk
in Belgiii invoe1·t, Belg is, in Belgie is
ingesch1·even en als vreemdeling in een
ander land een ve1'blijfplaats heeft, kan
de 1'echter niet wettig ajleiden dat deze
pe1'soon in Belgiii verblijft, d.i.
e1' zijn hoofdverblijfplaats of woonplaats
heeft (2), en derhalve niet ontslagen is
van de verplichting het voertuig in
Belgiii te laten inschrijven met toepassing
van a1'tikel 3, § 1, lid 2, van het koninklijk besluit van 31 december 1953.
(DE BRUYNE, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 april 1976 door de Correctionele Rechtbank te Veurne in hoger
beroep gewezen ;
Overwegende dat de voorziening aileen
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering ;
Over het middel ambtshalve opgeworpen en afgeleid uit de schending van
de artikelen I en 3 van het koninldijk
besluit van 31 december 1953 houdende
regeling nopens de inschrijving van
voertuigen met eigen beweegkracht :
Overwegende dat het vonnis eiser
veroordeelt om een voertuig met eigen
beweegkracht op de openbare weg te
laten rijden zonder dat het ingeschreven
is;
Overwegende dat krachtens artikel 3,
(1) en (2) Raadpl. cass., 2 maart 1971 (A1'1'.

cass., 1971, biz. 628) en 10 juni 1974 (ibid.,
1974, biz. 1109), alsmede de conclusie van de
Procureur-Generaal Delange voor dit arrest.
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§ 1, tweede lid, van het koninldijk
besluit van 31 december 1953 in Belgie
niet moeten worden ingeschreven de
voertuigen met eigen beweegkracht die
tijdelijk ingevoerd worden door niet in
het land verblijvende personen en die
voorzien zijn van een inschrijvingsteken
dat werd uitgereikt door een van de in
het artikel nader aangeduide landen,
en van het overeenkomstige kenteken ;
Overwegende dat uit de opzet van dit
koninldijk besluit en inzonderheid uit
de samenlezing van de artikelen 3, 4 en
10 volgt dat de door voormeld artikel 3
bedoelde verblijfplaats de hoofdverblijf.
plaats of woonplaats is;
Overwegende echter dat het vonnis
de beslissing dat eiser in Belgie zijn
hoofdverblijfplaats heeft, afleidt uit de
vaststellingen dat hij << Belg is, ingeschreven is in Belgie en als vreemdeling
in Frankrijk een verblijfplaats heeft » ;
Dat deze beslissing door die vaststellingen niet wettig gerechtvaardigd is ;
Om die redenen, en zonder dat er
aanleiding bestaat tot onderzoek van
het door eiser aangevoerde middel, dat
tot geen ruimere cassatie noch tot cassatie
zonder verwijzing kan leiden, vernietigt
het bestreden vonnis in zoverre het beslist
op de strafvordering tegen eiser ingesteld ;
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 Kortrijk, zitting
houdende in hoger beroep.

12 oktober 1976. 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Soetaert. Gelijkluidende concltlsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Vanlerberghe (van de
balie te V eurne).

Op dezelfde dag werden drie gelijkluidende arresten gewezen, inzake De
Man, Schoolaert en Six, op voorzieningen
tegen vonnissen gewezen op 6 april 1976
door dezelfde rechtbank.

38 KAMER. -

13 oktober 1976.

SOCIALE PROMOTIE. KREDIET·
UR:EJN.- 0URSUSUREN.- BEGRIP.

De wer knemer die tenminste reeds twee
jaa1· met vrucht het onde1·wijs voor
sociale promotie heejt gevolgd heeft het
1·echt om op het we1·k afwezig te zijn
gedurende een aantal uren dat overeenstemt met het aantal mwsusunm dat het
door hem gevolgde c~w·s~tsjaa1· omvat,
ongeacht de 1'eglementering en de gebr~tiken in de im·ichtingen waa1· het
ondenvijs voo1· sociale promotie wordt
gegeven, de stntctttu1' van de prog1·amma's en hun uurroostM'. (Art. 3,
§ 1, wet van 10 april 1973 waarbij aan
de werknemers kredieturen worden
toegekend met het oog op hun sociale
promotie.)
(NAAMLOZ:EJ VENNOOTSCHAP «ATELIERS
DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE
CHARLEROI », IN 'T KORT ACEC,
T. LATTANZIO.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 juli 197 5 door het Arbeidshof
te Bergen gewezen ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 3, § 1, van de wet
van 10 april 1973 waarbij aan de werknemers kredieturen worden toegekend
met het oog op hun sociale promotie,
en 97 van de Grondwet,
doo1·dat, na de historiek van de wet
van 10 april 1973 en de algemene kenmerken van het arbeidsrecht te hebben
geschetst, en na nochtans te hebben
vastgesteld dat de door verweerder
gevolgde reeks cursussen 520 periodes van
50 minuten bedroeg, het arrest enerzijds
zegt dat het begrip « kredieturen » nooit
werd losgekoppeld van het begrip uurloon, hetgeen overeenstemt met een
prestatie van 60 minuten, en preciseert
dat « nu het bewezen is dat de wetgever
het bijwonen van de lessen heeft willen
deldmn, door dit gelijk te stellen met
werkuren tot beloop van de cursussen,
men niet inziet hoe er kan worden
afgeweken van de gebruikelijke betekenis
van de term « uur » : tijdruimte welke
met een vierentwintigste deel van de dag
overeenstemt », en anderzijds beslist
dat de duur van de <mrsussen, of hij nu
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50 minuten of meer dan 60 minuten
bedraagt, weinig belang heeft nu als
enig criterium in aanmerking moet
genomen worden '' het theoretisch aantal
cursusuren dat het schooljaar omvat
(artikel 3) "• en hieruit afieidt dat de
duur van een " cursusuur '' in de zin van
de wet op de kredieturen niet op 50 minuten kan worden vastgesteld, welke tijd
voor de duur van de cursussen wordt
aangenomen, en op die motieven de
oorspronkelijke rechtsvordering in beginsel gegrond verklaart,

terwijl, eerste onde1'deel, het arrest niet
kon beslissen dat de duur van de cursusperiode weinig belang heeft en, ongeacht
haar werkelijke duur, recht geeft op
kredieturen die steunen op een duur van
60 minuten, op grond dat het enige in
aanmerking te nemen criterium " het
aantal theoretische cursusuren dat het
schooljaar omvat (artikel 3) " zou zijn,
zonder de wetgevende of verordenende
tekst aan te duiden waarvan artikel 3 dit
verrassende beginsel zou huldigen (schending van artikel 97 van de Grondwet), en
aldus niet kon beslissen zonder tegelijkertijd artikel 3 van de wet van IO aprili973
te schenden dat aan de werl{nemer het
recht toekent om, met behoud van zijn
normaalloon, op het werk afwezig te zijn
gedurende een aantal uren" dat overeenstemt met het aantal lesuren dat het
gevolgde cursusjaar omvat, indien hij
tenminste reeds twee jaar met vrucht
het onderwijs voor sociale promotie heeft
gevolgd "• of met de helft van dit aantal,
" indien hij reeds een jaar met vrucht
het onderwijs voor sociale promotie
heeft gevolgd " (schending van artikel 3,
§ I, van de wet van 10 april I973);
tweede onde1·deel, de artikelen 3, § 1,
6, 7 en 9 van de wet van IO april 1973
een strikte gelijkwaardigheid beogen
tussen, enerzijds, de duur van de geoorloofde afwezigheid en, anderzijds, de
duur van het werkelijk bijwonen van de
cursussen van het gevolgde cursusjaar ;
het bestreden arrest bijgevolg niet kon
beslissen dat een cursus van 50 minuten
recht zou geven op een kredietuur dat
bestaat in het recht om op het werk
afwezig te zijn met behoud van het
normaal loon gedurende 60 minuten
(schending van artikel 3, § 1, van de wet
van 10 april I971) :
In zoverre het middel de schending
aanvoert van artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat uit het arrest volgt
dat wanneer dit beslist "dat aldus de

duur van de cursus, ongeacht of hij
50 minuten of meer dan 60 minuten
bedraagt, weinig belang heeft nu het
enige in aanmerking te nemen criterium
" het theoretisch aantal cursusuren van
het schooljaar is " (artikel 3) "• het
arrest artikel 3 bedoelt van de wet van
IO april I973 waarbij aan de werknemers
kredieturen worden toegekend met het
oog op hun sociale promotie, waarvan
het vooraf de bewoordingen aanduidt ;
Dat het middel, in zoverre het de
schending aanvoert van artikel 97 van
de Grondwet, feitelijke grondslag mist ;
In zoverre het middel de schending
aanvoert van artikel 3, § I, van de wet
van 10 april I973 :
Overwegende dat deze wetsbepaling
inhoudt dat de werknemer die ten minste
reeds twee jaar met vrucht het onderwijs
voor sociale promotie heeft gevolgd het
recht heeft om, met behoud van zijn
normaal loon, op het werk afwezig te
zijn gedurende een aantal uren dat
overeenstemt met het aantal cursusuren
dat het gevolgde cursusjaar omvat ;
Dat de wet aldus, zonder een afwezigheidsuur met de duur van een les te
vergelijken, aan de werknemer het recht
heeft willen verlenen om jaarlijks afwezig
te zijn gedurende een totaal aantal uren
gelijk aan het aantal cursusuren dat het
door deze werknemer gevolgde cursusjaar
omvat, ongeacht de structuur van de
programma's en hun uurrooster ingevolge
de reglementering en de gebruiken in
de inrichtingen waar het onderwijs voor
sociale promotie wordt gegeven ;
Overwegende dat het arrest, dat vaststelt dat de materie welke aan verweerder
werd onderwezen, in beginsel 520 cursusuren per jaar in beslag nam, zoals blijkt
uit het diploma dat hem werd afgeleverd,
wettelijk beslist dat hij het recht had om
gedurende 520 uren op het werk afwezig
te zijn;
Dat het middel, in zoverre het de
schending aanvoert van artikel 3, §I, van
de wet van IO april I973, naar recht
faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
13 oktober 1976. 3e kamer. Voo1'zitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Van Ryn en L. Simont.
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RUSTEN
OVERLEVINGSPENSIOEN. WERKNEMERS. RusTPENSIOEN. BEREKENING. VASTSTELLING
VAN
DE
LOOPBAAN.
GELIJKSTELLING MET ARBEIDSPERIODEN. REGELS VOOR l\UJNWERKERS.
GENIETEN VAN EEN INVALIDITEITSPENSIOEN.- BEGRIP.

De mijnwe1·ker wiens recht op het invaliditeitspensioen is e1·kend geniet een dergelijk pensioen, in de zin van a1·tikel 35,
§ 1, B, 2°, van het koninklijk besl~•it van
21 december 1967 tot vaststelling van het
algemeen 1·eglement betreffende het rusten ove?'levingspensioen voor weTknemeTB,
gedu1·ende de pe1·iode tijdens welke hem
geen invaliditeitspensioen we1·d uitbetaald ingevolge de 1·egels betreffende
het samen genieten van de voo1·delen
van de wetgeving inzake bet•oepsziekten
en het invaliditeitspensioen voo?' mijnWe?'ke?·s.
(RIJKSDIENST VOOR
WERKNEMERSPENSIOENEN,
T. ANTKOWIAK EN JEDRZEJOZAK.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Ge1et op het bestreden
arrest, op 8 november 1974 door het
Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het eerste midde1, afge1eid uit de
schending van de artike1en 1, 4, 3°, b, en 8
van het konink1ijk bes1uit nr. 50 van
24 oktober 1967 betreffende het rust- en
over1evingspensioen voor werknemers,
zoa1s aangevuld bij de wet van 26 juni
1972, 1, 35, § 1, B, 2°, van het koninklijk
besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werlrnemers, en 97 van de
Grondwet,
doo1·dat, na de vaststelling dat de
rechtsvoorganger van de verweerders
heeft doen blijken van vijftien jaar
effectieve ondergrondse mijnarbeid (1946
tot 1960), van tien gelijkgestelde jaren,
aangezien hij invaliede mijnwerker in de
ondergrond was van 1961 tot 1970, en
van een elfde jaar dat na 1 ju1i 1971 werd
ge1ijkgesteld, dat hij krachtens artikel 36
van de bes1uitwet van 25 februari 1947
sinds 1 juli 1961 een invaliditeitspensioen
had genoten als mijnwerker in de

ondergrond, welk pensioen tot nul werd
herleid van 1 januari 1971 tot 30 juni
1971, dat hij ingevolge de bes lissing
van 9 april 1971 van het Fonds voor
beroepsziekten een jaarlijkse vergoeding
van 108.784 frank had verkregen, welke
overeenstemcle met een permanente onbekwaamheid van 50 pet. vanaf 1 januari 1971, en ingevolge de beslissing
van 17 maart 1972 van deze1fde
instelling een jaarlijkse vergoeding van
117.250 frank wegens een permanente
onbekwaamheid van 56 pet. vanaf
2 juni 1971, dat, wegens de regels betreffende het samen genieten van de vergoedingen wegens " beroepsziekten " en
het " invaliditeitspensioen ,, de " Caisse
de Prevoyance de Charleroi >> het invaliditeitspensioen van de rechtsvoorganger
van de verweerders bij beslissing van
12 september 1972 teniet heeft gedaan
voor de periode van 1 januari 1971 tot
30 juni 1971, het arrest vervolgens beslist
dat, " nu appellant (rechtsvoorganger van
de verweerders in cassatie) zijn recht op
een invaliditeitspensioen als mijnwerker
erkend heeft gezien en nu hij voor de
1itigieuze periode dit pensioen ten be1ope
van nul frank genoot, de gelijkstelling
moet gebeuren bij toepassing van voornoemd artike135, § 1, B, 2° ,, en zodoende
bij ge1ijkstelling het jaar 197llaat ge1den
bij de vaststelling van de loopbaan van
de rechtsvoorganger van de verweerders
door hem vanaf 1 november 1972 een
volledige 1oopbaan van 27 jaar a1s
mijnwerker in de ondergrond toe te
kennen, op grond dat de rege1 inzake het
samen genieten van het invaliditeitspensioen en de vergoedingen van het
Fonds voor beroepsziekten « enkel beoogt
aan betrokkene dubbe1e inkomsten te
ontzeggen doch geenszins afbreuk doet
aan het beginsel van de erkenning van
het recht op het invaliditeitspensioen
dat ten deze aan appellant werd toegekend sinds 1 juli 1961; dat client te
worden opgemerkt dat bij e1ke beslissing
in flmctie van de regels inzake het samen
genieten, het beginse1 van het verworven
genot van het invaliditeitspensioen nooit
opnieuw in vraag wordt gesteld ,,
te1·wijl artike1 35, § 1, B, 2°, van het
koninklijk besluit van 21 december 1967
tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers bepaalt
dat " Irret arbeidsperioden gelijkgeste1d
worden voor de berekening van het
pensioen overeenkomstig de bijzondere
rege1s voor de mijnwerkers, bedoeld bij
de artikelen 4, 9 en 10 van het koninklijk

-191besluit nr. 50, de onder artikel 34, § 1, B,
bedoelde perioden tijdens welke de
mijnwerker een invaliditeitspensioen geniet krachtens de invaliditeitspensioenregeling voor mijnwerkers en ermede
gelijkgestelden " en voor de toepassing
ervan vereist dat de betrokkene, overeenkomstig de gangbare betekenis van
<< genieten " en van zijn lijdend voorwerp,
<< het invaliditeitspensioen ,, werkelijk
dit pensioen zou genieten en niet dat
hem slechts een recht op dit pensioen
zou worden toegekend ; het arrest, door
met een arbeidsperiode gelijk te stellen
de periode tijdens welke de rechtsvoorganger van de verweerders, volgens
de aldus bepaalde wettelijke betekenis,
geen enkel invaliditeitspensioen genoot,
ingevolge regelen die het samengenieten
verbieden, en door te besluiten tot het
bestaan van minimum 27 jaar arbeid
(werkelijke of gelijkgestelde arbeid) voor
de opening van het recht op het rustpensioen, de artikelen 4, 3°, b, en 8
van het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967 betreffende het rusten overlevingspensioen voor werknemers,
35, § 1, B, 2°, van het koninklijk besluit
van 21 december 1967 tot vaststelling
van het algemeen reglement betreffende
het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers en 97 van de Grondwet
heeft geschonden :
Overwegende dat artikel 35, § 1, B, 2°,
van het koninklijk besluit van 21 december 1967 voor de berekening van
het pensioen overeenkomstig de bijzondere regels voor de mijnwerkers, met
arbeidsperioden gelijkstelt de perioden
van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte
of invaliditeit tijdens welke de mijnwerker een invaliditeitspensioen geniet
krachtens de invaliditeitspensioenregeling
voor mijnwerkers en ermede gelijkgestelden;
Dat het bestreden arrest vaststelt dat
de rechtsvoorganger van de verweerders
vanaf 1 juli 1961 een invaliditeitspensioen heeft genoten als mijnwerker
in de ondergrond en dat dit pensioen
<<tot nul herleid werd van 1 januari tot
30 juni 1971, en verminderd werd vanaf
1 juli 1971 ingevolge de uitkering van
het Fonds voor Beroepsziekten " ;
Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat, van 1 januari 1971 tot 30 juni 1971,
het invaliditeitspensioen van de betrokkene niet werd afgeschaft omdat hij niet
meer ongeschikt was om ondergrondse
mijnarbeid te verrichten, doch tot nul
herleid werd ingevolge de regels betreffende het samen genieten van het

invaliditeitspensioen van de mijnwerkers
en de voordelen bepaald bij de wetgeving
inzake beroepsziekten en dat de betaling
van het invaliditeitspensioen tegen een
verminderd tarief werd hernomen na
1 juli 1971 omdat zulks ingevolge de
regels betreffende het samen genieten
opnieuw mogelijk was ;
Overwegende dat tijdens de litigieuze
periode de rechtsvoorganger van de
eisers, wiens recht op een invaliditeitspensioen sinds 1961 zonder te zijn
afgeschaft erkend was geworden, een
invaliditeitspensioen genoot in de zin
van artikel 35, § 1, B, 2°, zelfs indien
de regels betreffende het samen genieten
die toen van kracht waren tot gevolg
hadden dat het invaliditeitspensioen hem
gedurende deze periode niet werd uitbetaald;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
13 oktober 1976. 3e kamer. Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Dassesse en Bi1tzler.

3e KAMER. -
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1° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN ll MEI 1970,
GESLOTEN IN HET AANVULLEND NATIO·
NAAL p ARITAIR 00MITE VOOR DE BEDIENDEN EN BINDEND VERKLAARD BIJ"
KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 AUGUSTUS
1970. - LONEN GEBONDEN AAN HET
INDEXCIJFER. -- REGELING TOEPASSELIJK OP ALLE BEDIENDEN DIE ONDER
DE BEVOEGDHEID VAN DAT PARITAIR
COMITE VALLEN, BEHALVE DE BEDIEN·
DEN VAN DE HANDELSONDERNEMINGEN
IN VOEDINGSWAREN.
2°

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. CoLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 8 MAART
1972, GESLOTEN IN HET AANVULLEND
p ARITAIR 00MITE VOOR DE BEDIENDEN
EN BINDEND VERKLAARD BIJ KONINK·
LIJK BESLUIT VAN 13 JUNI 1972. LONEN GEBONDEN AAN HET INDEX-

-192CIJFER.- REGELING TOEPASSELIJK OP
ALLE BEDIENDEN DIE ONDER DE BEVOEGDHEID VAN DAT PARITAIR COlVIITE
VALLEN, BEHALVE DE BEDIENDEN VAN
DE HANDELSONDERNEl\UNGEN IN VOEDINGSWAREN.

1° De regeling volgens welke de lonen aan
het indexciJJM' van de consumptiep1·ijzen
gebonden zijn, bepaald bij aTtikel 8
van de op 11 mei 1970 in het Aanvullend Nationaal Paritair Oomite voo1·
de bedienden gesloten en bij koninklijk
besluit van 3 at~gustt~s 1970 bindend
verklam·de collectieve arbeidsove?'eenkomst tot vaststelling van de arbeidsen beloningsvoonvaarden de?' bedienden
te we1·k gesteld in de onde1·nemingen
welke onde1· dit pa1'itai1· comite vallen,
is toepasselij k op alle bedienden die
onde-1· de bevoegdheid van het Aanvt~llend N ationaal PMitai1· Oomite voo1·
de bedienden vallen, behalve de bedienden
van de handelsonde1·nemi1ige'li in voedingswMen.

2° De 1·egeling volgens welke de lonen aan
het indexcijjer van de consumptieprijzen
gebonden zijn, bepaald bij m·tikel 8 van
de op 8 maaTt 1972 in het Aanvt~llend
Pm·itair Oomite vom· de beclienden
gesloten en bi.f koninklijk beslt<it van
13 .funi 1972 bindend ve1·klaarde collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling
van de a1·beids- en beloningsvoo1·waarden
de-1· bedienden te we1·k gesteld in de
onde1·nerningen welke onder clit paritair
cornite vallen, is toepasselijk op alle
bedienden die onder de bevoegdheid
van het Aanvullend Nationaal Pa1·itair
Oomite voo1· de bedienden vallen, behalve
de bedienden van de handelsondernemingen in voedingswaren.
(DEHON, T. PERSONENVENNOOTSCHAP
l\ffiT BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
(( LES ETABLISSEMENTS HOLLEBECQ )),)
ARREST

(VM'taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 februari 197 5 door het
Arbeidshofte Luik gewezen;
Over het middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 1, 2, 8, inzonderheid
§ 1, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1970 van het Aanvullend Nationaal Paritair Comite voor
de bedienden tot vaststeliing van de
arbeids- en beloningsvoorwaarden van de

bedienden te werk gesteld in de ondernemingen welke onder dit paritair comite
vallen, algen::teen bindend verldaard bij
het koninklijk besluit van 3 augustus
1970, 1, 2, 9, inzonderheid § 1, van de
collectieve
arbeidsovereenkomst
van
8 maart 1972 van genoemd paritair
comite, welke overeenkomst hetzelfde
voorwerp heeft als de genoemde collectieve overeenkomst van 11 mei 1970 en
algemeen bindend werd verklaard bij het
koninklijk besluit van 13 juni 1972, en
97 van de Grondwet,
dom·dat het arrest, ter bevestiging van
het beroepen vonnis waarvan het de
motieven overneemt, eiser afwijst die
van verweerster een achterstallige geindexeerde bezoldiging eiste, welke betrekking had op de periode van de maand
februari 1970 tot de maand september
1972, en deze beslissing hierop steunt :
het loon van eiser als hoofd van het
bijhuis te Luik bedroeg meer dan
40.000 frank per maand; eiser viel
ruimschoots buiten het kader van de
paritaire overeenkomsten tot vaststelling
van de loonschalen van de bedienden
en de indexaanpassing van hun lonen,
welke geen betrekking hebben op de
" kaders·" (zie motieven van het beroepen
vonnis) ; de bewoordingen van artikel 2
van de litigieuze collectieve overeenkomst
tonen aan dat de overeenkomst enkel
geldt voor bedienden die tot een van de
vier klassen behoren ; het hoofdstuk betrefferide de koppeling van deze lonen
aan het indexcijfer van de consumptieprijzen bepaalt dat deze indexering enkel
geldt voor de in de overeenkomst
bedoelde bedil:mden ; de indexering bepaald bij de overeenkomst van 1968
gold enkel voor de schalen bepaald bij
de artikelen 4 en 5, terwijl zij volgens de
overeenkomst van 1970 geldt voor de
effectief aan de bedienden van de in de
overeenkomst bepaalde klassen uitbetaalde lonen, zelfs al liggen deze hoger
dan de minima van de loonschalen ;
eiser, die de functie van hoofd van het
bijhuis bekleedde, kon derhalve niet in
een van de bij de overeenkomst bepaalde
klassen worden ondergebracht; zijn taak,
die bestond in een werkelijke leidinggevi:ng, was veel belangrijker dan die van
extra-geschoolde klerk, taak die de
bedienden van de vierde klasse kenmerkt;
de vermelding op de persoonlijke staat
kan enkel duiden op het behoren tot
een bepaalde klasse (zie de eigen motieven
van het arrest),
terwijl, eerste onderdeel, genoemde collectieve overeenkomsten..van 11 mei 1970
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artikel 8, § l, dat de in de artikelen 4 en 5
vastgestelde loonschalen, evenals de effectief aan bedienden, die onder toepassing
vallen van die overeenkomst, uitbetaalde
lonen staan tegenover het indexcijfer
van de consumptieprijzen 111,34 en de
tweede, bij artikel 9, § 1, dat de in
artikel 4 vastgestelde minimum loonschaal, evenals de effectief aan bedienden,
die onder toepassing vallen van die overeenkomst, uitbetaalde lonen staan tegenover het indexcijfer van de consumptieprijzen 101,37; naar luid van artikel 1
van beide overeenkomsten, deze collectieve arbeidsovereenkomsten van toepassing zijn op de werkgevers en
bedienden van. de ondernemingen die
onder de bevoegdheid van het Aanvullend
N ationaal Paritair Comite van de bedienden vallen ; naar luid van artikel 2
van beide overeenkomsten, voor de
toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst de functies in vier klassen
worden ingedeeld, welke door hiernavermelde algemene maatstaven worden
bepaald ; de artikelen 4 en 5 van beide
overeenkomsten de loonschalen per klasse
vaststellen ; uit deze bepalingen volgt
dat de binding aan het indexcijfer
niet enkel betrekking heeft op de loonschalen per klasse, doch ook op de
lonen van alle bedienden op wie de
overeenkomsten betrekking hebben, dit
wil zeggen, die onder de bevoegdheid
van het Aanvullend N ationaal Paritair
Comite voor de bedienden vallen ; het
zodoende, met betrekking tot de binding
van de lonen aan het indexcijfer, onverschillig is of de bediende al dan niet
functies uitoefent die behoren tot een der
klassen als bepaald bij het artikel 2 van
beide overeenkomsten (schending van de
bovenvermelde bepalingen, behalve artikel 97 van de Grondwet);

tweede onderdeel, eiser in "'ijn conclusie
van hoger beroep aanvoerde dat verweerster voor haar bedienden onder de
bevoegdheid viel van het Aanvullend
Nationaal Comite voor de bedienden
nr. 62, en desbetreffend verwees naar de
brief van 6 mei 1968 van het Ministerie
van Arbeid en Tewerkstelling ; het arrest
dat op dat punt geen uitspraak doet,
niet regelmatig met redenen is omkleed
en de controle over zijn wettelijkheid
verhindert (schending van artikel 97
van de Grondwet en, voor zover nodig,
van de andere bovenvermelde bepalingen) :
Overwegende dat de bepalingen van
CASSATIE,
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de hoofdstukken II en III van de
collectieve arbeidsovereenkomsten van
11 mei 1970 en 8 maart 1972, gesloten
in het Aanvullend Nationaal Paritair
Comite voor de bedienden tot vaststalling van de arbeids- en . beloningsvoorwaarden der bedienden te werk
gesteld in de ondernemingen welke onder
dit paritair comite vallen, enkel betrekking hebben op de bedienden die functies
of activiteiten uitoefenen die voorkomen
in een van de vier klassen bepaa1d bij
deze overeenkomsten, of functies die
daarmee overeenstemmen ;
Overwegende dat zulks echter niet
het geval is voor de andere hoofdstukken
van de genoemde collectieve overeenkomsten; dat inderdaad, krachtens artike1 1 van beide overeenkomsten, de
bepalingen van deze hoofdstukken van
toepassing zijn op de werkgevers en
bedienden van de ondememingen die
onder de bevoegdheid van het Aanvullend
Nationaal Paritair Comite voor de bedienden vallen beha1ve de. handelsondernemingen in voedirigswareri ;
Overwegende dat volgens artikel 8
van de collectieve overeenkomst van
11 mei 1970 en volgens artikel 9 van de
collectieve overeenkomst van 8 maart
1972 de binding aan het indexcijfer van
de consumptieprijzen, bepaald bij de
hoofdstukken IV, niet enkel geldt voor
de minimum loonschalen vastgesteld bij
deze overeenkomsten, doch ook voor de
effectief aan de bedienden die « onder
'toepassing vall en: )) ' van deze overeenkomsten uitbetaalde lonen;
Overwegende dat genoemde binding
derhalve geldt voor de lonen van elke
bediende van een onderneming die onder
de bevoegdheid valt van het Aanvullend
N ationaal Paritair ComiM voor de bedienden, behalve de bedienden van de
handelsondernemingen
in
voedingswaren;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet
over de verhoging van de bezoldiging
en van het vakantiegeld wegens de
stijging van het indexcijfer van . de
·consumptieprijzen en over de kosten
van de beide aanleggen ; verwerpt de·
voorziening voor het overige ; beveelt,
dat van dit arrest melding wordt gemaakt.
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde·
beslissing ; houdt de kosten aan opdat
erover door de feitenrechter wordt
beslist; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
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Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Janssens. - Gelijkluidende conclnsie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -

Pleiters, de HH. Fally en Ansiaux.

3e KAMER. -

13 oktober 1976.

2° De dienstplichtige, die werd vrijgesteld,

wordt niet beschouwd als iemand die een
werkelijke dienst heeft volbracht, in de
zin van artikel 12, § 1, 5°, van de
gecoordineerde dienstplichtwetten van
30 april 1962, gewijzigd bij de wet van
30 juli 1974.
3° Het beginsel van de gelijkheid van alle
Belgen voo1· de wet betekent dat alle
Belgen zich gelijkerwijze aan de voorschriften van de wet moeten onderwerpen,
zoals zij allen hetzeljde recht hebben om
de bescherrning ervan in te roepen (2).
(Art. 6 Grondwet.)

1° DIENSTPLICHT.- VRIJLATING VAN
DIENST
OP
MORELE
GROND.
BROEDERS OF ZUSTERS GEAOHT HUN
WERKELIJKE DIENST TE HEBBEN VOLBRACHT. - ARTIKEL 12, § 1, 5°, VAN
DE DIENSTPLIOHT'<YETTEN, GEOOORDIJ'o.TEERD OP 30 APRIL 1962. - BEPERKENDE OPSOMl\HNG.
20 DIENSTPLICHT.- VRIJLATING VAN
DIENST
OP
MORELE
GROND.
BROEDERS OF ZUSTERS GEAOHT HUN
WERKELIJKE DIENST TE HEBBEN VOLBRACHT.- VRIJSTELLING VAN DIENST.
- DIENSTPLIOHTIGE NIET GEAOHT ZIJN
WERKELIJKE DIENST TE HEBBEN VOLBRACHT.
30 GRONDWET. GELIJKHEID VAN
DE BELGEN VOOR DE WET.- BEGRIP.
4° DIENSTPLICHT. - BESLISSING vAN
DE HOGE MlLITIERAAD DAT DE
BROEDER VAN DE BIJ REFORM ONTSLAGENE, DOOR NIET DEGENE DIE
VRIJGESTELD WERD, KAN BESOHOUWD
WORDEN ZIJN WERKELIJKE DIENST TE
HEBBEN VOLBRAOHT.- GEEN BOHENDING VAN RET BEGINSEL VAN DE
GELIJKHEID VOOR DE WET.
5o INTERNATIONALE VERDRAGEN.
VERDRAG TOT BESORERMING VAN
DE REOHTEN VAN DE li'I:ENS EN DE
FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6.
GEEN TOEPASSING OP DE REOHTSPLEGING INZAKE DIENSTPLIOHT.
1o De opsomrninq, in artikel 12, § 1, 5°,

van de gecoordineerde dienstplichtwetten
van 30 april 1962, van de broeders of
zttsters die geacht woTden hnn werkelijke
dienst te hebben volbracht is een beperkende opsomrning (1).

(1) Cass., 5 november 1975 (.An·. cass.,
1976, blz. 306).

4° De beslissing van de Hoge Militieraad

dat de broeder van de dienstplichtige
die wegens ziekte of lichaarnsgebrek bij
Teform werd ontslagen, in de zin van
m·tikel12, § 1, 5° en 5°bis, van de gecoord·ineeTde dienstplichtwetten, doch niet de
broedeT die werd vTijgesteld, kan beschottwd worden zijn wm·kelijke dienst
te hebben volbracht doet geen ajbreuk
aan het beginsel van de gelijkheid van
de Belgen vooT de wet. (Art. 6 Grondwet;
art. 12 gecoi:ird. dienstplichtwetten
van 30 april 1962, gew. bij de wet van
30 juli 1974.)
5° De bepalingen van artikel 6 van het

Verdrag tot bescherrning van de rechten
van de mens en de fnndarnentele vrijheden zijn niet van toepassing op de
Techtspleging inzake dienstplicht (3).
(CHEVALIER.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 6 juli 1976 door de Hoge
Militieraad gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 12, § 1, 5°bis,
en 22 van de dienstplichtwetten, gecoi:irdineerd op 30 april 1962,
dooTdat de Hoge Militieraad, om eiser
de vrijlating van militaire dienst te
weigeren, overweegt dat de broeder van
eiser niet wegens ziekte of een lichaamsgebrek bij reform werd ontslagen doch
door de herkeuringsraad van de provincie
Brabant « vrijgesteld, voorgoed ongeschikt » werd verklaard, dat vrijstelling

(2)
1976,
(3)
1973,

Cass., 20 november 1975 (.Arr. cass.,
blz. 359).
Cass., 27 september 1972 (.Arr. cass.,
blz. 105).
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het vrijstellen is van alle militaire
verplichtingen in vredes- en oorlogstijd,
en beslist dat deze toestand, nu hij niet
werd overgenomen in artikel I2, § I, 5o,
van de dienstplichtwetten, niet als
broederdienst kan gelden,
terwijl, eerste onderdeel, de tekst van
deze wetsbepaling het onderscheid tussen
de bewoordingen "vrijgesteld wegens
lichaamsgebrek " en " afgekeurd wegens
ziekte of lichaamsgebrek » niet maakt ;
de wetgever dit onderscheid niet heeft
gemaakt omdat hij nooit een discriminatie heeft willen maken ten nadele
van de dienstplichtige wiens broeder
ongeschikt verklaard is voor de dienst
en degene wiens broeder gewoon bij
reform is ontslagen ;
tweede onderdeel, de discriminatie die
wordt aangenomen door de bestreden
beslissing in tegenstrijd is met artikel 22
van de gecoordineerde wetten, waarin
de wetgever duidelijk zegt dat de vrijstelling op de eerste plaats komt ;
waaruit volgt dat de beslissing de ratio
legis heeft geschonden, door een arbitraire
classificatie ten nadele van eiser door te
voeren:
W at bet eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, volgens artikel I2,
§ I, 5°bis, van de dienstplichtwetten,
gecoordineerd op 30 april I962, ingelast
in hoofdstuk IV, afdeling 3, onder het
opschrift : « Uitstel en vrijlating van
dienst op morele grond "• de ingeschrevene van wie een broeder of een zuster
zijn werkelijke dienst hE,Jeft volbracht
of overeenkomstig het bepaalde onder 5o
wordt geacht volbracht te hebben,
vrijlating van de dienst kan bekomeil op
voorwaarde dat hij behoort tot een van
de categorieen bepaald bij het ministerieel besluit dat elk jaar ter uitvoering
van deze wetsbepaling wordt genomen ;
Overwegende dat dit een beperkende
opsomming is die niet kan worden
uitgebreid tot de gevailen die de wetgever niet uitdrukkelijk bepaalt ;
Dat derhalve de broeder van eiser,
die niet bij reform werd ontslagen
overeen:komstig artikel 98 van de gecoordineerde dienstplichtwetten, terwijl hij
dienstplichtige in werkelijke dienst was,
doch die vrijgesteld werd van dienst,
niet kan beschouwd worden als iemand
die een werkelijke dienst heeft volbracht
overeenkomstig artikel I2, § I, 5°bis,
van de voornoemde gecoordineerde
wetten;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt;

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 22 van de
gecoordineerde wetten bepaalt dat indien
aan een dienstplichtige meer dan een
militiestand wordt toegekend de geldende
stand naar de volgende orde van voorrang
wordt bepaald : vrijsteiling, vrijlating,
ontheffing, voorlopige afkeuring, uitstel ;
Dat eiser niet betoogt dat aan zijn
broeder meerdere militiestanden werden
toegekend die voorkomen in deze bepaling;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 6 van de
Grondwet,
doordat de beslissing eisers conclusie
heeft verworpen waarin hij betoogde
dat de discriminatie tussen een "vrijgestelde, voorgoed ongeschikt " en iemand
die " bij reform werd ontslagen " strijdig
was met de gelijkheid en de rechtvaardigheid en aldus aan de wet haar
maatschappelijk doel. ontnam,
terwijl dit onderscheid strijdig is met
artikel 6 van de Grondwet :
Overwegende .dat het beginsel van de
gelijkheid van aile Belgen voor de wet,
vastgelegd .in artikel 6 van de Grondwet,
betekent dat aile Belgen zich gelijkelijk
moeten onderwerp~n aan de voorschriften
van de wet net zoals ze allen hetzelfde
recht hebben beroep te doen op de
bescherming ervan ;
Dat door te beslissen dat enkel de
broeder die bij reform werd ontslagen
wegens een ziekte of lichaamsgebrek,
overeenkomstig artikel I2, § 1, 5° en
5°bis, van de dienstplichtwetten, beschouwd kan worden als iemand die zijn
werkelijke dienst heeft volbracht, en niet
degene die, zonder onder de wapens te
zijn geroepen, van de dienst. werd
vrijgesteld, de Hoge Militieraad. de
grondwettelijke bepaling van het middel
niet heeft geschonden ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 6 van· het Europees
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Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens,
. doordat de beslissing in haar opschrift
vermeldt dat de dienstplichtige in openbare zitting werd gehoord,
tet•wijl de beslissing niet vaststelt dat
de Hoge Militieraad zich in de raadkamer
heeft teruggetrokken ; het algemeen bekend is dat de raadkamer (( met gesloten
deuren » zetelt ; de beslissing, zodoende,
artikel 6 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
heeft geschonden en aan een vormgebrek
lijdt :
Overwegende. dat, enerzijds, artikel 6
van het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden niet van toepassing is op de
rechtspleging in dienstplichtzaken, verIl1its volgens de bewoordingen zelf van
dat artikel de toepassing ervan beperkt
blijft tot de zaken waarin de rechtbank
burgerlijke reohten en verplichtingen
moet vaststellen of de gegrondheid van
elke strafvordering bepalen ;
Overwegende dat het middel, anderzijds, in zoverre het een vormgebrek
aanvoert, zioh tot loutere beweringen
beperkt welke ingaan tegen de authentieke vaststellingen van de beslissing ;
dat het Hof, bij gebrek aan betiohting
van valsheid, hierop geen acht vermag
te slaan;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorz~ening.

13 oktober 1976. 3° kamer. Voorzitte1·, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Closon.- Gelijkluidende conclusie, de
H. Duohatelet, advooaat-generaal.

3e KAMER. -

13 oktober 1976,

2° DIENSTPLICHT. UITSTEL EN
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE
GROND. KOSTWINNER VAN HET
GEZIN. -IN AANMERKING TE NEMEN
INKOMSTEN. VERMOEDELIJKE INKOMSTEN VAN HET JAAR DAT AAN HET
JAAR VAN DE AANVRAAGf VOORAFGAAT.
- lNKOMSTEN WAARMEE, IN DE REGEL,
GEEN REKENING KAN WORDEN GEHOUDEN.
1° De inkomsten welke in aanmerking
komen om te oordf3len of een dienstplichtige uitstel of v1·ijlating van dienst
kan bekomen als kostwinner van vader
en moeder omvatten o.m. de werkloosheidsuitkeringen van een zuster van de
dienstplichtige (1). (Artt. 1081, 1°, en
12, § 1, 7°, geooord. dienstpliohtwetten
van 30 april 1962, gew. bij de wet van
4 juli 1964.)
·
2° Om te beslissen over een aanm·aag om
uitstel of vrijlating van dienst van een
dienstplichtige als kostwinner van het
gezin mogen, in de regel (2), de vermoedelijke inkomsten van het jaar dat aan
dat van de aanm·aag voorafgaat niet in
aanmerking komen (3). (Art. 10, § 1, 1o,
lid 6, geooord. dienstplichtwetten van
30 april 1962.)
(BOUCAR.)
ARREST (vertaling).
HET HOF;- Gelet op de bestreden
beslissing, op 13 juli 1976 door de Hoge
Militieraad gewezen ;
.Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 10, § 1, 1° en
7°, van de dienstplichtwetten, gecoordirieerd op 30 april 1962, en 97 van. de
Grondwet,
doordat de beslissing, om aan eiser
vrijlating van actieve dienst te weigeren
als kostwinner, rekening houdt met h,et
feit dat eiser in januari 197 5 drie ongetrouwde zusters had die bedrijfsinkomsten genoten die het hen mogelijk
maakten doelmatig tussen te komen in de

lO DIENSTPLICHT. -

UITSTEL EN
YRIJLATING VAN DIEJNST OP MORELE
GROND. KoSTWINNER VAN HET
GEZIN. - IN AANMERKING TE NEJMEN
l:NKOMSTEN. WERKLOOSHEIDSUITXERINGEN VAN EEN ZUSTER VAN DE
DIENSTPLICHTIGE. - BEDRAG WAARMEE BEKENING WORDT GEHOUDEN ..

(1) Raadpl. cass., 24 maart 1969 (An·. cass.,
1969, blz. 686); 3 mei 1972 (ibid., 1972,
blz. 824).
(2) Het geval van art. 11, § 2, gecoord.
dienstplichtwetten is anders.
(3) Raadpl. cass., 16 mei 1973 (Arr. cass.,
1973, blz. 897).

-197lasten van de huishouding, overeenkomstig de bepalingen van artikel 205
van het Burgerlijk W etboek,
terwijl, hoewel tijdens het jaar 1975
twee zusters van eiser een beroep uitoefenden, de derde daarentegen geen
bedrijfsinkonisten doch enkel werkloosheidsuitkeringen genoot :
Overwegende dat, opdat een ingeschrevene als kostwinner zou erkend
worden in de zin van artikel 10, § 1, 1°,
van de dienstplichtwetten, gecoiirdineerd
op 30 april 1962, onder meer vereist is dat
het samengevoegd inkomen van de vader
en de moeder, of van de daarmee gelijkgestelde personen, of van de grootouders
of van de verweesde broeders en zusters,
niet meer bedraagt dan een bepaald
bedrag;
Overwegende dat deze wettelijke bepaling de vrijlating niet afhankelijk stelt
van de voorwaarde dat het inkomen van
het gezin uitsluitend bestaat uit de
bedrijfsinkomsten van de personen die
deel uitmaken van het gezin ; dat, naar
luid van lid 5 van genoE)md artikel 10,
§ 1, 1o, de inkomsten overeenstemmen
met het geheel van de netto-inkomsten,
welke bepaald werden overeenkomstig
de regels die toepasselijk zijn op de
grondslag van de belastingen van de
fysieke personen, of naar analogie van
deze regels, wanneer het niet-belastbare
inkomsten betreft ;
Dat de Hoge Militieraad, door de
werldoosheidsvergoedingen van een van
de ongetrouwde zusters van . eiser in
aanmerking te nemen voor de berekening
van de inkomsten, geen enkele wettelijke
bepaling heeft geschonden die het middel
aanhaalt;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 1, 1°, lid 6, van
de dienstplichtwetten, gecoiirdineerd op
30 april 1962,
doordat de Hoge Militieraad bij uitspraak op 13 juli 1976 over het hoger
beroep tegen de beslissing van de
militieraad van de provincie Brabant
het jaar 1975 heeft in aanmerking
genomen voor de berekening van de
inkomsten van het gezin waartoe eiser
behoort,
terwijl hij de vermoedelijke inkomsten
van het jaar 1976 in aanmerking moest
nemen, nu bewezen was dat deze inkomsten lager zouden liggen dan die van het
jaar 1975 :
Overwegende dat, volgens artikel 10,

§ 1, 1°, lid 5, van de dienstplichtwetten,
de militieraad en de Hoge Militieraad
het inkomen in aanmerking moeten
nemen van het kalenderjaar voorafgaande
aan de datum waarop de aanvraag tot
vrijlating wordt ingediend ; dat deze
jurisdicties nochtans overeenkomstig lid 6
van hetzelfde artikel 10, § 1, 1°, ertoe
bevoegd zijn rekening te houden hetzij
met de inkomsten van het kalenderjaar
dat de datum van het indienen van de
aanvraag voorafgaat, hetzij met de
vermoedelijke inkomsten van het lopende
jaar, wanneer bewezen is dat deze lager
zijn of zullen zijn ;
Overwegende dat de aanvraag tot
vrijlating ingediend werd op 10 januari
1975 en dat de Hoge Militieraad de
inkomsten van het jaar 1975 heeft in
aanmerking genomen ;
Dat de aanvraag weliswaar in 197 6 door
het rechtscollege van hoger beroep
werd behandeld, doch dat dit rechts~
college op grond van deze omstandigheid
de vermoedelijke inkomsten van het
gezin tijdens het jaar dat volgt op het
indienen van de aanvraag. niet in aanmerking mocht nemen ;
Dat het middel. niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.

13 oktober 1976. 3e kamer. Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Clason. Gelijkluidende conclttsie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.

1e

KAMER.-

14 oktober 1976.

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). BUURSCHAPSSTOORNIS.
STOORNIS
DOORDAT
VRUCHTEN IN EEN BOOMGAARD VOOR
CONSUMPTIE ONGESCHIKT WERDlllN TEN
GEVOLGE VAN FOUTIEF UITGEVOERDE
WERKEN OP EEN NABURIG ERF. HIERUIT BLIJKT NIET DAT HET EVENWICHT TUSSEN DE NABURIGE EIGENDOMMEN VERBROKlllN IS WAARDOOR
TOEPASSING VAN ARTIKEL 544 VAN HET
BURGERLIJK WETBOEK WORDT VERANTWOORD.

Het voor consumptie ongeschikt worden
van de vruchten in een boomgaard
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wegens joutief uitgevoerde werken op
een naburig erf wijst uiteram·d niet op
verbreking van het evenwicht tussen
de naburige erven waardoor de toepassing
van artilcel 544 van het Burgerlijk
Wetboek wordt verantwoord (1) (2).
(BARON FALLON, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN OPENBARE WERKEN.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Ge1et op het bestreden
arrest, op 5 juni 197 5 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Over het midde1 afge1eid uit de scherrding van de artike1en 11, 97 van de
Grondwet, 544 van het Burgerlijk Wetboek en van het a1gemeen rechtsbeginse1
van de ge1ijkheid tussen de eigendommen
en de erop rustende 1asten evena1s van de
gelijkheid ten aanzien van de buurschaps1asten,
doordat vaststaat dat het fruit van de
te Beez ge1egen boomgaarden, die aan
eiser toebehoren en door hem geexp1oiteerd worden, voor consumptie ongeschikt is geworden door de verstuiving
van 1oodmenie die de vennootschap
Prorefa, onderaannemer van de algemene
aannemers, met een pistoo1 aanbracht
tijdens de schilderwerken aan de viaduct
te Beez die voor verweerder, eigenaarbouwer, was aangelegd in de nabijheid
van de boomgaarden, en het arrest,. dat,
evenals de eerste rechter, de vennootschap Prorefa veroordeelt om eiser
krachtens de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk W etboek schadeloos
te stellen, afwijzend beschikt op de
rechtsvordering tot schadeloosstelling die
eiser op basis van artikel 544 van het
Burgerlijk W etboek tegen verweerder
heeft ingesteld, op grond « dat, zonder
de fout van Prorefa, de benadeelden
(dat
zeggen eiser en een derde) niet
hadden kunnen klagen over een, ten

wil

(1) Raadpl. de conclusie van de Eerste
Advocaat-Generaal Paul Mahaux, toen advocaat-generaal, voor het arrest van 6 april1960
(B•tll. en Pas., 1960, I, 915) en DE PAGE, d. V,
2• uitg., nr. 921, 2° : om aan de eigenaar die
schade heeft opgelopen vergoeding verschuldigd te zijn moet volgens artikel 544 van het
Burgerlijk Wetboek deze schade te wijten
zijn aan de minderwaarde of de waardevermindering van zijn eigendom, waardoor
het evenwicht· wordt verbroken tussen zijn
~rf en dat van de verstoorder,. d.i. een ~ver-

deze niet bestaande, · verbreking van
het evenwicht dat in de betrekkingen
tussen naburige eigenaars inoet bestaan "•
te1·wijl het motief waardoor de rechter
aldus de op artikel 544 van het Burgerlijk
W etboek gegronde rechtsvordering van
eiser tegen verweerder afwijst, onlogisch,
inadequaat en zonder verantwoording is
en belet de wettelijkheid van de beslissing
te toetsen ; immers uit de verklaring dat
eiser, bij ontstentenis van een fout van de
vennootschap Prorefa, niet had kunnen
klagen over een, ten deze niet bestaande,
verbreking van het evenwicht dat in de
betrekkingen tussen naburige eigenaars
moet bestaan, niet kan worden afgeleid
dat hij tegen verweerder geen rechtsvordering kan instellen wegens een
dergelijke evenwichtsverbreking, nu bewezen is dat de vennootschap Prorefa
een fout heeft begaan (schending van
artikel 97 van de Grondwet en, voor
zoveel nodig, van de artikelen 11 van de
Grondwet, 544 van het Burgerlijk Wetboek en van bovenvermeld algemeen
rechtsbeginsel) ;
terwijl genoemd motief, bovendien,
dubbelzinnig is en het niet mogelijk
maakt juist het oordeel van de rechter
vast te stellen of de wettelijkheid van
zijn beslissing te toetsen ; dat motief
immers in het onzekere laat of de op
artike1 544 van het Burgerlijk W etboek
gegronde rechtsvordering van eiser tegen
verweerder moet worde,n afgewezen,
hetzij omdat, bij ontstentenis van een
fout van de vennootschap Prorefa, het
evenwicht in de betrekkingen tussen
naburige eigenaars niet zou verbroken
geweest zijn, hetzij omdat, zelfs als die
fout vaststaat, er geen verbreking van het
evenwicht in de betrekkingen tussen
naburige eigenaars :is geweest (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
terwijl de bewering dat in het onderhavige geval het evenwicht in de betrekkingen tussen naburige eigenaars niet
werd verbroken in elk geval onverenigbaar is met de vaststelling van het
dreven vermindering van de voordelen van
een eigendom of een schadelijke situatie die
zolang duurt dat zij enkel door compensatie
hersteld kan worden.
(2) Raadpl. cass., 14 juni 1968 (An·. ~ass.,
i968, blz. 1247) en 29 mei 1975 (ibid., 1975,
blz. 1053) : de eigenaar-bouwer kan, wegens
de persoonlijke font van zijn aannemer, t.a.v.
de naburige eigenaar schuldenaar worden
van een compensatoire vergoeding of van een
grotere compensatoire vergoeding.
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loodmenie, die voor de werken aan de
viaduct te Beez werd gebruikt, het fruit
heeft beschadigd van de boomgaarden
die door eiser, naburige eigenaar, worden
geexploiteerd (schending van artikel 97
van de Grondwet) ;
terwijl, in de onderstelling dat, naar
het oordeel van de rechter, de op artikel 544 van het Burgerlijk W etboek
gegronde rechtsvordering van eiser tegen
verweerder moet worden afgewezen,
hetzij omdat, bij ontstentenis van een
fout van de vennootschap Prorefa, het
evenwicht in de betrekkingen tussen
naburige eigenaars niet zou verbroken
geweest zijn, hetzij omdat, zelfs als die
fout vaststaat, er geen verbreking van
het evenwicht in de betrekkingen tussen
naburige eigenaars is geweest, het arrest,
in elk van beide interpretaties van de
beslissing, enerzijds, niet regelmatig
antwoordt op het omstandig betoog van
eiser in zijn conclusie van hoger beroep
dat het fruit van zijn boomgaarden
beschadigd werd ingevolge schilderwerken die dichtbij slecht werden uitge·
voerd op het erf van verweerder en dat
verweerder stoornissen konden worden
verweten die de mate van de gewone
ongemakken van buurschap overschreden, daar het hof van beroep niet
vermeldt om welke reden dit betoog,
hetzij in feite onjuist is, hetzij in rechte
juist is maar niet ter zake dient (schending van artikel 97 van de Grondwet),
en, anderzijds, in elk geval het algemeen
rechtsbeginsel miskent volgens hetwelk
de eigenaar van een onroerend goed, die
door het uitvoeren of het doen uitvoeren
van werken op zijn erf, een naburige
eigenaar hinder toebrengt die de gewone
burenhinder overschrijdt, een billijke
~n passende compensatie verschuldigd
IS tot herstel van de tussen de naburige
eigendommen verbroken gelijkheid, welk
beginsel zeker moet worden toegepast
wanneer de algemene aannemer of de
onderaannemer die de werken op het erf
van de eigenaar-bouwer heeft uitgevoerd
zelf een fout heeft begaan (schending
van de artikelen 11 van de Grondwet,
544 van het Burgerlijk W etboek en van
bovenvermeld rechtsbeginsel) :
Overwegende dat, na uiteenzetting
van de omstandigheden waarin, tijdens
werken die, van 6 september tot 2 oktober
1971, slecht werden uitgevoerd door de
vennootschap Prorefa, onderaannemer
van de hoofdaannemers, wegspattende
verf met loodmenie het fruit van de door

eiser geexploiteerde boomgaarden heeft
beschadigd, het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd beslist
dat « ~e Belgische Staat (thans v'erweerder, e1genaar-bouwer) helemaal niet aan·
sprakelijk is op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek »;
D.at het arrest, om vervolgens te
beshssen dat de aansprakelijkheid van
de Staat « niet in aanmerking kan worden
genomen op grond van artikel 544 »
er bovendien op wijst dat « zonder de fout
van Prorefa, de benadeelden (ten deze
eiser) niet had?-en kunnen klagen over
een, ten deze ~net best.aande, ·verbreking
van het evenwiCht dat m de betrekkingen
tussen naburige eigenaars moet be·
staan »;
Overwegende dat uit deze considerans
bezien in de context van het arrest'
blijkt dat het hof van beroep niet alleei~
vaststelt dat, zonder de fout van Prorefa
~e feiten waarop eiser zijn rechtsvorde~
rmg deed steunen, die hij op basis zowel
van de artikelen 1382 en 1383 als 544
van het Burgerlijk W etboek tegen verweerder had ingesteld, onbestaande zouden geweest zijn, doch ook dat in elk
gev~;tl, deze feiten niet deden blijken van
het bestaan, tu.ssen · de naburige eigen.
dommen van e1ser en van verweerder
van een evenwichtsverbreking waardoo;
eiser, krachtens artikel 544 van het
Burgerlijk W etboek, van verweerder
een compensatie kon verkrijgen ;
Dat h.et arr~st aldus zijn beslissing
regelmat1g mot1veert en wettelijk verantwoordt e!:- de ~n het middel aangevoerde verWIJten met verdient ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
14 oktober 1976.- 1e kamer.- Voorzitter en Verslaggever, de H. Perrichon,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijlcluidende conclusie, de H. Charles,
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH.
Fally en H. De Bruyn.

1e
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1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN, -

VONNIS NIET

-
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ONDERTEKEND DOOR EEN VAN DE
REOHTERS.- VERZUIM HERSTELD. TERUGWERKENDE KRACHT.

2D

3D

CASSATIEMIDDELEN. BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL TEN BETOGE
DAT DE BESTREDEN BESLISSING NIETIG
IS, OMDAT ZIJ NIET VOORZIEN IS VAN
DE HANDTEKENING VAN EEN DER
REOHTERS.
VERZUIM
HERSTELD
BINDS HET INDIENEN VAN DE VOORZIENING. :__ MID DEL NIET ONTVANKELIJK
BIJ GEBREK AAN BELANG.
HutJR VAN GOEDEREN. -PAOHT.
0PZEGGING DOOR DE VERPAOHTER
OM HET GOED ZELF TE EXPLOITEREN. p AOHTER DIE AANVOERT DAT DE VERPAOHTER NIET BEWIJST DAT HIJ OVER
DE GEWENSTE KENNIS EN HET VEREISTE
MATERIAAL BESOHIKT. VONNIS DAT
ZIOH ERTOE BEPERKT HET ERNSTIGE
KARAKTER VAN DE OPZEGGING TE
AANVAARDEN OP BASIS VAN DE DOOR
DE VERPAOHTER VERSTRI!JKTI!J BEWIJSELEMENTEN.
NIET REGELM:A.TIG
GEMOTIVEERDI!J BESLISSING.

1D W anneer het verzuim van een rechter
. om een vonnis te ondertekenen hersteld
wordt overeenkomstig artikel 788 van
het Gerechtelijk Wetboek, heeft dit
herstel terugwe1·kende kmcht, zelfs indien
het na voorziening tegen het vonnis is
geschied (1). (Implidete oplossing.)

2D Het middel ten betoge dat de bestreden

beslissing nietig is, omdat zij niet
voorzien is van de handtekening van
een der rechters, heeft geen belang meer
indien, ovm·eenkomstig artikel 788 van
het Gerechtelijk Wetboek, het ve1.·zuim
wo1·dt· hersteld, na het indienen van de
voorziening in cassatie (2).
3D W anneer de pachtm· van een erj bij

conclusie de geldigheid betwist van de
opzegging welke de ver·pachter hem
heeft gegeven om het ver·pachte goed
persoonlijk te exploiteren, op g1·ond. dat
dezi?, niet bewijst dat hij over de gewenste
kennis en het vereiste materiaal beschikt,
is niet regelmatig gemotiveer·d het vonnis
dat zich ertoe beperkt het ernstige
karakter· van de opzegging te aanvaarden
op basis van de door de ve1·pachter
VM'strekte bewijselementen (3). (Art. 97

(1) en (2) Raadpl. cass., 2 maart 1972
,
(3) R.aadpl. cass., 11' december 1975 (Ar·r.
cass., 1976, blz. 460).

(An·. cass., 1972, blz. 605).

Grondwet; artt. 8, 9 en 12 vervat in de
wet van 4 november 1969.)
(VAN DI!JR STEEN EN DE BAERDEMAEKER,
T. PLETINOKX, MERTENS
EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 mei 1975 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 782, 785, in
het bijzonder de eerste alinea, en 788
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat, zoals blijkt uit de aan de
eisers betekel)de copie van het bestreden
vonnis, op deze · beslissing de handtekening van een van de drie rechters
die ze hebben :uitgesproken niet voorkomt, · zodat ze voor nietig dient te
worden gehouden bij gebrek aan vermelding dat deze rechter in de onmogelijkheid verkeerde te ondertekenen :
Overwegende dat het in het middel
bedoelde verzuim, sinds het indienen
van het cassatieverzoekschrift, met toepassing van artikel 788 van het Gerechtelijk Wetboek werd hersteld;
Dat het middel aldus niet ontvankelijk
is geworden bij gebrek aan belang ;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen · 8, 9, 12
(in het bijzonder 12-1 en 12-5) van
afdeling 3 van boek III, titel VIII,
hoofdstuk II van het Burgerlijk W etboek,
ingevoegd door artikel I van de wet van
4 november 1969 tot wijziging van de
pachtwetgeving en van de wetgeving
betreffende het recht ·Van voorkoop ten
gnnste van huurders van landeigendommen, en 97 van de Grondwet,
doordat, nadat de eisers, ten einde het
ernstig en gegrond karakter van het
·eigen gebruik, door de verweerders
ingeroepen om de landpacht te beeindigen, te betwisten, in conclusie haddeli
aangevoerd : a) met betrekking tot
eerste verweerster " dat bewoning als
·dusdanig geen eigen exploitatie is >> en
dat zij '' dusdanig bejaard is, dat elke
werkelijke activiteit uitgesloten is >> ;
b) met betrekking .tot de andere verweerders, dat zij evenmin voldoen aan de
door de ·wet en de rechtsleer gestelde
vereisten, " en meer speciaal de appel-
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laatste twee, bedienden van beroep,
woonachtig zijn te Denderleeuw en te
Anderlecht, wat het bestaan van een
daadwerkelijke landbouwexploitatie door
hen niet alleen twijfelachtig maakt,
maar volledig uitsluit >> en dat zij '' reeds
een full-time betrekking of een full-time
zaak hebben », derwijze dat er moeilijk
sprake kan zijn. van een werkelijke
landbouwexploitatie; c) dat "ten deze
de appellanten, thans verweerders, geenszins het bewijs leveren dat zij over
voldoende kennis en materiaal beschikken
voor een exploitatie van meer dan zes
hectaren », het vonnis, na te hebben
vastgesteld dat de. opzegging door appellanten, onverdeelde eigenaars van voormelde onroerende goederen, " werd gegeven omdat zij zinnens waren deze
goederen zelf uit te baten als landbouwbedrijf », de opzegging geldig verklaart,
om de redenen dat " de appellanten een
reeks bewijsstukken voorleggen waaruit
blijkt dat het in de litigieuze opzegging
uitgedrukte voornemen als voldoende
ernstig mag aanvaard worden ; dat uit de
voorgelegde bewijselementen immers voldoende blijkt dat Mertens Oscar, geholpen
door de andere appellanten in de mate
van·. hun mogelijkl<eden, de . litigieuze
goederen bedrijfsmatig zal uitbaten als
landbouwbedrijf, het weze als nevenberoep >> en "dat de ge'intimeerden in
gebreke blijven deze bewijselementen
te ontwrichten door tegenbewijzen >>,

terwijl, eerste onderdeel, in geval. van
betwisting van. het ernstig karakter van
het voorgenomen eigen gebruik, de
verpachter dient te preciseren hoe degene
of degenen die in de opzegging als
aanstaande exploitanten zijn aangewezen,
de persoonlijke, werkelijke en voortgezette exploitatie zullen aanvoeren,
en te bewijzen dat zij daartoe in staat
zijn (artikel 12-5 van afdeling 3 van het
boek III, titel VIII, hoofdstuk II van
het Burgerlijk W etQoek) en de hierboveri
aangehaalde motivering van het vonnis,
die zich beperkt tot de bewering als
zouden de verweerders het bewijs hebben
geleverd van het ernstig karakter van
hun voornemen en van het bedrijfsmatig
exploiteren van het goed als landbouwbedrijf, geenszins het Hof in de mogelijkheid stelt uit te maken,. op welke wijze,
in de opvatting van de feitenrechter, de
verweerders de exploitatie op persoonlijke, werkelijke en voortgezette wijze
zullen verwezenlijken, en evenmin of zij
in staat zijn dit te doen ; het vonnis
aldus de conclusie van de eisers niet

adequaat beantwoordt, in zoverre zij
nauwkeurige en gedetailleerde elementen
aanvoerden waaruit, volgens hen, de
mogelijkheid tot exploitatie door de
verweerders, overeenkomstig de wettelijke vereisten, was uitgesloten (scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet
en, · voor zoveel als nodig, 12-5 van
afdeling 3 van boek III, titel VIII,
hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onde1·deel, nu de door de wet
gestelde vereiste, dat een exploitatie
persoonlijk, werkelijk en voortgezet zou
zijn, veronderstelt dat het verpachte
goed zou geexploiteerd worden door alle
personen aangeduid in de opzegging
als toekomstige exploitanten, de vaststalling van het vonnis dat het kwestiE!uze
goed zal geexploiteerd worden. door een
van de verweerders, geholpen door de
andere verweerders in de mate van hun
mogelijkheden, noodzakelijkerwijze impliceert dat er geen persoonlijke, werkelijke en voortgezette exploitatie zal zijn
vanwege de andere personen aangeduid
in de opzegging als aanstaande exploitanten en dienvolgens niet mogelijk
maakt de opzegging als geldig te beschouwen (schending van alle wetsbepalingen in het middel aangehaald,
en van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat artikel 12-5, tweede
lid, van de afdeling van het Burgerlijk
W etboek betre:ffende de pacht als volgt
luidt : " In geval van betwisting over
het ernstig karakter van het voorgenomen eigen gebruik, dient de verpachter te preciseren hoe degene of
degenen die in de opzegging als aanstaande exploitant zijn aangewezen,
de persoonlijke, werkelijke en voortgezette exploitatie zullen uitvoeren en
te bewijzen dat zij daartoe in staat zijn >> ;
Overwegende dat de eisers, die het
ernstig karakter van het eigen gebruik
door de verweerders betwistten, in
conclusie aanvoerden, na aan voormelde
bepaling herinnerd te hebben, dat de
verweerders geenszins het bewijs leverden
dat zij over voldoende kennis eri materiaal
beschikten voor een exploitatie van meer
dan zes hectaren ;
Overwegende dat het vonnis er zich
toe beperkt te beschouwen " dat de
appellanten (thans de verweerders) een
reeks bewijsstukken voorleggen waaruit
voldoende blijkt dat het in de litigieuze
opzegging uitgedrukte voornemen als
voldoende ernstig mag aangenomen
worden ; dat uit de voorgelegde bewijs-
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Mertens Oscar geholpen door de andere
appellanten in de mate van hun mogelijkheden de litigieuze goederen bedrijfsmatig
zal uitbaten als landbouwbedrijf, het
weze als nevenberoep », en « dat gei:ntimeerden (thans de eisers) in gebreke
blijven deze bewijselementen te ontwrichten door tegenbewijzen »;
Dat het vonnis aldus bovenvermelde
conclusie van de eisers niet beantwoordt
en meteen zijn beslissing niet wettelijk
rechtvaardigt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, 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; houdt
de kosten aan opdat erover door de
feitenrechter zou worden beslist ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven,
zitting houdend in hoger beroep.
15 oktober 1976. 1e kamer.
Voorzitter, de H. Gerniers, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Mee.us. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Declercq, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Biitzler en van Heeke.

2° Niet ontvankelijk is het middel waa1·in
een gebrek aan antwoord op de conclusie
wordt aangevoerd, zonder te Ve?'melden
op welke eis, weer of exceptie niet geantwoord werd (2).
(NIJS EN CERSTELOTTE, T. DE COSTER EN
SEGERS, CURATORlllN VAN RET FAILLISSl!lMENT POELS EN OEYEN;)

Met de notities overeenstemmend
arrest.
15 oktober 1976. 1e kamer. ____:
V oorzitte?', de H. Gerniers, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever,
de H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende
conclusie, de H. Declercq, advocaatgeneraal.

1e

KAMER.-

15 oktober 1976.

CASSATIEMIDDELEN.
BuRGERLIJKE ZAKEN,- MIDDEL DAT KRITIEK
OEFENT OP l!lEN TEN OVERVLOEDE
GEGEVEN REDEN. NIET-ONTVANKELIJKHEID,

Zander belang en derhalve niet ontvan.
kelijk is het middel dat kritiek oefent
op een ten overvloede gegeven reden van
de best1·eden beslissing (3).
18

KAMER.-

15 oktober 1976.
(ZEGERS-CANT, T. GEMEENTE TEMSE.)

10 CASSATIEMIDDELEN. -BURGERLIJKE ZAKEN.- SCHENDING VAN EEN
ADAGIUM. SOHENDING DIE ALS DUS·
DANIG TOT GEEN CASSATIEBEROEP AANLEIDING GEEFT.

2°

CASSATIEMIDDELEN.- BuRGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL WAARIN EEN
GEBREK AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE WORDT AANGEVOERD. V AAGHEID. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° Schending van een adagium geeft als
dusdanig tot geen cassatieberoep aanleiding (1). (Art. 608 G.W.)
(1} Ra!tdpl. «Propos sur le texte de la loi
et les principes. generaux du droit », redevoering . door de Procureur-Generaal· W. J.
Ganshof van der Meersch uitgesproken op ·de

ARREST,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 mei 1975 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 807 van het
Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet,
plechtige openingszitting van het Hof van
1 september 1970, blz. 51 tot 53, inz. noot 235.
(2} Cass., 20 november 1975 (A1'1•, cciss;,
1976, blz. 368).
(3} Cass., 25 september 1975 (Arr. ca8s.,
1976, blz. 119}.
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verweerster in hoger beroep vo~rgebracht
en ertoe strekkende de last van de herstellingen aan het wegmmet van verweerster
door eiser te doen dragen, ontvankelijk
verklaart op grond van de door deze
laatste op 6 november 1968 aangegane
verbintenis om na de beiiindiging van de
werken aan de E 3 autoweg de aan bedoeld wegennet veroorzaakte schade te
herstellen, en op deze nieuwe grond
eiser veroordeelt tot betaling aan verweerster van 7.500.000 frank, bedrag te
vermeerderen met de gerechtelijke intresten en de kosten van beide aanleggen,
met inbegrip van de op het kort geding
gevallen kosten, om de redenen : dat de
vordering van verweerster « volgens de
oorspronkelijke dagvaarding steunt op
overtredingen, fouten en tekortkomingen,
maar volgens de akte van beroep eveneens op een erkenning van aansprakelijkheid en belofte van herstel, opgenomen
in een proces-verbaal van 6 november
1968; dat gei:ntimeerde (thans eiser) zich
tevergeefs verzet tegen deze << uitbreiding
van de eis » ; dat een vordering immers
kan worden uitgebreid of gewijzigd mits
de nieuwe, op tegenspraak gestelde
conclusie berust op een in de dagvaarding
aangevoerd feit of handeling, zelfs indien
hun juridische omschrijving verschillend
is (artikel 807 van het Gerechtelijk
Wetboek); dat hieronder ook wordt
verstaan dat een aangevoerde onrechtmatige daad a1s rechtsgrond wordt
vervangen door of· aangevuld met een
contractuele rechtsgrond (Verslag Van
Reepinghen betreffende artikel 807);
dat het feit en de handeling die aan de
huidige vordering ten grondsla.g liggen,
bestaan in de veroorzaakte schade en de
veroorzakende harideling,. namelijk het
gebruik van de weg; dat appellante
(thans verweerster) derhalve haar eis
niet heeft uitgebreid buiten hetgeen door
artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek
is toegestaan »,
terwijl artikel 807 van het Gerechtelijk
Wetboek eist dat de gewijzigde of
uitgebreide vordering << op een feit of
akte in de dagvaarding aangevoerd »
berust ; het feit of de akte waarop
verweerster haar in boger beroep gewijzigde vordering liet steunen niet was
<< de veroorzaakte en de veroorzakende
handeling, namelijk het gebruik van de
weg », zoaJs het arrest verkeerdelijk
verklaart, doch wel en enkel de door
eiser in 1968 aangegane verbintenis
het wegennet te herstellen en ze na het
einde van de werken opnieuw in de

oorspronkelijke staat te brengen, feit
of akte die in de dagvaarding niet waren
aangevoerd ; hieruit volgt dat het arrest,
hetwelk bedoelde in hoger beroep gewijzigde vordering ontvankelijk verklaart
om de aangehlaagde redenen, de bewijskracht miskent van de inleidende dagvaarding en van verweersters conclusie
in hoger beroep (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) en de toepassing,
welke het ten deze van artikel 807 van
het Gerechtelijk W etboek maakt, niet
naar de eis van de wet rechtvaardigt :
Overwegende dat het arrest de vordering van verweerster gedeeltelijk gegrond
verhlaart, niet. alleen op grond van een
contractuele verbintenis (I), doch ook
op grond van een quasi-delictuele fout
van eiser;
Overwegende dat de quasi-delictuele
fout van eiser volstaat om de beslissing
te rechtvaardigen ;
Dat het middel dat een overtollige
reden van het arrest bekritiseert, . bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is ;
Over het tweede rniddel,
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
15 oktober 1976.- 1 8 kamer.- Voorzitter en Verslaggever, de H. Gerniers,
raadsheer waarnernend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq,
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH.
H. De Bruyn en Bayart.
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KAMER. -

18 oktober 1976.

BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT. BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. STRAFZAKEN. CONOLUSIE. UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE BE-

(1) Raadpl. CH. VAN REEPHINGHEN, Verslag
over de gereohtelijke hervorming, 1964, I,
biz. 334.
·
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WOORDINGEN VAN DE CONCLUSIE; GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

De bewijskracht van de akten wordt niet
miskend door de rechter die adn de
conclusie van een pm·tij een uitlegging
geeft die verenigbaar is met de bewoordingen van deze conclusie (1).
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
l>, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN OPE~BARE WERKEN,
DASSY EN MATTON.)

« GROEP JOSI

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
18 oktober 1976. 2e kamer. Voorzitter, de H. Legros, raadsheer
waarnemend voorzitter . .:_ Verslaggever,
Mevr. Raymond-Decharneux. - Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, advocaat'generaal. __:__ Pleiter, de H. VanRyn.

2e KAMER.- 18 oktober 1976.
WEGVERKEER. BESTUREN VAN
EEN VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG
NIETTEGENSTAANDE
VERVALLENVER·
KLARING VAN RET RECHT TOT STUREN.
VEROORDELING.
WETTELIJK
·VEREISTE VASTSTELLINGEN.

N iet regelmatig met redenen omlcleed is
de beslissing die een beklaagde veroordeelt om een voertuig op de openbare weg
'te hebben bestuu1·d, niettegenstaande
vervallenverklaring, zonder dat wordt
vastgesteld dat de vervallenverlclaring
is uitgesproken door een in kracht van
gewijsde gegane beslissing en zonder
vermelding van de duur van deze straj,
of van de datum waarop de kennisgeving
voorgesch1·even bij artikel 40 van de wet
betreffende de politie over het weg(1) Raadpl. cass., 9 januari 1976 (Arr. cass.,
1.976, blz, 529).
(2)0ass., 26 november 1973 eli. 21 augustus
1974 (Arr. cass., 1974, blz. 346 en 1239).

verkeer is gedaan (2). (Art. 97 Grondwet ; artt. 38, 40 en 48 wet betreffende
de politic over het wegverkeer.)
(COLLETTE,)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 april 1976 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
teNamen;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 40 en 48 van de wet betreffende de politic over het wegverkeer :
Overwegende dat het vonnis eiser
veroordeelt wegens inbreuk op artikel 48,
1°, van de wet betreffende de politic
over het wegverkeer, om te Jambes,
herhaaldelijk tijdens de maanden september en december 1973, een voertuig
op de.openbare weg te hebben bestuurd,
spijts het door de Politierechtbank te
Namen op 13 februari 1973 en door de
Correctionele Rechtbank te Namen op
27 februari 1973 tegen hem uitgesproken
verval;
Overwegende dat uit ·de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dater vonnissen ten laste van
eiser op 13 en 27 februari 1973 werden
gewezen ; dat inderdaad geen uittreksel
uit het vonnis van 13 februari 1973 en
geen · eensluidend verklaard uittreksel
uit het vonnis van 27 februari 1973 bij
het dossier werden gevoegd ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
niet vaststelt dat eiser vervallen werd
verklaard door beslissingen die in kracht
van gewijsde zijn gegaan; dat het de
duur ·van deze vervallenverklaringen
niet aanduidt evenmin als de data
waarop de kennisgevingen als bepaald
bij artikel 40 van voornoemde wet aan
de veroordeelde werden gedaan ;
Dat het Hof aldus onmogelijk de
wettelijkheid van de uitgesproken veroordeling kan nagaan ;
En overwegende dat, voor het overige,
de substanWile of op straffe van nietigheid vo.orgeschreveri rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de memorie van eiser die op
14 oktober 1976 op de griffie van het Hof
werd neergelegd, d.i. · na het verstrijken
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van de bij artikel 420 bis van het Wetboek
van Strafvordering vastgestelde termijn,
vernietigt het .bestreden vonnis, behalve
in zoverre het verzet wordt aangenomen
en eiser in de kosten van de voorziening
wordt veroordeeld ; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; laat de kosten
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Dinant, zitting houdende
in hoger beroep.
18 oktober 1976. 2e kamer. de H. Legros, raadsheer
waarnemend voorzitter . . .:____ Verslaggever,
Baron Vin<;otte. Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal.

Voorzitter,

2e KAMER.- 18 oktober 1976.
HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
GEREOHT IN HOGER BEROEP. - EENPARIGHEID.- GEVALLEN WAARIN DEZE
VEREIST IS.

Het gerecht in hager beroep, waarbij een
hager beroep tegen een beslissing op
de· strafvordering aanhangig is, moet
zijn beslissing met eenparige stemmen
van zijn leden uitspreken indien het de
door de eerste rechter uitgesproken straf
of veiligheidsmaatregel V()1'ZWaart, of
indien het een straf of een veiligheidsmaatregel uitspreekt terwijl de eerste
rechter de strafvordering niet ontvankelijk, vervallen of· ongegrond had verklaard, of nog deze straf of deze maat1·egel
niet had uitgesprolcen (1). (Art. 2llbis
Sv.)
(ADAM, T. VANDENBERGHE).
ARREST (VM'taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 mei 1976 door het Hof van
Beroep' te Brussel gewezen ;

(1) Cass., 23 januari 1973-(.Arr. cass., 1973,
biz. 531).

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
tegen eiser :
·
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 2llbis van het
Wetboek van Strafvordering,

dom·dat op het hoger beroep ingesteld
door de burgerlijke partij en door het
openbaar ministerie tegen het vonnis
van 25 november 1975 van de Correctionele Rechtbank te Brussel, dat eiser
vrijsprak van de telastleggingen onvrijwillige doodslag en onvrijwillige slagen
of verwondingen en de rechtbank onbevoegd verldaarde om kennis te nemen
van de vordering van de burgerlijke
partij, het bestreden arrest, bij wege van
hervorming, de ten laste van eiser gelegde
feiten bewezen verklaart, hem uit dien
hoofde veroordeelt tot een boete van
300 frank, hem vervallen verldaart van
het recht tot sturen gedurende een
maand, en hem, op de civielrechtelijke
vordering, veroordeelt om aan de burgerlijke partij 125.872 frank te betalen,
zonder vast te stellen dat deze beslissing
bij eenparigheid van steinmen werd
genomen,
·
te1·wijl artikel 2llbis van het Wetboek
vail Strafvordering bepaalt dat bij een
vonnis tot vrijspraak; de rechtsmacht
van hoger beroep de veroordeling slechts
mag uitspreken bij eenparigheid van
haar leden:
Overwegende dat het arrest niet
vaststelt dat de veroordeling bij eenparigheid werd uitgesproken ;
. Dat het middel gegrond is ;

B.· In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering tegen eiser :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering de
vernietiging meebrengt van de beslissing
op de civielrechtelijke vordering die
hieruit voortvloeit en waartegen eiser
zich regelmatig in cassatie heeft voorzien;
Om die redenen, en zonder het tweede
middel, dat geen vernietiging, zonder
verwijzing kan · meebrengen, te moeten
onderzoeken, vernietigt het bestreden
vonnis in zoverre het uitspraak doet over
de strafvorderingen en de civielrechtelijke vorderingen tegen eiser ; beveelt
dat vari dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
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vernietigde beslissing; laat de kosten
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Bergen.

TER DE OMVANG VAN DE STRAF HEEFT
BEPAALD.
NIET-ONTVANKELIJK
l\HDDEL.

.4°

18 oktober 1976. 2 6 kamer. Voo1·zitter, de H. Legros, raadsheer
waarnemend voorzitter. Verslaggever,
de H. Screvens. Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal.Pleiter, de H. Dassesse.

1°

HERHALING. MinDEL DAT AANVOERT DAT DE HERHALING ONWETTELIJK WERD AANGEH01:TDEN. VEREISTE VOORWAARDE OPDAT HET MIDDEL, INDIEN HET GEGROND ZOU ZIJN,
DE VERNIETIGING VAN DE VEROORDELING ZOU MEEBRENGEN.
en

2° H et verbod bepaald bij artikel 7,

§ 2, lid 1, van de wet van 2 april 1965

2e

KAMER. -

19 oktober 1976.

1°

SPORTWEDSTRIJDEN.- DOPING.
ARTIKEL 7, § 2, LID 1, VAN DE WET
VAN 2 APRIL 1965.- VERBOD OM AAN
ENIGE SPORTWEDSTRIJD DEEL TE NEMEN EN OM, IN WELKE HO:EJDANIGHEID
OOK, AAN DE ORGANISATIE VAN ZULKE
WEDSTRIJD ZIJN MEDEWERKING TE
VERLENEN. - . BIJKOMENDE STRAF. AANVANG VAN DIE STRAF.

20

STRAF. SPORTWEDSTRIJDEN. DOPING.- ARTIKEL 7, § 2, LID 1, VAN'
DE WET VAN 2 APRIL 1965.- VERBOD
OM AAN ENIGE SPORTWEDSTRIJD DEEL
TE NEli'IEN EN OM, IN WELKE HOEDANIG·
HEID OOK, AAN DE ORGANI$ATIE VAN
ZULKE WEDSTRIJD ZIJN MEDEWERKING
TE VERLENEN. BIJKOli'IENDE STRAF.
AANVANG VAN DIE STRAF.

3°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. MIDDEL DAT AANVOERT DAT
BIJZONDERE HERHALING TEN ONRECHTE
DOOR DE REOHTER WERD AANGEHOUDEN. STRAF DIE NIET HET PEIL
OVERSCHRIJDT VAN DIE WELKE VOOR
EEN EERSTE MISDRIJF IS BEPAALD. BESLISSING W AARUIT NIET BLIJKT DAT
HET WEGENS DE AANGEHOUDEN BIJZONDERE HERHALING IS DAT DE RECH·

(1) Vgl. cass., 29 januari 1951 (Arr. cass.,
1951, biz. 298), 18 april 1955 (Bttll. en Pas.,
1955, I, 883) en 3 oktober 1955 (Arr. cass.,
1956, biz. 67), die het verval betreffen van het
recht tot sturen v66r de wijziging, bij de wet
van 15 april1958, van d(l wet van 1 augustus
1899 houdende herziening van de wetgeving
en van de reglementen op de politie van het
vervoer, gewijzigd bij de wet van 1 augustus
1924. Zie ook La repression de la pratique du

dopimg

a !'occasion

de competitions spartives,

waarbij dopingspraktijk verboden wordt
bij sportcompetities, is een bij komende
straj die ingaat op de datum waarop de
beslissing die ze oplegt kracht van
gewijsde verkrijgt (1).
3° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan
belang, is het middel dat aanvoert dat
bijzondere herhaling ten onrechte door de
rechter werd aangehouden, indien de
uitgesproken straj niet het peil overschrijdt van die welke voor een eerste
misdrijj is bepaald en indien de veroordelende beslissing geen vaststelling inhoudt waaruit blijkt dat het wegens de
aangehouden herhaling is dat de rechter
de omvang van de straj heejt bepaald (2).
4° Het middel dat aanvoert dat bijzondere
herhaling ten onrechte door de rechter
werd aangehouden brengt, indien het
gegrond zou zijn, slechts dan de vernietiging van de vero01·delende beslissing
mee indien de uitgesproken straj het
peil overschrijdt van die welke voor een
eerste misdrijf is bepaald of indien uit
de beslissing blijkt dat het wegens de
aangehouden herhaling is dat de rechter
de omvang van de straj heeft bepaald (3).
(LIEVENS.)
ARREST.
HET H O F ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 december 197 5 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;

rede door procureur-generaal Constant uitgesproken op de plechtige openingszitting van
het Hof van Beroep te Luik op 1 september
1966, biz. 33.
(2) en (3) Cass., 13 maart en 17 april 1967
(Arr. cass., 1967, biz. 872 en 990), 15 januari
1968 (ibid., 1968, blz. 668) en 22 januari 1973
(ibid., 1973, blz. 521 ).
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Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending · van de artikelen 7, § 2,
lid I, van de wet van 2 aprili965 waarbij
de dopingpraktijk verboden wordt bij
sportcompetities, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eiser wegens inbreuk
op artikel 7, §§ 2, 3 en 4, van voormelde
wet veroordeelt om, nadat hem bij arrest
van het Hof van beroep te Gent op
I8 februari 1975 verbod tot deelneming
aan enige sportwedstrijd of organisatie
ervan was opgelegd voor een termijn
van drie maanden, dit verbod te hebben
overtreden, met de omstandigheid dat
hij zich in staat van bijzondere herhaling
bevond, ingevolge zijn veroordeling bij
voormeld in kracht van gewijsde gegaan
arrest wegens « doping », nu de hierboven
bedoeide feiten door hem werden gepleegd
binnen de twee jaar. met ingang van
I8 februari I975, datum waarop hij bij
meergemeld arrest wegens een der door
artikel . 7 van de wet van 2 april I965
strafbaar gestelde misdrijven veroordeeld
werd,
en doordat het arrest ten deze in zijn
motivering het kwestieuze verbod om
aan sportwedstrijden deel te nemen
terecht als bijkomende straf, die moet
worden ten uitvoer gelegd, aanmerkt,
doch tevens oordeelt dat dit verbod was
ingegaan op de datum waarop het arrest
van I8 februari I975 kracht van gewijsde
verworven heeft,
terwijl, door de:Ze laatste beschikking,
aan het opgelegde verbod het kenmerk
van straf wordt ontnomen en dit verbod
tot een automatisch gevolg van een
toegemeten straf wordt herleid :
Overwegende dat het bestreden arrest,
door te beslissen dat het bij arrest van
I8 februari I975 opgelegde verbod is
ingegaan op de datum waarop dit laatste
arrest kracht van gewijsde heeft verkregen, aan bedoeld verbod het kenmerk
van straf niet ontneemt ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending vah artikel 7, § 3, van
de wet van 2 april I965 waarbij de
dopingpraktijk verboden wordt bij sportcompetities,
doordat, om eiser wegens het in het
eerste · middel omschreven misdrijf
gepleegd inet de aldaar aangehaalde
omstandigheid van bijzondere herhal:ing
te veroordelen, het arrest beschouwt
« dat een nieuwe inbreuk; (van een andere
orde en tegen · een ander artikel) op
dezelfde wet volstond om als herhaling
te gelden >>,

terwijl de tekst van bedoelde wetsbepaling niet het besluit wettigt dat de
wetgever met de term « herhaling >>
iets anders dan « specifieke herhaling >>
bedoeld heeft :
Overwegende, enerzijds, dat de door
het bestreden arrest uitgesproken straf
niet het peil overschrijdt van die welke
door de wet voor een eerste misdrijf is
bepaald ; dat, anderzijds, het arrest
geen vaststelling inhoudt waaruib blijkt
dat het wegens de
aangehouden
bijzondere herhaling is dat de rechter
de omvang van de straf heeft bepaald ;
Dat hieruit volgt dat, zelfs al was het
middel gegrond, de uitgesproken straf
wettelijk verantwoord zou blijven ;
Dat het middel, bij gebrek aan belang,
niet ontvankelijk is ;
En overwegende, voor het overige,
dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
I9 oktober 1976. 2e kamer. ~
Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·,
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Devriendt (van de balie
te Brugge).
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19 oktober 1976.

I o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.-.,.
BURGllJRLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING DIE llJEN GEDEELTE VAN DE
AANSPRAKELIJKHEID WEGllJNS EEN ON·
GEVAL TEN LASTE VAN Dlll GllJTROFFENE
LEGT; FoUT VAN Dlll GETROFFENE
NIET
OMSCHRllJVEN NOCH
GEPRECI·
SllJERD.- NilllT GEMOTIVEERDE BESLIS·
SING.

2° AANSPRAKELIJKHEID

(BUITEN
OVEREENKOMST). :-- BESLISSING
DillJ EEN GEDElllL'l'E VAN DE AAN·
SPRAKllJLIJKHEID WEGllJNS EEN ONGE·
VAL TEN LASTE VAN .DE GETROFFENE
LEQT. FouT VAN DE GETROFFENE
NOCH OMSCHRllJVEN NOCH GEPREOI •

SEERD. BESLISSING
GERECHTVAARDIGD.

3°

NIET
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WETTIG

CASSATIE. BEVOEGDHEID. AANSPRAKELIJKHEID BUIT]JN OVEREEN •
KOMST. VASTSTELLINGEN VAN DE
FEITENREOHTER. TOEZICHT VAN
RET HoF.

verlclaren, en het bed1·ag van de schade
van de getroffene vaststellen (4).
(VANDEVENNE, T. VRIJSEN EN PERSONEN·
VENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AAN •
SPRAKELIJKHEID « VERVOERONDERNE·
MING BELGIE · HOLLAND».)

4°

CASSATIE. OMVANG. STRAF·
ZAKEN. BURGERLIJKE REOHTSVOR·
DERING. BESLISSING DIE DE AAN ·
SPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGEVAL
VERDEELT TUSSEN DE BEKLAAGDE EN
DE GETROFFENE. VERNIETIGING
VAN D:Ei BESLISSING MET BETR:EiKKING
TOT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
GETROFFENE. BRENGT NIET DE
VERNIETIGING MET ZIOH VAN DE BESLIS·
BINGEN B:EiTREFFENDE DE AANSPRAKE·
:LIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE EN VAN
'DE VOOR DE BEKLAAGDE CIVIELREOHTE·
:LIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ EN BE·
TREFFENDE
DE
VASTSTELLING VAN
DE SCHADE.

ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 januari 1976 in hoger
beroep door de Correctionele Rechtbank
te Brussel gewezen ;

3° Het Hof is bevoegd om nate gaan of de
feitenrechter uit zijn vaststellingen de
aanwezigheid heeft k~mnen afleiden
van een fout in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
. Wetboek (3).

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, dat het
vonnis van de eerste rechter hervormt op
civielrechtelijk gebied, eisers vordering
tot het bekomen van 57.250 frank bij
wijze van schadevergoeding, alsmede
de intresten en de kosten, voor de helft
als ongegrond afwijst om de enkele
redenen dat eisers fout in gelijke mate
als die van de beklaagde tot ·het verwekken van de schade heeft bijgedragen
en dat de beklaagde bijgevolg aileen tot
de helft van het door eiser gevorderde
en naar voldoening van recht bewezen
schadebedrag gehouden is,
terwijl deze motieven de aan eiser
verweten fout en haar verband met eisers
schade geenszins preciseren en volledig
onbekend laten, zodat voormeldQ beslissing van het bestreden vonnis niet
wettelijk gemotiveerd is (schending van
artikel 97 van de Grondwet) en eiser
het recht op de juiste en volledige
vergoeding .van zijn schade onwettig
ontzegt (schending van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) :

W anneer de rechter de aansprakelijkheid voor een ongeval tussen de
beklaagde en de getmffene heeft verdeeld,
brengt de vernietiging van de beslissing
dat de getroffene medeaansprakelijk
is de vernietigirig niet met zich van de
beschikkingen die de beklaagde voor
ten minste de helft aansprakelijk verklaren, de werkgever van de beklaagde
voor deze civielrechtelijk aansprakelijk

Overwegende dat, na te hebben beslist
dat het beklaagde (thans verweerder)
ten laste gelegde feit, omschreven in
artikel 16-2 van het Wegverkeersreglement, bewezen is gebleven, het vonnis
zich ertoe beperkt aan te nemen dat de
fout van de burgerlijke partij (thans
eiser) in gelijke mate als die van verweerder tot het veroor:~.aken van de
schade heeft bijgedragen en dat laatst-

(1) en (2) Raadpl. cass., 18 maart 1968
cass., 1968, blz. 945) en 9 maart 1976
(ibid., 1976; blz. 782).
(3) Raadpl. cass., 26 april 1963, volt. te·

rechtz. (Bull. en Pas., 1963, I, 905), en noot 5,
en 20 juni 1974 (An·. cass., 1974, blz. 1162).
(4) Cass., 9 maart 1976 (Arr. oass., 1976,
blz. 782).

1° Niet regelmatig gemotiveerd is de
beslissing die een gedeelte van de
aansprakelijkheid wegens een ongeval
ten laste van de getroffene legt, zonder
defout van de getroffene te omschrijven
noch te preciseren (1): (Art. 97 Grandwet.)

2° Niet wettig gerechtvaardigd is de beslis. sing die een gedeelte. van de aansprakelij kheid ten laste van de door het ongeval
getroffene legt, zonder de fout van de
getroffene te omschrijven noch te precise?·en (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
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genoemde bijgevolg slechts tot betaling
van de helft van het door eiser gevorderde
schadebedrag gehouden is ;
Overwegende dat, met betrekking tot
de toepassing van de artikelen 1g82 en
1g3g van het Burgerlijk Wetboek, de
feitenrechter tot plicht heeft de bestanddelen van de fout of nalatigheid te
preciseren op een wijze die het Hof de
mogelijkheid biedt zich ervan te vergewissen of hij het wettelijk begrip · van
font of nalatigheid in de zin van de
bewoordingen van voormelde wetsbepalingen niet miskent ;
Overwegende dat, door de enkele
vaststelling dat de fout van de burgerlijke
partij (thans eiser) ingelijke mate als die
van de beklaagde (thans verweerder)
tot het veroorzaken van het ongeval
heeft bijgedragen, zonder de fout van
eiser wettelijk te omschrijven en te
preciseren, de rechter zijn beslissing ten
deze niet regelmatig met .redenen omkleedt, noch wettelijk verantwoordt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis doch enkel in zoverre het
uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering van eiser en over de kosten
ervan, behalve wat betreft de·'beschik·
kingen waarbij wordt beslist dat verweerder voor ten minste de helft aansprakelijk is voor het ongeval, verweerster
civielrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor verweerder·en het bedrag van
eisers schade wordt bepaald ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; . veroordeelt de
verweerders ieder in de helft van de
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Leuven, zitting houdend in hoger beroep.

19 oktober 1976. 2e kamer. Voorzitter; de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Delva. - Gelij lcluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. Pleiter, de H. A. De Bruyn.
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KAMER. -

19 oktober 1976.

CASSATIEMIDDELEN. ZAKEN.
MIDDEL
DAT

STRAF·
KRITIEK

OEFENT OP DE FEITELIJKE BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. lN PLEIDOOI ONTWIKKELDE GRIEVEN.
GEEN VERPLICHTING VOOR DE
REOHTER ZE TE BEANTWOORDEN.

go

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
VERNIETIGING VAN HET BEROEPEN
VONNIS. VERPLICHTING VOOR DE
REOHTER IN HOGER BEROEP OVER DE
ZAAK ZELF UITSPRAAK TE DOEN.
GRENZEN.
..

4°

HOGER BEROEP. STRAFZAKEN.
TOT ZICH TREKKEN VAN DE ZAAK
DOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP.
GEEN VERPLICHTING VOOR DIE
RECHTER BIJ AFZONDERLIJKE BESCHIKKING TE BESLISSEN OVER HET TOT ZICH
TREKKEN VAN DE ZAAK OF ARTIKEL 215
VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDE·
RING IN ZIJN BESLISSING TE VER·
MELDEN.

1° Niet ontvankelijlc is het middel dat
lcritielc oefent o:p de feitelijke beoordeling
van de feitem·echter (1). (Art. 95
Grondwet.)
2° De feitenrechter is niet verplicht te
antwom·den op de grieven die voor hem
in pleidooi door de belclaagde of zijn
raadsman zijn voorged?"agen (2). (Art. 97
Grondwet.)
go In stmfzaken is de rechtM' in hoger
beroep die het beroepen vonnis ver·nieti(Jt, · ertoe gehouden over de zaak
zelf uitspmak te doen, indien deze
vernietiging niet hie1·op is gegrond dat
de eerste rechter onbevoegd was of niet
wettelijk van de zaak kennis heeft
genomen (g), (Art. 215 Sv.)
4° In strafzaken legt geen enkele wetsbepaling aan de rechter in hoger be1·oep
die de zaak tot zich trekt, de verplichting
op bij' een afzonderlijke beschikking te
beslissen over het tot zich trekken van
de zaak vooraleer over de zaalc zelf

(1) Oass., 25 mei 1976 (Arr. cass., 1976,
biz. 1065).
(2) Oass., 26 januari 1976 (Arr. cass., 1976,
blz.'615).
(3) Oass., 2 april 1974 (A1·r. cass., 1974,
blz. 849).
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uitBpraak te doen (1}, of artikel 215 van
het W etboek van Strajvordering in zijn
beBliBBing te vermelden (2). (Art. 215 Sv.)
(DE CONINOK.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 april 1976 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 28, 35 en 38,
§ l, van de Wegverkeerswet,
doordat het vonnis eiser veroorde<:Jlt
wegens het sturen in een gelijksoortige
staat als de staat van dronkenschap,
ten gevolge van het gebruik van verdovende of hallucinatieverwekkende middelen, het misdrijf aan zijn persoon1ijk
toedoen te wijten zijnde (telast1egging B),
terwijl het door eiser ingenomen farmaceutisch produkt hem door zijn behande1ende geneesheer was voorgeschreven
en naar diens advies niet a1s verdovingsmidde1 kan worden aangemerkt, zodat
eiser niet wegens voorme1de telastlegging B had mogen worden veroordeeld,
vermits dit feit niet aan zijn persoonlijk
toedoen te wijten was, en hij althans in
een toestand van onoverwinbare dwaling
verkeerde waardoor de strafrechtelijke
aansprakelijkheid wordt uitgesloten :
Overwegende dat, door op grond van
een feite1ijke en dus soevereine beoordeling te be.schouwen « dat de behlaagde
(thans eiser) zich niet in staat van
dronkenschap bevond, maar wel in een
soortgelijke staat ten gevolge van het
hmemen van een relatief sterke dosis
geneesmidde1en, met name Temesta,
hetgeen te beschouwen is als een verdavend middel in de zin van artike1 35
van de wet betreffende de politie over
het wegverkeer n, de rechtbank zijn
bes1issing wettelijk verantwoordt ;
Dat, in die mate, het middel faalt
naar recht;
Overwegende dat, voor het overige,
het midde1 erop neerkomt de feitelijke
en derhalve onaantastbare beoordeling
van de rechter te bekritiseren;
. (1)
1951,
(2)
1947,

Cass., 13 november 1950 (.Arr. cass.,
blz. 113).
Cass., 8 december 1947 (Arr. cass.,
blz. 399).

Dat, in die mate, het middel niet
ontvankelijk is;
'
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het vonnis eiser onder meer
wegens het sturen van een voertuig in
een staat zoals omschreven in het eerste
middel veroordeelt,
terwijl de rechtbank geen passend
antwoord verstrekt op eisers mohdeling
verweer volgens hetwelk geeil straf
mocht uitgesproken worden wanneer
het gebruik van een farmaceutisch
produkt was voorgeschreven door de
behandelende geneesheer naar wiens
oordee1 dit produkt niet als een verdovingsmiddel of hallucinatieverwekkend
midde1 kan worden aangemerkt :
Overwegende dat de feitenrechter niet
verplicht was de voor hem in pleidooi
door de beklaagde of diens raadsman
aangevoerde midde1en te beantwoorden ;
Dat het middel faalt naar recht ;
Over het derde en vijfde midde1
samen,
het derde, afgeleid uit de schending
van artike1 215 van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het vonnis eiser wegens de hem
onder A (gebrek aan stuurvaardigheid),
B (sturen in staat van ·dronkenschap of
in een gelijksoortige staat) en 0 (onaangepaste sne1heid) ten laste gelegde feiten,
bij inbreuk op de artikelen 10, lid 4 (A},
27-1, leden 1 en 2 (0}, van het wegverkeersreg1ement en 28, 35 en 38, § 1,
van de wegverkeerswet (B) veroordeelt,
terwijl, nu de eerste rechter, a1vorens
ten .gronde over die telast1eggingen te
bes1issen, slechts een onderzoeksmaatregel had bevolen en de zaak voor verdere
behandeling naar de terechtzitting. van
16 juni 1976 had verdaagd, de correctionele rechtbank in hoger beroep, door
eiser zonder vermelding van evocatie
onmiddellijk ten gronde te veroordelen,
hem van een graad van jurisdictie ten
gronde berooft ;
het vijjde, afgeleid uit de schending
van het beginsel van de rechten van de
verdediging,
dom·dat het vonnis ·eiser we gens de in
het derde middel aangehaalde telastleggingen A, B en 0 veroordeelt,
terwijl het I 0 geen passend antwoord
geeft op eisers verweermiddel van heirkracht, geput uit het voorschrift van
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zijn geneesheer, 2° eiser een tweede
graad van jurisdictie ten grande ontzegt
en S0 geen melding maakt van de evocatie
die het toepast .:

W at het derde middel en het vijfde
middel, laatste twee onderdelen, betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 215
van het Wetboek van Strafvordering,
de rechter in boger beroep, die het
beroepen vonnis vernietigt, over de zaak
zelf uitspraak moet doen, indien deze
vernietiging niet hierop gegrond is dat
de eerste rechter onbevoegd was of niet
wettelijk van de zaak kennis had
genomen, hetgeen ten deze niet het geval
is; dat .geen enkele wetsbepaling de
rechter in boger beroep ertoe verplicht
bij een afzonderlijke beschikking te
beslissen over het tot zich trekken van
de zaak, vooraleer over de zaak zelf
uitspraak te doen, noch vereist dat hij
in zijn beslissing artikel 215 van het
Wetboek van Strafvordering zou vermelden;
Dat, in die mate, de middelen faJen
naar recht;
Wat het eerste onderdeel van het
vijfde middel betreft :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat eiser dit verweer, met
betrekking tot de rechten van de verdediging, voor de feitenrechter heeft doen
gelden ; dat hij bedoelde grief thans niet
.voor het eerst voor het Hof kan inroepen ;
Dat het onderdeel derhalve nieuw 13n
niet ontvankelijk is ;
Over. het vierde middel,
Dat het middel feitelijke grond~lag
mist;
En overwegende dat de substanWile of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die reden en, verwerpt de ·voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
19 oktober 1976. 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Kickx (van de balie te
Gent).

2° KAMER.- 19 oktober 1976.
GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN.
KoSTEN VAN EEN FRANSTALIGE,
NEDERLANDSTALIGE OF DUITSTALIGE
TOLK.- MOGEN NIET TEN LASTE VAN
DE BEKLAAGDE WORDEN GEBRAOHT.

De kosten van een Franstalige, Nederlandstalige of Duitstalige tolk op wie een beroep moest worden gedaan voor de verklaringen van de beklaagde die de taal
van de rechtspleging niet spmk, mogen
niet ten laste van deze laatste gelaten
worden (1). (Art. S1 van de wet van
15 juni 19S5 op het gebruik van de
talen in gerechtszaken; art. 9S, S0 ,
van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken).
(COLLETTE.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 juni 1976 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Gent;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen S1 van
de wet van 15 juni 19S5 op het gebruik
van de talen in gerechtszaken en 9S; S0 ,
van het tarief in strafzaken :
Overwegende dat het vonnis eiser
veroordeelt in de kosten van het vonnis
waartegen verzet en de kosten van het
verzet, zonder dat blijkt dat hiervan
werden uitgezonderd de kosten wegens
het optreden van de tolk, aangewezen
om eiser, die aileen Frans sprak, ter
terechtzitting van 25 mei 1976 bij te
staan, waardoor aldus de voornoemde
wettelijke
bepalingen
werden
geschonden;
En overwegende voor het overige,
dat de substantiele of op straffe van

(1) Cass., 7 november 1972 (Arr. cass.,
1973, blz. 233) en de noot; raadpl. cass.,
17 september 1974 (ibid., 1975, blz. 68},
wanneer het niet gaat om talen die in Belgie
worden gebruikt en voor de toepassing van
artikel6-3, e, van het Verdrag tot bescherniing
van de mens en de fundamentele vrijheden,
goedgekeurd bij' de wet van 13 mei 1955.

-212nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet
over de kosten ; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat van
het thans gewezen arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiser in drie vierde van de
kosten ; laat de overige kosten ten laste
van de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Oudenaarde, zitting houdende in
hoger beroep.
19 oktober 1976. 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. STRAFZAKEN. VoORZIENING VAN DE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN VERZEKERAAR VAN DE BURGERREOHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
VAN DE BEKLAAGDE. VOORZIENING
NIET BETEKEND. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

4°

AANSPRAKELIJKHEID. (BUITEN
OVEREENKOMST). VERKEERSONGEVALLEN. BESLISSING DAT DE
BEKLAAGDE DIE EEN AANRIJDING HAD
VEROORZAAKT WELKE DE STILSTAND
VAN EEN ANDER VOERTUIG TOT GEVOLG
HAD, GEEN FOUT TREFT VOOR DE
DAAROPVOLGENDE AANRIJDINGEN VAN
DIE STILSTAANDE WAGEN. BESLISSING DIE VASTSTELT DAT DEZE AANRIJDINGEN, ZOALS ZIJ ZIOH HEBBEN
VOORGEDAAN, EVENEENS ZOUDEN REBBEN PLAATSGEVONDEN INDIEN DE BEKLAAGDE DE TEN GEVOLGE VAN DE
EERSTE AANRIJDING TOT STAND GEKO·
MEN VERKEERSBELEMMERING, OPGE·
LEVERD DOOR DIE STILSTAANDE WAGEN,
BUITEN ZIJN FOUT OF ONVOORZIOHTIGHEID HAD VEROORZAAKT. WETTELIJK GEREOHTVAARDIGDE BESLISSING.

19 oktober 1976.

1 o AANSPRAKELIJKHEID

(BUITEN
OVEREENKOMST). ONOPZETTELIJKE DODING TE WIJTEN AAN DE
SAMENLOPENDE FOUTEN VAN DE BEKLAAGDE EN DE GETROFFENE.
BLOEDVERWANTEN IN OPKLIMMENDE
LIJN VAN DE GETROFFENE DIE DE
VERGOEDING VORDEREN VAN DE MORE:i:.E EN MATERIELE SCHADE DIE ZIJ
PERSOONLIJK TEN GEVOLGE VAN HET
ONGEVAL HEBBEN GELEDEN. BEKL.AAGDE ENKEL GEHOUDEN TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE IN yERHOUDING TOT HET DEEL VAN ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR. HET. ONGEVAL.

2o

3o

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- OORZAKELIJK
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE.BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

(1) Cass., 19 december1962, volt. terechtz.,
en 17 juni 1963 (Bull. en Pas., 1963, I, 491 en
1096), · laatstvermeld arrest ook gepubliceerd
in Rev. crit. jur. belge, 1964, blz. 446 tot 465,
met noot JoHN KIRKPATRICK,· en 19 december
1967. (Arr. cass., 1968, blz. 576).
Zie ook cass., 8 oktober 1973 (ibid., 1974,
blz, 142), wat betreft het feit dat. hij die een

1o De bloedverwanten in opgaande lijn

van de getroffene van· ·een dodelijk
ongeval, veroorzaakt door de samenlopende fouten van de beklaagde en de
getroffene, die de vergoeding vorderen
van de morele en materiele schade
welke z# persoonlij k ten gevolge van
het overlijden van de getroffene hebben
geleden, hebben enkel recht op een
vergoeding die overeenstemt met het
deel van de verantwoordelijkheid van de
beklaagde voor het ongeval (1).
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
2o De jeitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze, in feite, of er al dan niet
een oorzakelijk verband tussen fout en
schade bestaat (2). (Artt. 1382 en
1383 B.W.)

3° Niet ontvankelijk is het cassatiebm·oep
van de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
fout heeft begaan die in o.orzakelijk verband
staat met de schade, niet van zijn aansprakelijkheid kan worde,:. ontheven op grond dat
de door hem gepleegde fout geen zware fout
zou zijn.
(2) Cass., 14 oktober 19'75 (Arr. cass., 1976,
blz. 198) en '1 september 1976, supra, blz. 20.
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vrijwillig is tussengekomen, wanneer
de voorziening niet is betekend aan de
partij tegen wie ze is gericht (1).
(Art. 418 Sv.)
4° Wettelijk gerechtvaa1·digd is het arrest
dat, na te hebben vastgesteld dat de
beklaagde die een aanrijding had veroorzaakt welke de stilstand van een ander
voertuig. tot gevolg had en na te hebben
geoordeeld dat · die stilstaande wagen
een voorzienbare hindernis opleverde
voor de ande1·e weggebruikers, beslist
dat die beklaagde geen fout trejt voor de
daaropvolgende aanrijdingen van die
stilstaande wagen en dat die laatste
aanrijdingen, zoals zij zich hebben
voorgedaan, eveneens zouden plaatsgevonden hebben indien de beklaagde
de ingevolge de door de eerste aanrijding
tot stand gekomen verkeersbelemmering,
opgeleverd door die stilstaande wagen,
buiten zijn fout of onvoorzichtigheid
had veroorzaakt (2). (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
(DE ROECK, VAN BULCK EN NAAMLQZE
VENNOOTSCHAP «DE VADERLANDSCHE "•
T. vERHAEGEN EN CONSORTEN; VER·
. HAEGEN, T. DE ROECK, VAN BULCK,
NAAMLOZE VENNOOT!3CHAP « DE VADERLANDSCHE ll,-EN CONSQRTEN; NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP « ASSURANTIE VAN DE
BELGISCHE
BOERENBOND ll,
T.
DE
ROECK, VAN BULCK, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«DE
VADERLANDSCHE "•
EN CONSORTEN.)
ARREST.

RET HOF; - Ge1et op het bestreden
arrest, op 13 februari 1975 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen ;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat drie opeenvo1gende aanrijdingen plaatshadden:
I o een Mevrouw De Groote, gevolgd
door Nonclercq, werd, bij mistig weder,
door deze laatste aangereden ; 2° Ceuppens, die ook volgde, kon op tijd stoppen,
doch werd zelf aangereden door De
Roeck Jan ; 3° Verhaegen botste tegen
de wagens van De Roeck en van Ceuppens
met het gevolg dat De Roeck, reeds
(1) Raadpl. cass., 16 december 1975 (An.
. ·
(2) Raadpl, cass., 28 juni 1976 .(Arr. cass.,
1976, plz.1216), en noot.

cass., 1975, biz. 475).

gekwetst door de tweede aanrijding,
gekneld werd tussen zijn wagen en die
van Verhaegen en overleed ;
Overwegende dat het arrest beklaagde
Verhaegen op strafrechtelijk gebied veroordeelt wegens onopzettelijke doding
en verwondingen en de beklaagden
N onclercq en Ceuppens vrijspreekt, terwijl . het op civielrechtelijk gebied de
aarisprakelijkheid voor de schade spruitende uit de derde aanrijding in gelijke
mate tussen Verhaegen en het slachtoffer
De Roeck verdeelt ;

A. Op de voorziening van De Roeck
Karel, Van Buick Philotea en de naam1oze vennootschap De Vaderlandsche,
burgerlijke partijen :
Over de twee middelen samen, afgeleid,
het eerste, uit de schending van de
artikelen 1382, 1383, 1384 van het
Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat het slachtoffer De Roeck
Jan zelf met een te hoge snelheid reed
en deze snelheid als schakel voorkomt
in het geheel van de gebeurtenissen,
verweerder Verhaegen Franc;ois s1echts
voor de helft van de gevorderde schadevergoeding veroordeelt om de reden dat
die verhouding oordeelkundig is, aangezien de verkeersfout van het slachtoffer
even zwaarwichtig was als die welke
begaan werd door verweerder Verhaegen,
die eveneens met een te hoge snelheid
reed, en dat de vergoeding · slechts
verschuldigd is in verhouding tot de
zwaarwichtigheid van de fout van verwaarder Verhaegen,
terwijl hogervermelde artike1en van
het Burgerlijk W etboek geenszins de
omvang van de schadevergoeding doen
afhangen van de zwaarwichtigheid van
de fout, maar veeleer bepalen dat ze1fs
de culpa levissima de aailsprakelijke
persoon verplicht de totale schade die
er het gevolg van is, te vergoeden, zodat
de taak van de rechters in hoger beroep
had moeten bestaan in het bepa1en van
de schade ontstaan door de onderscheidenlijk vastgeste1de fouten en zij
zodoende, bij de vaststelling dat het
slachtoffer nog in !even was na zijn
aanrijding met de tankwagen en v66r
hij gekneld werd door de wagen van
verweerder Verhaegen en gestorven ·is
aan het geheel van de traumatische
1etsels, eruit. 1ogisch hadden .moeten
afieiden dat de foutieve aanrijding van
Verhaegen de dood van het s1achtoffer
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heeft veroorzaakt en hij er bijgevolg
aansprakelijk voor is,
en het tweede, uit de schending van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de eisers slechts de
helft van de gevraagde schadevergoeding
toekent om de reden dat het slachtoffer
eveneens een fout treft, zonder de namens
de eisers in hager beroep genomen
conclusie klaar en duidelijk te beantwoorden waar deze uiteenzette dat het
slachtoffer v66r de tweede aanrijding nog
leefde en dat bijgevolg verweerder Verhaegen aansprakelijk is voor de dood van
het slachtoffer :

Overwegende dat het arrest zich ertoe
beperkt eiser te veroordeleJ;J. tot het
betalen van een provisionele vergoeding
en verder een deskundigenonderzoek te
bevelen ; 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 niet ontvankelijk
is;

Overwegende dat, wanneer het arrest
beslist dat verweerder Verhaegen maar
« vergoeding verschuldigd is in verhouding tot de zwaarwichtigheid van zijn
eigen fout ,, de rechters geen onderscheid
maken naargelang verweerder een zware
of een Iichte fout heeft begaan, maar de
vergoeding bepalen in verhouding tot
het aandeel van diens fout in de aansprakelijkheid voor het ongeval ;
Dat het eerste middel in die mate
uitgaat van een verkeerde lezing van
het arrest;
Overwegende dat het arrest, voor het
overige, . in feite en derhalve soeverein
beslist dat het overlijden van het
slachtoffer zijn oorzaak vindt in het
geheel van de verwondingen opgelopen
ten geyolge van de tweede .en de derde
aanrijding en dat De Roeck en Verhaegen
ieder voor de helft aansprakelijk zijn
voor ·de schadelijke gevolgen van de
laatste aanrijding;
Overwegende dat deze beslissing de
stelling dat alleen Verhaegen aansprakelijk is voor de dood van het slachtoffer,
verwerpt en aldus de conclusie van de
eisers beantwoordt ;
·Dat de middelen niet kunnen worden
aangenomen ;

Overwegende dat eiser geen middel
inroept;

B. Op de voorziening van Verhaegen
Fran9ois, beklaagde :
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser
ingestelde strafvordering :
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 tegen eiser
door verweerder Kleyn Karel ingestelde
civielrechtelijke vordering :

III. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser
door de overige verweerders ingestelde
civielrechtelijke vorderingen :

0. Op de voorziening van de naamloze
vennootschap Assurantie van de Belgische Boerenbond, vrijwillig tussengekomen partij als verzekeraar van
V erhaegen FranQois :
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de tegen eiseres
door verweerder Kleyn Karel ingestelde
civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat Mr. Bayart, advocaat
bij het Hof, bij zijn ter griffie van het Hof
namens eiseres op 9 mei 1975 neergelegde
memorie verklaard heeft afstand te doen
van de voorziening, onder voorbehoud
van het recht zich later opnieuw tegen
die beslissing in cassatie te voorzien ;
Dat er aanleiding toe is de afstand
te decreteren ;
II. In zoverre de voorziening is gericht
tegen de beslissing op de tegen eiseres
door de commissie van openbare onderstand te Ruisbroek ingestelde civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat de voorziening aan deze
partij werd betekend ;
III. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiseres
door de overige verweerders ingestelde
civielrechtelijke vorderingen :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de sohending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk W etboek,
doordat, na door overneming van de
uiteenzetting van de feitentoedracht
door de eerste rechter geconstateerd te
hebben dat beklaagde Nonclercq op het
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90 km. per uur reed, niet kon stoppen
voor de trager rijdende personenwagen
bestuurd door een dame De Groote op
wier voertuig hij inreed, dat door deze
aanrijding de personenwage~. van Nonoleroq op de rijbaan gei:mmob1hseerd werd
en daardoor niet onmiddellijk van de
rijbaan kon worden VE;Jrwijderd.' zod~t
hij wegens de diohte m1st een hmderms
kon vormen voor de andere bestuurders,
dat daarna de beklaa.gde Ceuppens kwam
aangereden en doqr hevig te remmen
erin slaagde zijn t~ekke~ met oplegger,
die op het laatste ogenbhk dubbel sloeg,
tot stilstand te brengen zonder een
aanrijding te veroorzaken, dat vervolgens
het slachtoffer De Roeok Jan de in het
midden van de rijbaan stilstaande tankwagen van Ceupperis ramde, en dat ten
slotte de beklaagde Verhaegen tegen de
personenwagen van De Roeck en dan
tegen gezegde tankwagen aanbotste, en
na door eigen besohouwingen geconstateerd en geoordeeld te hebben dat
beldaagde Noncleroq de aanrijding met
het voertuig van De Groote veroorzaakt
had door, bij inbreuk op artikel 27 van
het Wegverkeersreglement, met een .te
grote snelheid te rijden, het arrest beshst
dat er tussen de foutieve rijwijze van
N onoletoq en de sohade veroorzaakt door
de aanrijding van de wagen van
V erhaegen, verzekerde van eiseres, met
de wagen van De Roeok en de tankwagen
van Cenppens geen oorzakelijkheidsverband bestond, znlks op grond van de
besohonwing van de eerste rechter,
volgens welke voormelde fout van Nonoleroq niet gelijktijdig en samenl.ope~d
was met de fouten en onvoorzwht1g,
heden van de andere beklaagden en van
de andere bij het ongeval betrokken
personen, en dat hij geen andere aldns
gelijktijdige en samenlopende fouten
beging, alsook op grond van de ~;tan het
bestreden arrest eigen besohonwmg dat
de laatste twee ongevallen, zoals zij zioh
in concreto voordeden, eveneens zonden
plaatsgevonden.~ebben ~o_oht Noncleroq
de ingeyolge ZlJn aanriJdlll&' tot. st~:r;:td
gekomen verkeer~bel~mm.ermg bmten
zijn fout of onvoorzwht1ghe1d veroorzaakt
hebben,
·
terwijl opdat het voor de toepassing
van de artikelen 1382 en ·1383 van het
Bnrgerlijk Wetboek v~reiste oo~~akelij.k
heidsverband aanwez1g zou ZIJn, n1et
vereist wordt dat de font gelijktijdig
en samenlopend zon zijn met het ontstaart van de sohade, dooh volstaat dat

zonder die fout de schade niet zou zijn
ontstaan;
te1·wijl, wanneer door een font een
hindernis wordt geschapen zonder welke
het ongeval zich niet zon hebben voorgedaan, de omstandigheid dat het ongeval
zich op dezelfde wijze zon hebben
voorgedaan ware die hindernis op nietfontieve wijze ontstaan, niet van die
aard is dat zij het oorzakelijkheidsverband tussen die fout en het ongeval,
zoals bedoeld in de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, doet
verdwijnen ;
en te1·wijl, nn uit de hoger vermelde
oonstateringen en beoordelingen van de
eerste rechter, welke door het arrest
werden overgenomen, en nit de hoger
vertnelde eigen constateringen en beoordelingen van het arrest blijkt dat,
wegens de te hoge snelheid van Nonolercq, zijn wagen een hindernis vormde,
waarvoor de tankwagen van Cenppens
heeft moeten stilstaari, het arrest tegenstrijdig is door te beslissen dat er geen
oorzakelijkheidsverband bestond tussen
enerzijds de fout van Nonclercq en
anderzijds de aanrijdingen van de wagen
van De Roeck met de tankwagen .van
Cenppens en de wagen van Verhaegen
met de wagen van De Roeok en de
tankwagen van Cenppens, aangezien
nit voormelde constateringen van de
feitenreohters niet kan worden afgeleid
dat zonder de font van N onoleroq het
ongeval zich toch zon hebben ·voorgedaan,
en zelfs moet afgeleid worden dat zonder
die font het ongeval zich niet zon hebben
voorgedaan zoals het zich voordeed,
welke tegenstrijdigheid gelijkstaat met
een gebrek aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering :
Overwegende dat het arrest .beslist :
dat de gei:mmobiliseerde tankwagen van
Cenppens voor de andere weggebruikers
een voorzienbare hindernis nitmaakte ;
dat de aanwezigheid van deze tankwagen
met betrekking tot de genesis van de
laatste twee aanrijdingen de enige in
aanmerking te nemen hindernis is ; dat
niet bewezen voorkomt dat Noncleroq
een font treft om nagelaten te hebben,
voornamelijk door het niet-plaatsen van
een gevaarsdriehoek, de andere weggebrnikers. te w:aarsohnwen voor de aanwezigheid van de tankwagen ; dat de
Iaatste twee ongevallen, zoals zij zich
in concreto. voordeden, eveneens zonden
plaatsgeyonden hebben, . mocht Noncleroq de ingevolge zijn aanrijding tot
stand gekomen verkeersbelemmering,
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veroorzaakt hebben ;
Overwegende dat het arrest door deze
beschouwingen zijn beslissing wettelijk
rechtvaardigt dat N onclercq niet aansprakelijk is voor het ontstaan van de
tweede en de derde aanrijding;
Dat derhalve het aangevochten motief
van de eerste rechter, door het arrest
bijgetreden, dat de fout van Nonclercq
niet gelijktijdig en samenlopend is met
het ontstaan van de schade, een overtollige beweegreden is, zodat het middel
in dit opzicht van belang ontbloot is ;
Dat bovendien de door het middel
aangevoerde tegenstrijdigheid in de motieven van het arrest niet voorhanden is,
vermits uit de hiervoren aangehaalde
redenen van het arrest blijkt, in strijd
met wat het middel voorhoudt, dat
zonder de fout van N onclercq het ongeval
zich toch zou hebben voorgedaan zoals
het zich voordeed ;
. Dat het middel niet kan aangenomen
worden;

waardoor eiseres, in haar conclusie voor
het hof van beroep genomen, liet gelden
dat de fout van De Roeck niet alleen
in oorzakelijk verband stond met zijn
eigen aanrijding met de tankwagen van
Ceuppens maar ook met de aanrijding
van Verhaegen met de wagens van
De Roeck en Ceuppens, zodat het arrest,
betreffende de verhouding tusserr de
aansprakelijkheid van Verhaegen en die
van het slachtoffer De Roeck, niet naar
behoren gemotiveerd is zoals vereist
wordt door artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat, zoals blijkt uit het
antwoord op de middelen aangevoerd
in de voorziening van De Roeck, Van
Bulck en de naamloze vennootschap
De Vaderlandsche, het arrest de vergoeding bepaalt in verhouding tot het
respectieve aandeel van de fouten van
het slachtoffer en van Verhaegen in de
aansprakelijkheid voor het ongeval en,
op grond van een feitelijke en soevereine
beoordeling, ieders aandeel in de aansprakelijkheid op de helft vaststelt ;
Dat het arrest aldus de in het middel
aangevochten beslissing wettig verantwoordt en de conclusie van eiseres
betreffende de aansprakelijkheid van
. Verhaegen en het slachtoffer beantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen '97 van de
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk W etboek,
doordat het arrest, na geconstateerd
te hebben dat het overlijden van het
slachtoffer De Roeck zijn oorzaak vond
in het geheel van de verwondingen
opgelopen ten gevolge, ten eerste, van
Om die rederien, decreteert de afstand
de aanrij ding van De Roeck met de ; van de voorziening van de naamloze
tankwagen van Qeuppens en, ten tweede, · vennootschap Assuraritie van de Belvan de aanrijding van Verhaegen met gische Boerenbond in zoverre zij gericht
de wagens van De Roeck en Ceuppens, is tegen de beslissing op de civielrechtebeslist dat het slachtoffer De Roeck en lijke vordering van verweerder Kleyn
de beklaagde V erhaegen, verzekerde Karel ; verwerpt · de voorziening voor
van eiseres, ieder voor de helft aan- het overige alsmede de voorzieningen
sprakelijk zijn voor het ongeval aan van Verhaegen Fran9ois, De Roeck
De Roeck overkomen, op grond van de Karel, Van Buick Philotea en de naambeschouwing dat Verhaegen vergoeding loze vennootschap De Vaderlandsche ;
verschuldigd is in verhouding tot de veroordeelt de eisers elk in de kosten
zwaarwichtigheid van zijn font,
·van zijn voorziening.
terwijl, nu om te beoordelen in welke
mate, overeenkomstig de artikelen 1382
19 oktober 1976. 2e kamer. en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
de dader van een ongeval, waarvoor het waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
slachtoffer medeaansprakelijk is, aan Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
dit slachtoffer, zijn rechthebbenden en conclusie, de H. Tillekaerts, advocaatde wegens genegenheidsbanden met het generaal. Pleiters, de HH. H. De
shichtoffer benadeelde partijen vergoe- Bruyn en Bayart.
ding verschuldigd is, men niet alleen
rekening moet houden met de zwaarwichtigheid van de respectieve fouten,
maar ook met de mate waarin de fouten
invloed hebben gehad op het ontstaan
van de schade, het arrest ten onrechte
nalaat te antwoorden op het middel
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1° STEDEBOUW.- WET VAN 29 MAART
1962, ARTIKEL 70bis. BEPALING
VOLGENS WELKE DE GEMEENTEN EEN
JAARLIJKSE BELASTING KUNNEN HEF·
FEN OP NIET·BEBOUWDE PERCELEN
VAN EEN NIET·VERVALLEN VERKAVE·
LING. - NIET·BEBOUWDE PERCELEN.
- BEGRIP.

2o GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN.
GEMEENTEBELAS·
TING OP NIET·BEBOUWDE PERCELEN
VAN EEN NIET·VERVALLEN VERKAVE·
LING. - NIET·BEBOUWDE PERCELEN.
-BEGRIP.
1o en 2o In artikel 70bis van de wet van

29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelij ke ordening en van de
stedebouw, volgens hetwelk de gemeenten
een jaarlijkse belasting kunnen heffen
op niet-bebouwde percelen van een nietvervallen verkaveling, moet onder « nietbebouwde percelen >> worden verstaan
de percelen waarop geen woningen
gebouwd werden; percelen waarop andere
gebouwen zijn opgericht kunnen dus
niet als bebouwde percelen beschouwd
worden (1). (Artt. 56 en 70bis wet van
29 maart 1962.)
(STAD IZEGEM,
T. VANKEIRSBILCK EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 11 september 1975 door
de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 56, gewijzigd door artikel 13 van

(1) Over de draagwijdte van de artikelen 56
en 70bis van de wet van 29 maart 1962,
gewijzi:sd bij de artikelen 13 en 26 van de wet
van 22 december 1970, raadpl. de gedrukte
stukken: Senaat, zitting 1968-1969, vergadering van 2 oktober 1969, memorie van
toelichting op · het wetsontwerp tot wijziging
van de wet houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedebouw,
nr. 559, blz. 7; zitting 1969:1970, ;vergadering

de wet van 22 december 1970, en 70bis
van de wet van 29 maart 1962, ingevoegd
door artikel 26 van de wet van 22 december 1970,
doordat de bestendige deputatie, bij
de toepassing van artikel 1 van het
gemeentelijk reglement, volgens hetwelk
een rechtstreekse belasting geh even wordt
op de niet-gebouwde percelen, beslist
dat, vermits op het bewuste perceel een
bouwwerk in de zin van de wet op de
stedebouw en de ruimtelijke ordening
werd opgericht, de belasting niet toepasselijk is,
terwijl uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 december 1970
zeer duidelijk blijkt dat het de bedoeling
van de wetgever geweest is de gemeentebesturen een middel aan de hand te doen
ten einde te vermijden dat de percelen
in de vergunde verkavelingen te lang
op hun uiteindelijke bestemming zouden
wachten met al de economische en
financiele bezwaren die hieruit zowel
voor. de overheid al~ voor de weinig
bem1ddelde bouwlust1gen voortvloeien ;
de verkavelingen, luidens artikel 56 van
de wet van 29 ·· maart 1962, precies
woningbou;y tot bestemming hebben,
zodat het met opgaat de percelen van de
kwestieuze belasting vrij te. stellen zodra
er een bouwwerk, in de algemene betekenis van de wet op de stedebouw, opgaricht werd :
Overwegende dat. de bestendige' deputatie het bezwaar gegrond verklaart
waarbij de rechtsvoorganger van de
verweerders de aanslag betwistte betreffende de belasting door eiseres geheven
op grond van haar belastingreglement
van 5 februari 1973 inzake de belasting
?P de nie~-gebouwde percelen begrepen
m een met-vervallen verkaveling, en
haar beslissing stoelt op de vaststelling
dat (( op het belaste perceel een garage
gebouwd werd » en op de beschouwing
dat (( een garage aan het belaste perceel
het karakter geeft van een bebouwd
perceel »;
Overwegmide dat voormeld gemeentelijk reglement uitgevaardigd werd met
verwijzing naar artikel 70bis van de wet
van 9 juni 1970, verslag van de verenigde
commissies voor justitie en openbare werken,
nr. 525, blz. 44 en 77; Kamer van VolkSvertegenwoordigers, zitting 1970-1971, ver·
gadering van 11 december 1970, verslag
namens de commissie van openbare werken,
nr. 773-2, blz. 13 en 14.
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van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw, waarbij de gemeenten gemachtigd zijn een jaarlijkse belasting
te heffen op niet-bebouwde percelen
begrepen in een niet-vervallen verkaveling;
Overwegende dat deze woorden moeten
worden uitgelegd in het licht van voormelde wet, inzonderheid van haar titel III
betreffende de verkavelingsvergunning ;
dat artikel 56 bepaalt dat een vergunning
dient te worden aangevraagd voor de
verkoop van een kavel ~egrepen in .een
verkaveling die bestemd 1s voor wonmgbouw of voor het opstellen van inrichtingen die voor bewoning kunnen worden
<Yebruikt ; dat artikel 70bis derhalve de
percelen grond bedoelt die het voorw~rp
hebben uitgemaakt van een verkavelmg
bestemd vodr woningbouw ; dat het
gemeentelijk reglement in dezelfde zin
moet worden uitgelegd ;
Overwegende dat de beslissing, door
te oordelen dat « een perceel grond het
karakter van een bebouwd perceel krijgt
van zodra er een bouwwerk, in de ruimste
zin op voorkomt », zoals ten deze een
O'a;age van voormeld gemeentelijk regle~ent ~en betekenis geeft die in strijd
is met de in het middel aangehaalde
wetsbepaling ;
Dat het midclel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing ; beveelt clat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
cle verweerders in de kosten; verwijst
de zaak naar de Bestendige Deputatie
van de Provincieraad van OostVlaanderen.
20 oktober 1976. 3e kamer. Voorzitter·, cle H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Yerslaggever,
de H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende
conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal. - Pleiter·, de H. Blontrock (van de
balie te Brussel).
Op dezelfde dag zijn clrie arresten in
dezelfde zin gewezen inzake dezelfde
eiseres tegen Maes, Dejaegher en Callens,
op voorzieningen tegen beslissingen van
11 september 197 5 van de Bestendige
Deputatie van West-Vlaanderen.

3°

KAMER. -

20 oktober 1976.

1o

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. GEMEENTE- lllN
PROVINCIEBELASTINGEN. GEEN BETWISTING VAN DE REGELMATIGHEID
VAN EEN AANSLAG. BESTENDIGE
DEPUTATIE VAN DE PROVINOIERAAD
NIET GEHOUDEN DE .REGELMATIGHEID
VAN DEZE AANSLAG UITDRUKKELIJK
VAST TE STELLEN.

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAGBILJET,- VORM.

3o

GEMEENTEEN
BELASTINGEN.
1\'IEENTEBELASTINGEN.
BILJET.- VoRM.

4o

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG EN INKOHilllRING. WETBOER VAN DE lNKOMSTENBELASTINGEN.
0NROEREND GOED IN ONVERDEELDHEID TUSSEN YERSCHEIDENE EIGENAARS. BELASTING VERSCHULDIGD
OP DIT ONROERlllND GOED. MEDEEIGENAARS GEH;DUDEN VOOR ElllN AANDEEL PER HOOFD IN DE BELASTINGSCHULD. !NKOHIERING VAN HET
BELASTINGAANDEEL TEN NAME VAN
ELKE EIGENAAR.

5o

GEMEENTEEN PROVINCIEBELASTINGEN.
AANSLAG EN
INKOHilllRING. lNKOHIERING VAN
DIRECTE GEMEENTlllBELASTINGlllN.
TOE TE PASSEN RlllGELS.

PROVINCIEDIRECTE
GEAANSLAG-

1o Hoewel de bestendige deputatie van de

provincieraad .ambtshalve de regelmatigheid van de aan haar oordeel overgelegde
aanslagen in de gemeente- en. pro~~ncie
belastingen moet nagaan, ~s Z~J, als
daarover geen betwisting bestaat, niet
er·toe gehouden deze regelmatigheid uitd?"ukkelij k in haar beslissing vast te
stellen. (Art. 97 Grondwet.)
2o en 3o Inzake directe belastingen en
directe gemeente- en provinciebelastingen
moet het aanslagbiljet alle vermeldingen
bevatten die nodig zijn om op het
bestaan van een vaststaande en opeisbare
belastingschuld te wr(jzen en om de
belastingplichtige in staat te stellen
een reclamatie in te dienen (1) ; het
moet niet vermelden op welke datum het
(1) Oass., 24 oktober 1975 en 12 mei 1976

(Arr. cass., 1976, biz. 254 en 1015) en de noot
get. E.K. onder het eerste arrest.
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4° Ontstaat de belastingschuld rechtstreeks
ten laste van de medeeigenaars van een
onroerend goed, dan is, behoudens
andersluidende wetsbepalingen, elke
medeiiigenaar slechts gehouden voor een
aandeel per hoojd en wordt de belasting
ten name van elk van hen wettelijk ten
kohiere gebracht (2).
5° De regels welke van toepassing zijn voor
de inkohiering van belastingen ten
voordele van de Staat zijn van toepassing
op de directe gemeentebelastingen (3).
(Art. 239 K.B. 4 maart 1965.)
(DE ROMREE DE VIOHENET
EN LITISOONSORTEN,
T. STAD NIEUWPOORT,)

klaard, zodat het Hof niet kan nagaan
of die aanslagen al dan niet door rechtsverval zijn getroffen,
tm·wiJl, eerste onderdeel, de bestendige
deputatie de regelmatigheid van de
aanslagen dient na te gaan en de nodige
gegevens dient te verstrekken ten einde
het voor het Hof mogelijk te maken te
onderzoeken of de aanslagen al dan niet
door forclusie zijn aangetast, vermits
het Hof deze vraag eveneens ambtshalve
:inoet onderzoeken ;
tweede onderdeel, op de aanslagbiljetten
inzake gemeentebelastingen de datum
van de uitvo13rbaarverklaring moet
worden vermeld, zoals dit ook moet
gebeuren voor de directe belast!ngen
van het Rijk, vermits .de voorschriften
inzake kohieren in deze laatste. belastingen eveneens gelden inzake gemeentebelasting!ln ;

ARREST.

W at het eerste onderdeel betreft :

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 11 september 1975 door
de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen gewezen;

Overwegende dat de eisers de regelmatigheid van de aanslagen voor de
bestendige deputatie niet hebben betwist ;
dat, zo de bestendige deputatie de regelmatigheid ervan ambtshalve dient na
te gaan, zij, ingeval er dienaanga<J,nde
geen betwisting is gerezen, geen bijzondere melding ervan in haar beslissinO'
dient te maken ;
o

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 208, 264, 265
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 172, 173, 180, 239 van het
koninklijk besluit van 4 maart 1965
ter uitvoering van het W etboek van de
Inkomstenbelastingen, de artikelen van
de wetten aangehaald in artikel 239 van
het koninklijk besluit van 4 maart 1965,
alsook van de artikelen 1, 2 van de wet
van 22 juni 1865, 8 van de wet van 5 juli
1871, 137, 138, 139 van de Gemeentewet,
zoals gewijzigd bij artikel 1 van het
koninklijk besluit nr. 24 van 25 juli 1939,
en 43 van het koninklijk besluit van
10 februari 1945 op de gemeentecomptabiliteit,
doordat de beslissing niet constateert
dat de betwiste aanslagen ingekohierd
onder artikel 11, regelmatig waren
gevestigd en wel bepaald binnen het
dienstjaar 1971, dit is ten laatste per
31 maart 1972, en de aanslagbiljetten
niet vermelden op welke datum deze
aanslagen voor uitvoerbaar werden ver(1) Cass., 12 mei 1976 (A1•r. cass., 1976,
blz. 1015).
(2) Cass., 8 september 1970 (A1·r. cass.,
1971, blz. 24) en de noot get. E.K.
(3) Cass., 8 september 1970, waarvan sprake
in de vorige noot, en:J3 juni 1975 (Arr.
1975, blz. 1090).
·

cass.,

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het aanslagbiljet
slechts die vermeldingen moet bevatten
die nodig zijn om van het bestaan van
een effen en opeisbare schuld te doen
blijken en de belastingplichtige in staat
te stellen een reclamatie in te dienen ;
Overwegende dat de ver:oJ,elding ~an
de datum van de uitvoerbaarverklaring
dienaangaande niet onontbeerlijk is,
nu zij enkel de vaststelling van een
voorafbestaande effen en opeisbare h€3lastingschuld uitmaakt ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1, 2 van de wet van 22 juni
1865, 8 van de wet van 5 juli 1871, 137,
138 van de Gemeentewet, 176, 180, 239
van het koninklijk besluit ;van 4 maart
1965 tet uitvoering van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, 3 van het
belastingreglement van de stad Nieuwpoort op de ongebouwde eigendommen
in de duinen, door de gemeenteraad
gestemd op 14 december 1971 en goedgekeurd bij koninldijk besluit van 29 fe-
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bruari 1972, 1317 tot 1324 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat de beslissing niet constateert
dat de onderhavige aanslageh regelmatig
werden gevestigd, en niet onderzoekt of
ze regelmatig werden gevestigd wat
betreft de aangeduide belastingplichtigen,
terwiJl, eerste onderdeel, het bezwaarschrift van 31 juli 1972 uitgaat van
« de erfgenamen Crmnbez » en in de zesde
alinea van bladzijde 1 dezelfde termen
herneemt " de door de erven Crombez ...
verschuldigde belastingen bedragen ... »
en op de tweede bladzijde onder 2)
« artike1 11 van de belastingrol op naam
van de drie erfgenamen Crombez voornoemd » dezelfde termen herneemt, aldus
verwijzend naar de tekst van de aanslagbiljetten die genoemde personen, met
name Madeleine Crombez, Andree Crombez en Anne Crombez, beschouwde als
erfgenamen van H. Crombez, door de
toevoeging achter de naam in het
kohier van<< Nalatenschap H. Crombez »,
zodat de bestreden bes1issing de regelmatigheid van dergelijke tekst had
moeten onderzoeken, te meer daar ze dit
ambtshalve had moeten doen ;
tweede onder·deel, mocht de passus van
de beslissing " over de aanslagen gevestigd op naam vari mevrouw weduwe
de Romree de Vichenet-Crombez Marie,
mevrouw weduwe de Bosque-Crombez
Andree en Mevrouw Feron-Crombez
Anne >> als een beslissing worden beschouwd omtrent de regelmatigheid, dan
de bewijskracht van het kohier en de
afschriften ervan, die vermelden << N alatenschap H. Crombez », werd geschonden (artike1en 1317 tot 1324 van het
Burger1ijk Wetboek), en dergelijke tekst
niet geldig is, wanneer H. Crombez niet
1eefde op 1 januari 1971, of wanneer
het met andere woorden gaat om aanslagen die betrekking hebben op goederen
die vroeger ·werden geerfd :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat in hun bezwaarschrift van 31 juli 1972, gericht aan de
bestendige deputatie, de eisers geen
melding maakten van hun hoedanigheid
van << erfgenamen Crombez » en geen
grief aanvoerden wat betreft de tekst
van de aanslagbiljetten;
Overwegende dat de beslissing derhalve
de regelmatigheid van de toevoeging
<< nalatenschap Crombez » op de aanslagbiljetten, waaromtrent geen bezwaar
werd geopperd, niet nader diende te
onderzoeken ;

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat nit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat de rechtsvoorgangster van de
eerste drie eisers, wijlen de gravin
Charles de Romree de Vichenet, en de
vierde en de vijfde eiseres persoonlijk,
ieder voor een derde, voor het aanslagjaar
1971 aangeslagen werden in de belasting
op onbebouwde duinengronden, waarvan
zij op 1 januari 1971 eigenaars waren,
vermits hun rechtsvoorganger H. Crombez v66r deze datum overleden was;
Overwegende dat eruit volgt dat aan
de belastingwet en de burgerrechtelijke
bepalingen aangaande onverdeeldheid
werd voldaan, nu ieder van de drie
erfgenamen voor een gelijk aandeel in
de onverdeeldheid werd belast en de
belasting ten laste van elkeen tot het
verschuldigde bedrag ten kohier werd
gebracht, met vermelding van ieders
naam;
Overwegende dat, zo de aanslagbiljetten bovendien vermelden << nalatenschap H. Crombez », zulks als een
overbodige inlichting ten behoeve van
de belastingplichtigen dient beschouwd te
worden, welke aan de regelmatigheid
van de aanslagbiljetten niets kan afdoen;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat uit de regelmatig
aan het Hof voorgelegde stukken niet
blijkt dat een middel, hetwelk de openbare orde raakt, ambtshalve moet worden
opgeworpen ;
Om· die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt· de eisers in de
kosten.
20 oktober 1976.- 3e kamer.- Voorzitter en Verslaggever, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard,
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH.
Delafontaine (van de balie te Kortrijk)
en Biitzler.

3e KAMER. -

20 oktober 1976.

10 WOONPLAATS. ONBEKWAAMVERKLAARDE
MEERDERJARIGE.
WOONPLAATS BIJ DE VOOGD GEVESTIGD.
2° ONBEKWAAMVERKLARING EN
GERECHTELIJK RAADSMAN. -
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0NBEKWAAMVERKLARING. WoON·
PLAATS VAN DE ONBEKWAAMVERKLAAR·
DE MEERDERJARIGE.

(MOERENS, q.q., EN K... ,
T. STAD NIEUWPOORT.)

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAGBILJET. VERZENDING,
BELASTINGPLIOHTIGE ONBEKWAAMVER·
KLAARD. - AANSLAGBILJET AAN DE
VOOGD VAN DE ONBEKWAAMVER·
KLAARDE GEZONDEN: - REGELMATIG
VERZONDEN.

ARREST.

4°

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN.
DIREOTE GE·
MEENTEBELASTINGEN.
AANSLAG·
BILJET.- VERZENDING.- BELASTING·
PLIOHTIGE ONBEKWAAMVERKLAARD.. AANSLAGBILJET AAN DE VOOGD VAN
DE ONBEKWAAMVERKLAARDE GEZON·
DEN.- REGELMATIG VERZONDEN.

5°

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN.
DIREOTE GE·
1\'IEENTEBELASTINGEN, - REOLAMATIE
BIJ DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE
PROVINOIERAAD. - TERMIJN. - TER·
MIJN VAN OPENBARE ORDE.- HANGT
ER NIET VAN AF DAT DE BETWISTE
AANSLAG OF RET AANSLAGBILJET
NIET NIETIG IS.

1o en 2° Een onbekwaamverklaarde meer-

derjarige heeft zijn, woonplaats bij zijn
voogd. (Art. 108 B.W.)
3° en 4o Inzake direote belastingen en
direote gemeentebelastingen, als de belastingpliohtige onbekwaamverklam·d is,
wordt de aanslag regelmatig ingekohim·d
ten name van de onbekwaamverklaarde
en wordt het belastingbiljet wettelijk
aan het adres van zijn voogd gezonden (1). (Art. 209 W.I.B.; art. 108
B.W.)
50 De termijn van drie maanden vanaf de

dag van de afgifte van het aanslagbiljet
om inzake di1·eote gemeentebelastingen
een reolamatie in te dienen raakt de
openba1·e orde (2) en hangt er niet
van aj dat de betwiste aanslag of het
belastingbiljet niet nietig is (3). (Art. 8
wet van 5 juli 1871.)
(1) Raadpl. ca.~s., 16 mei 1967 (Arr. cass.,
1967, biz. 1109) voor het gevalvan de beiastingplichtige met een gerechtelijk raadsman ;
21 mei 1968 (ibid., 1968, blz. 1159) ais de
belastingplichtige failliet verkiaard is. ·
(2) Cass., 12 mei 1976 (Arr. cass., 1976,
biz. 1013) en noot 2, blz. 1014.
(3) Cass., 15 maart 1955 (Bull. en Pas.,
1955, I, 786).

HET HOF;- Gelet op de bestreden
beslissing, op 18 september 1975 door de
Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 93, 97, 107
van de Grondwet, 1, 2 van de wet van
22 juni 1865, 8, 13 van de wet van
5 juli 1871, 239 van het koninklijk
besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en 209 van het W etboek van
de Inkomstenbelastingen en van het
algemeen rechtsprincipe van de rechten
van de verdediging,
doordat de beslissing verklaart « dat
uit de stukken van het dossier blijkt dat
het aanslagbiljet werd verstuurd op
2·9 maart 1973 »,
terwijl het bezwaarschrift van 6 augustus 1973 minstens impliciet de ontvangst van het aanslagbiljet betwistte,
en zeker de regelmatige verzending
ervan, en zodoende de bestendige deputatie inzage had moeten verlenen aan ·de
eisers van de stukken waarop de tegenpartij steunde ten einde hen de mogelijkheid te geven de regelmatige verzending
te bewijzen, ten einde hen toe te laten
hierop te antwoorden, en minstens in
baar motivering de bewijsmiddelen had
moeten omschrijven die de regelmatige
verzending van het aanslagbiljet bewijzen, te meer nn artikel 209 van het
W etboek van de Inkomstenbelastingen
voorschrijft dat de aanslagbiljetten aang<;Jtekend moeten worden opgestuurd,
ten einde het bewijs omtrent de regelmatige verzending ervan mogelijk te
maken, zodat enerzijds de rechten van de
verdediging zijn geschonden en anderzijds
het Hof niet in staat wordt gesteld over
de motivering van de beslissing te
oordelen:
Overwe~rende dat in hun bezwaarschrift de~ toenmalige voogd va.n eiseres
en eiseres beweerden dat de aanslag
nietig was omdat hij op naam van
eiseres, en niet op naam van haar voogd,
werd gevestigd en dat, nu eiseres die op
het aanslagbiljet is vermeld, .dit biljet
niet had ontvangen, de reclamatie niet
tardief was ; dat zij aldus, zelfs niet
impliciet, de ontvangst van het aanslagbiljet door de voogd van · eiseres
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twijfel trokken van het versturen van een
aanslagbiljet op naam van een onbekwame belastingplichtige, aan haar
voogd;
'
Overwegende dat uit de stukken,
waarop het Hof acht vermag te slaan,
blijkt dat de aanslag gevestigd werd op
naam van eiseres ;
Overwegende dat het middel niet
betwist dat op het ogenblik van de
verzending van het aanslagbiljet eiseres
onbekwaam was en dat het aanslagbiljet
aan degene, die alsdan haar voogd was,
werd opgestuurd ;
Overwegende dat in geval van voogdij
de belasting regelmatig op na.am van de
onbekwame wordt ingekohierd en .de
verzending van het aanslagbiljet wettelijk
aan het adres van de voogd van de
belastingplichtige geschiedt ;
Overwegende dat de bestendige deputatie, derhalve .zonder sohending van de
in bet middel aangehaalde wetsbepalingen
en van de rechten van de verdediging,
wettelijk beslist dat het aanslagbiljet
op 29 maart 1973 regelmatig aan de
voogd van eiseres werd toegestuurd
en dat het bezwaarschrift, gedateerd
4 augustus 1973, na verloop van de
wettelijke termijn van drie maanden
werd ingediend ;
·
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 93, 97,
107 van de Grondwet, 137, 139 van de
gemeentewet, 1, 2 van de wet van
22 juni 1865, 8, 13 van de wet van
5 juli 1871, 208, 264, 265 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, 172, 173,
180, 239 van het koninklijk besluit van
4. maart 1965 tot uitvoering van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
en van de wetten aangehaald · door
genoemd artikel 239 van het koninklijk
besluit van 4 maart 1965, van de artikelen 19, 23 van de wet van 10 april
1841 en 43 van het besluit van de Regent
van 10 februari 1945,
doordat de beslissing de regelmatigheid
en wettelijkheid van de aanslag en
dienvolgens van het aanslagbiljet niet
vaststelt, en aldus niet onderzoekt of
het aanslagbiljet geldig is en meteen de
bezwaartermijn doet lopen,
terwijl de bestendige deputatie ambtshalve de regelmatigheid van de aanslag
en dus van het aanslagbiljet . moet
onderzoeken en bepaalde gegevens moet
orider'zoeken en verscha:ffe:ri die de moge-

lijkheid bieden uit te maken of er al dan
niet verjaring is wat de aanslag betreft;
ten deze het aanslagbiljet nietig is,
omdat het de datum van de uitvoerbaarheid niet vermeldt, wat onmogelijk
maakt na te gaan of er verjaring (rechtsverval) is, zodat het aanslagbiljet nietig
is en de bezwaartermijn niet doet lopen,
met het gevolg dat het bezwaarschrift
niet laattijdig kan zijn :
Overwegende dat, ingevolge artikel 8
van de wet van 5 juli 1871, de bezwaren
tegen de aanslagen inzake directe
gemeentebelastingen moeten ingediend
worden binnen de termijn van drie
maanden te rekenen van de aflevering
van het aanslagbiljet ;
Overwegende dat deze termijn van
openbare orde is ; dat hij begint te lopen
zelfs wanneer het aanslagbiljet nietig
zou: zijn om de reden, zoals de eisers
staande houden, dat bet de datum van
de uitvoerbaarverklaring van het kohier
niet vermeldt ; dat immers zodanige
eventuele nietigheid geen beletsel kan
zijn tot het aanvangen van de be!llwaartermijn van drie maanden ;
Overwegende dat de beslissing derhalve
de i:ngeroepen wetsbepalingen niet beeft
kunnen schenden en ·het mid del naar
recht faalt ;
En overwegende dat uit de regelmatig
aan het Hof voorgelegde stukken niet
blijkt dat een middel, hetwelk de openbare orderaakt, ambtshalve moet worden
opgeworpen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
20 oktober 1976.- 3e kamer.- Vom·zitter en Vm·slaggever, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclttsie, de H. Colard,
advocaat-ge]leraal. - Pleite1•s, de HH.
Delafontaine (van de balie te Kortrijk)
en Butzler.

3e KAMER. -

20 oktober 1976.

1° ARBEIDSOVEREENKOl\'IST. -BEDIENDEN.
BESLISSING WAARBIJ
WORDT AANGENOMEN DAT DE AFGEVAARDIGD BEHEERDER VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP AAN DE VENNOOTSOHAP OOK IS VERBONDEN DOOR EEN

-223ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN. BESLISSING WAARBIJ NIET
WORDT VASTGESTELD DAT TUSSEN DEZE
AFGEVAARDIGD BEHEERDER EN DE
VENNOOTSOHAP EEN VERBAND VAN
ONDERGESOHIKTHEID
BESTAAT.
GEEN WETTELIJK VERANTWOORDE BESLISSING.
2o VENNOOTSCHAPPEN. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP, - AFGEVAARDIGD BEHEERDER,
BESLISSING
WAARBIJ WORDT AANGENOMEN DAT DE
AFGEVAARDIGD BEHEERDER VAN DE
VENNOOTSOHAP AAN DEZE OOK IS VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMS')' VOOR BEDIENDEN,- BESLISSING
WAARBIJ NIET WORDT VASTGESTELD
DAT TUSSEN DEZE AFGEVAARDIGD
BEHEERDER EN Dlil VENNOOTSOHAP
!!lEN VERBAND VAN ONDERGESOHIKTHEID BESTAAT, GEEN WETTELIJK
VERANTWOORDE BESLISSING,
1 o en 2o N iet wettelijk verantwoord is de
beslissing die aanneemt dat de afgevaardigd beheerder van een naamloze
vennootBchap aan de vennootschap ook
is verbonden door een a?·beidsovereenkomst voor bedienden op g1·ond alleen
dat deze beheerder bij de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid is aangesloten
en ook « in dienst >> van de vennootschap
is, zonder vast te stellen dat zijn activiteit, welke eventueel niets te maken heeft
met het dagelijks beheer van de vennootschap, wordt uitgeoefend met de voor
de arbeidsovereenkomst voo?' bedienden
lcenmerkeride ondergeschiktheid (1).
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
«RET BELGISOH VERHAAL >>, T. GEORGE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 mei 1975 door het Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, en, voor zoveel als nodig, 1107, ll08,
(1) Raadpi. cass., 11 september 1959 (Bull.
en Pa-s., 1960, I, 25), 24 december 1964 en
4 maart 1965 (ibid., 1965, I, 418 en 475),
14 maart 1969 (Arr. ca-ss., 1969, biz. 652) en
26 september 1973 (ibid., 1974, biz. 93).
Zie ook : STEYAERT, De arbeidsovereenkomst,
nr. 39.

1134, ll35, 1708, 1710, 1779, 1984, 1991,
1993 van het Burgerlijk Wetboek, 53,
54, 55, 62, 63 van de bij koninklijk
besluit van 30 november 1935 gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, 1, 2 van de wetten betreffende
het herstel van de schade voortvloeiend
uit de arbeidsongevallen, gecoordineerd
bij koninklijk besluit van 28 september
1931, artikel1 zoals gewijzigd bij artikel1
van de besluitwet van 13 december 1945
met betrekking tot het herstel van de
schade voortvloeiend uit ongevallen op
de weg van het werk, 1 van de wet van
10 maart 1900 op het arbeidscontract,
1 en 5 van de wetten met betrekking
tot het bediendencontract, gecoordineerd
door het koninklijk besluit van 20 juli
1955, gezegd artikel 1 gewijzigd door
de wet van 21 november 1969 en voormeld artikel 5 gewijzigd door de wet
van 5 december 1968,
doordat, ten einde het verweer van
eiseres te verwerpen, hieruit afgeleid dat
verweer<ler, slachtoffer van een ongeval
op 15 december 1971, in zijn hoedanigheid van afgevaardigd beheerder van de
naamloze vennootschap « Etablissements
Cyriel George>>, geen aanspraak kon
maken op het voordeel van de gecoordineerde wetten betreffende het herstel
van de schade voortspruitende uit
arbeidsongevallen, het arrest, dat beslist
dat verweerder onder toepassing valt
van voormelde gecoordineerde wetten,
toegeeft dat verweerder nog niet geroepen was tot de functies van afgevaardigd beheerder, toen de verzekeringspolissen door de vennootschap bij
eiseres afgesloten, hem hadden aangegeven als deel uitmakend van haar
bezoldigd personeel verzekerd tegen arbeidsongevallen, maar verder vaststelt
dat echter vaststaat dat Cyrille George,
« wiens hoedanigheid van bediende niet
wordt betwist voor zijn aanstelling
als afgevaardigde-beheerder, verder «in
dienst >> is gebleven van de naamloze
vennootschap « Etablissements Cyrille
George >>, dat hij onafgebroken aangesloten bleef bij de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid, dat men niet bewijst
dat de activiteit als bediende enige
wijziging zou hebben ondergaan na de
benoeming tot afgevaardigd beheerder ;
... dat de band van ondergeschiktheid
op het ogenblik van het ongeval dient
te worden aangenomen, gelet op de
mogelijkheid van controle door de andere
I eden van de raad van beheer, evenals
door de algemene vergadering >>,
terwijl het bestaan, op de dag van het

-224ongeval, van een contract van huur van
diensten tussen voormelde vennootschap
en verweerder veronderstelt dat verweerder, afgezien van zijn functies als
beheerder, afgevaardigd voor het dagelijks beheer van de vennootschap, op dat
ogenblik nog een bedrijvigheid zou
hebben uitgeoefend, waarvoor hij zou
onderworpen geweest zijn aan het gezag,
de leiding en het toezicht van de vennootschap, hetgeen uit de vaststellingen van
de aangevochten beslissing niet kan
worden opgemaakt vermits a) bij gebrek
aan elke precisering omtrent de aard
van de vroegere door verweerder uitgeoefende bedrijvigheid in zijn hoedanigheid van bediende, het feit dat het niet
zou uitgemaakt zijn dat deze bedrijvigheiq enige wijziging heeft ondergaan
sinds hij geroepen werd tot de functies
van afgevaardigd beheerder het niet
mogelijk maakt te onderscheiden of en
in welke mate deze verschillend is van
zijn huidige opdracht als afgevaardigde
voor het dagelijks beheer van de vennootschap; b) de enkele mogelijkheid van
toezicht vanwege de andere leden van
de raad van beheer of van de algerrl8ne
vergadering van de aandeelhouders geenszins impliceert dat verweerder voor een
gedeelte van zijn bedrijvigheid met de
vennootschap zou zijn verbonden door
een band van ondergeschiktheid, kenmerkend voor een contract van huur van
diensten; c) de omstandigheid dat de
vennootschap verweerder, na zijn aanstelling als afgevaardigd beheerder, nog
heeft aangegeven als zijnde onderworpen
aan de sociale zekerheid niet kan volstaan
om ten deze uit te maken dat een
bediendencontract is blijven bestaan
tussen hem en de vennootschap, vermits
het behoud van deze ondergeschiktheid
verklaarbaar is door andere redenen;
zodat de redenen van het arrest het voor
het Hof niet mogelijk maken zijn toezicht
uit te oefenen, waaruit de schending
van de in het middel aangehaalde
bepalingen, inzonderheid van artikel 97
van de Grondwet, volgt ;
Overwegende dat het arrest nagaat
of verweerder op 15 december 1971, dag
waarop hij het slachtoffer werd van een
verkeersongeval,
met de naamloze
vennootschap « Etablissements Cyrille
George , verbonden was door een arbeidsovereenkomst voor bedienden ;
Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben clat verweerder in de akte van
~tichting ·van voornoemde naamloze vennootschap als beheerder werd aangeduid
en op 19 juni 1970 tot afgev:aardigd

beheerder werd benoemd, en na eveneens
te hebben geconstateerd dat hij reeds
voordien in de verzekeringsovereenkomstarbeidsongevallen met eiseres gesloten
onder het verzekerd bediendenpersoneel
werd aangegeven, het arrest tot het
bestaan van bedoelde arbeidsovereenkomst beslist op grond van de in het
middel weergegeven motivering ;
Overwegende dat noch het feit dat
verweerder alsnog bij de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid aangesloten bleef,
noch de loutere constatering dat hij
« in dienst " bleef van voornoemde
naamloze vennootschap, zonder vast
te stellen dat de taken die hij aldus
waarnam van het dagelijks beheer van
de vennootschap verschilden, noch de
mogelijkheid van een niet nader omschreven « controle "· door de andere
leden van de raad van beheer en door
de algemene vergadering, wettelijk volstaan om af te leiden dat verweerder
voor bepaalde taken ten opzichte van de
vennootschap in een band van ondergeschiktheid stond, met andere woorden
onder haar gezag was te werk gesteld,
essentieel element van elke arbeidsovereenkomst, waarin ook zijn vervat
de bevoegdheid om leiding aan de
werknemer te geven en op diens arbeid
toezicht te houden ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch enkel in zoverre het
beslist dat verweerder met de naamloze
vennootschap « Etablissements Cyrille
George , door een arbeidsovereenkomst
voor bedienden is verbonden, de zaak
terug naar de eerste rechter verwijst en
eiseres in de kosten van het hoger beroep
veroordeelt ; 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
feiterirechter zou worden beslist ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
20 oktober 1976. 3e kamer. Voo1·zitte1·, . de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Chatel.- Gelijkluidende conchtsie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Butzler en van Heeke.
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1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.UITLEGGING. BESLISSINGEN OP DE
STRAFVORDERING EN DE BURGERLIJKE
RECRTSVORDERING. REDENEN VAN
DEZE BESLISSINGEN DIE DE ENE DOOR
DE ANDERE MOETEN WORDEN UITGELEGD.

20

STRAF. ARTIKEL 65 VAN RET
STRAFWETBOEK. BEPALING DIE DE
RECRTER, DIE KlllNNIS REEFT GENOMEN
VAN DE STRAFVORDERING, VERPLICRT
SLECRTS EEN ENKELE STRAF UIT TE
SPREKEN,. WANNEER EEN GEBREK AAN
VOORZICRTIGREID OF VOORZORG, DAT
ALS ONDERSCREIDEN MISDRIJF STRAFBAAR IS GESTELD, EEN BESTANDDEEL
VORMT VAN EEN MISDRIJF UIT ONVOORZICRTIGREID.

go

RECHTERLIJK GEWIJSDE. STRAFZAKEN. STRAFRECRTER DIE
TWEE STRAFFEN HEEFT UITGESPR0KEN,
RESPECTIEVELIJK WE GENS · EEN MISDRIJF
UIT
ONVOORZICRTIGREID
EN
WEGENS EEN FElT DAT EEN GEBREK
AAN VOORZICRTIGHEID OF VOORZORG
OPLEVERT EN ZELF ALS MISDRIJF STRAFBAAR IS GESTELD. GEVOLG VAN
DEZE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE
RECRTSVORDERING.

4°

RECHTERLIJK GEWIJSDE. STRAFZAKEN. GEZAG VAN RET GEWIJSDE OP DE STRAFVORDERING. GEZAG GELDT NIET VOOR WAT NIET
ZEKER IS GEWEZEN.

5°

RECHTERLIJK GEWIJSDE. STRAFZAKEN. BESLISSING VAN DE
RECRTER DIE VAN DE STRAFVORDERING
KENNIS REEFT GENOMEN DOOR TEGENSTRIJDIGREID AANGETAST. GEEN
GEZAG VAN GEWIJSDE OP DE BURGERLIJKE RECRTSVORDERING.

6°

RECHTERLIJK GEWIJSDE. STRAFZAKEN.- RECRTER DIE KENNIS
REEFT GENOMEN VAN DE STRAFVORDERING EN TWEE STRAFFEN REEFT UITGESPROKEN, RESPECTIEVELIJK WEGENS
EEN MISDRIJF UIT ONVOORZICRTIGREID
EN WEGENS EEN FElT, DAT GEBREK AAN
VOORZICRTIGREID OF VOORZORG VORMT
EN ZELF ALS MISDRIJF STRAFBAAR IS
GESTELD, MAAR BESLIST DAT DIT MISDRIJF EEN BESTANDDEEL IS VAN RET
MISDRIJF UIT ONVOORZICRTIGREID. GEVOLG VAN DEZE DOOR TEGENSTRI;rDIGREID AANGETASTE BESLISSING OP
DE BURGERLIJKE RECRTSVORDERING.
CASSATIE,

1977. -

8

1° Daar ellce beslissing va11- de rechter in
haar geheel moet wm·den genomen,
moeten de redenen van een beslissing
op de strafvordering en de burgerlijke
rechtsvordering de ene door de andere
wm·den uitgelegd (1). (Art. 97 Grondwet.) (Impliciete oplossing.)
2° W anneer het gebrelc aan voorzichtigheid

of voorzorg, dat een bestanddeel is van
een misdrijf uit onvoo1·zichtigheid, bovendien het voorwerp uitmaakt van een
of meer afzonderlijlce telastleggingen,
is de rechter ertoe gehouden, in geval van
onsplitsbaarheid van het feit en met toepassing van a1·tilcel 65 van het Strafwetboek, slechts een enkele straf, nl. de
zwaarste, uit te sprelcen (2).
go W anneer de strafrechter uitspraalc. doet

over een geb1·elc aan voorzichtigheid of
voorzorg, dat een bestanddeel is van een
misdrijf uit onvoorzichtigheid, dat bovendien het voorwerp uitmaakt van een of
meer afzonderlijlce telastleggingen, mag
hij, in geval van onsplitsbaarheid van
het feit en met toepassing van arti•
lcel 65 van het Strafwetboelc, slechts een
enkele straf uitspreken, nl. de zwaarste;
hieruit volgt dat, wanneer de strafrechte1"
onderscheiden straffen heeft uitgesprolcen, de rechter, bij wie .de burgerlijke
rechtsvordering aanhangig is, in principe vm•plicht is de fout, die het voorwerp
van een afzonderlijlce telastlegging is geweest, als vreemd aan het misd1·ijf uit
onvoorzichtigheid te beschouwen (g). (Algeineen beginsel van het gezag van
gewijsde in strafzaken.)
·
4° Het gezag van het gewijsde op de stmfvordering geldt niet voor wat niet zelcer
is gewezen door de strafrechter (4).
(Algemeen beginsel van het gezag van
gewijsde in strafzaken.)
5° De rechter bij wie de bu1·gerlijke rechts2
vm·dering aanhangig is, is niet gebonden
door de beslissing van de straf1·echter die
door tegenstrijdigheid is aangetast (5).
(Algemeen beginsel van het gezag van
gewijsde.)
·

(1) 0ass., 19 mei 1971 (A1"1". cass., 1971;
biz. 938), 20 december 1971 en 28 maart 1972
(ibid., 1972, biz. 389 en 719) en 30 oktober 1973
(ibid., 1974, biz. 251).
(2) (3) (4) en (5) Cass., ver. kamers., 8 maart
1973 (A1•r. cass., 1973, biz. 666) en conciusie
van de Procureur-Generaai Ganshof van der
Meersch; raadpl. cass., 13 september 1974
(ibid., 1975, biz. 49).

-2266° TV anneer de st1·ajrechter, eensdeels, de
beklaagde tot ondet•scheiden straffen
heeft veroordeeld om een voe1·tuig in staat
van alcoholintox·icatie te hebben bestuurd
en wegens een misdrijj van onopzettelijk
toeb1·engen van verwondingen, en hij,
anderdeels, heeft vastgesteld dat deze
staat van intoxicatie, die een bestanddeel is van het misdrijj uit onvoorzichtigheid, de oorzaak of een van de oorzaken
van het ongeval is geweest, is de rechter,
die kennis neemt van de burgerlijke
rechtsvordering, niet gebonden door de
stmjrechtelijke beslissing, in zover1·e
deze door die tegenst1·ijdigheid is aangetast (1). (Algemeen beginsel van het
gezag van gewijsde.)

.

(THOMAS, T. NAAl\1LOZE VENNOOTSCHAP
cc LA PRESERVATRICE ll,)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 aprill975 door het Hofvan
beroep te Bergen gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 9'7 van de Grandwet, 1319, 1320, 1350, inzonderheid 3°,
1352 van het Burgerlijk Wetboek, 23, 24,
25, 26 van het. Gerechtelijk W etboek,
16 van de wet van ll juni 1874 betreffende de verzekeringen in het algemeen,
65 van hot .Strafwetboek, 3 en 4 van de
wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat, na te hebben vastgesteld dat
(( gei:ntimeerde (thans eiser) betoogt dat,
nu hij werd veroordeold (bij vonnis van
16 juni 1970 van de Correotionele
Rechtbank van Charleroi) tot afzonderlijke straffen, wegens hot toebrengen van
onvrijwillige verwondingen en wegens
dronkenschap en alcoholintoxicatie, hieruit volgt dat de correctionele rechter
impliciet l10eft verklaard dat de staat
van dronkenschap niet de noodzakelijke
oorzaak is goweest van hot ongeval en
dat aldus werd aangetoond dat de rechtsvordering van de oorspronkelijke eiser
(thans verweerster) niet gegrond is "•
en zonder acht te slaan op de conclusie
waarin eiser betoogde dat " enkel de
overweging van de strafmotivering van
het vonnis in aanmerking moet genomen
worden om de gegrondheid van de ver(1) Zie noot 2 onderaan bladzijde 225.

haalsvordering te beoordelen " en niet
" de civiele motivering " en cc het civiele
beschikkende gedeelte dat niet voor
iedereen verbindend is "• cc en dat uit
deze . (straf)motivering volgt dat de
magistraat elk causaal verband heeft
uitgesloten tussen de dronkenschap en
het ongeval "• het arrest beslist dat
"wanneer het (correctionele) vonnis van
16 juni 19'70 zich had beperkt tot dit
beschikkende gedeelte (veroordeling tot
afzonderlijke straffen) en tot doze motivering (betreffonde het gebruik van spijkerbanden), dan zou men moeten aannemen
dat e1·ga omnes werd beslist dat de staat
van dronkenschap en alcoholintoxicatie
van de gei:ntimeerde noch de oorzaak
noch een van de oorzaken is geweest
van het ongeval waarvoor hij aansprakelijk werd verklaard ;
dat echter,
wanneer in de uiteengezette omstandigheden afzonderlijk straffen worden uitgesproken, er geen gezag van gewijsde
is wat de uitsluiting van het causaal
verband betreft tussen doze twee misdrijven wanneer het vonnis in een
expliciete overweging dit causaal verband
heeft aangenomen; ... dat het correctionele vonnis van 16 juni 1970 in zijn
motieven betreffende de civiele interesten
zegt dat de getroffene Alain Dufrenez
slechts recht heeft op de vergoeding van
de helft van zijn sohade nu hij ook
een onvoorzichtigheid heeft begaan door
plaats te nomen in het voertuig van de
beklaagde Thomas waarvan hij wist
dat hij dronken was ; dat het aldus
expliciet een opeenvolgi:md en noodzakelijk causaal verband heeft aangenomen tussen de dronkenschap, de
onvoorzichtigheid en het ongeval ; dat,
nu elke beslissing van een rechter in
haar geheel moot worden beschouwd,
de motieven van een beslissing over de
civielrechtelijke- en strafvordering in
onderling verband moeten uitgelegd worden, ... dat wanneer men de motieven van
het correctionele vonnis van 16 jcmi 1970
aldus uitlegt, blijkt dat de strafrechter,
door onder 1neer te overwegen dat
golet op de staat van dronkenschap van
Thomas, het ongeval, dat daardoor werd
veroorzaakt, door Dufrenez kon worden
voorzien, de staat van dronkenschap
en alcoholintoxicatie van de gei:ntimeerde
Thomas niet zeker en noodzakelijk heeft
uitgesloten als althans een van de
constitutieve bestanddelen van de door
hem begane onvoorzichtigheid die het
ongeval veroorzaakte " ;
cc dat de
oorspronkelijke vordering van de naamloze vennootschap " La Preservatrice "

-227bijgevolg gegrond is en het beroepen
vonnis de vordering van appellante
ten onrechte heeft afgewezen »,
terwijl de civiele beschikkingen van
het vonnis van 16 juni 1970 van de
Correctionele Rechtbank te Charleroi
enkel· gezag hebben ten overstaan van
de gedingvoerende partijen en in de mate
waarin eiser aansprakelijk werd verklaard
voor de helft van de uit het ongeval
voortspruitende schade :
Overwegende dat het in · kracht van
gewijsde getreden vonnis van 16 juni 1970
van de Correctionele Rechtbank te
Charleroi . eiser heeft veroordeeld, enerzijds, tot een straf om onvrijwillige
verwondingen te hebben toegebracht
aan zijn passagier Dufrenez bij gebrek
a\ID voorzichtigheid of voorzorg, en,
anderzijds, tot een afzonderlijke straf
wegens de samenhangende telastleggirigen in staat van dronkenschap eri
alcoholintoxicatie een motorvoertuig te
hebben bestuurd;
Overwegende dat wanneer het gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg, dat een
bestanddeel is van een misdrijf uit
onvoorzichtigheid, bovendien het voorwerp uitmaakt van een of meer afzonderlijke telastleggingen, de rechter ertoe
gehouden is, in geval van onsplitsbaarheid
van het feit en met toepassing van
artikel 65 van het Strafwetboek, slechts
een enkele straf, de zwaarste, uit te
spreken:
Overwegende dat daaruit volgt dat,
wanneer de strafrechter afzonderlijke
straffen heeft uitgesproken, de rechter
bij wie het verhaal van de verzekeraar
tegen de dader van het ongeval aanhangig is gemaakt, in principe verplicht
is de fout die het voorwerp van een
afzonderlijke telastlegging is geweest
als vreemd aan het misdrijf uit onvoorzichtigheid te beschouwen ;
Overwegende. echter dat het vonnis
van 16 juni 1970, dat uitspraak doet over
de
civielrechtelijke
vordering
van
Dufrenez, zegt dat laatstgenoemde slechts
recht heeft op de helft van de schadevergoeding omdat hij ook « een onvoorzichtigheid heeft begaan door plaats te
nemen in het voertuig van Thomas
wiens staat van dronkenschap hij
kende »;
Dat uit de, in de context teruggeplaatste bovenvermelde overweging die
betrekking heeft op de gevolgen van de
staat v:an dronkenschap van Thomas,
volgt dat de staat van dronkenschap en
alcoholintoxicatie van laatstgenoemde

op zijn minst beschouwd werd als een
der constitutieve elementen van de door
hem begane onvoorzichtigheid die het
ongeval heeft veroorzaakt ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
derhalve, l.iit de motieven van het vonnis
van 16 juni 1970 wettelijk heeft kunnen
afieiden dat dit vonnis het bestaan heeft
vastgesteld van een oorzakelijk verband
tussen de alcoholintoxicatie en het
ongeval zoals het zich heeft voorgedaan ;
Overwegende dat de strafrechter, door
eiser wegens elk van deze telastleggingen
tot afzonderlijke .straffen te veroordelen,
de feitelijke eenheid heeft tegengesproken
die hij in de motieven van zijn beslissing
had vastgesteld, zodat de burgerlijke
rechter, wegens het . ontbreken van
zekerheid omtrent het rechterlijk gevvijsde ten opzichte van deze eenheid·;
niet door de strafrechtelijke beslissing
gebonden was ;
Dat het 'bestreden arrest, derhalve,
het gezag van gewijsde van deze beslissing
niet heeft geschonden ;
.
Dat het ' middel niet kan wordi'm
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorzie·
ning ; veroordeelt eiser in de kosten.
21 oktober 1976. 1e kamer. ~
Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever',
de H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, adv'ocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Ansiaux en Bayart.
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KAMER.-

21 oktober 1976.

1° VOORZIENING IN CAS SATIE.
MrDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID.
TUCHTZAKEN. -·0RDE VAN ARCHITECTEN. MIDDEL VAN NIET·ONTVANKELIJKHEID DOOR HET OPENBAAR
MINISTERIE OPGEWORPEN. -J.?ETEKE·
NING.

2° BETEKENING VAN EXPLOTEN.
-BETEKENING. -BEGRIP.

3° BETEKENING VAN EXPLOTEN.
VERMELDING IN HET EXPLOO.T VAN
DE NAAM, VOORNAMEN EN HOEDANIG·
HEID VAN DE PERSOON AAN WIE HET
AFSCHRIFT IS TER HAND GESTELD. ~
VERMELDING OP STRAFFE VAN NIETIG•
HEID VOORGESCHREVEN.

-2284° BETEKENING VAN EXPLOTEN.
- GEEN VERMELDING VAN DE PERSOON
AAN WIE HET AFSOHRIFT VAN HET
EXPLOOT IS TER HAND GESTELD. 0NREGELMATIGHEID WAARDOOR HET
EXPLOOT NIETIG IS. NIETIGHEID
DIE AMBTSHALVE DOOR DE REOHTER
KAN WORDEN UITGESPROKEN.
1° Indien het openbaai" ministerie bij het
Hoj van cassatie ambtshalve een middel
van niet-ontvanlcelijkheid opwerpt tegen
een voorziening tegen een beslissing
van de raad van beroep van de Orde
van a1·chitecten, moet het vooraj daarvan
bij gerechtsbriej lcennis geven aan de
advocaten van de part~ien (1). (Art. 10g7
G.W. ; art. 33 wet van 26 juni 1g63.)
2° V olgens
W etboelc
verstaan
van een

artilcel 32 van het Gerechtelijk
moet onder betelcening worden
de ajgijte van een ajsch1-ijt
alcte bij deurwaardersexploot.

3° Krachtens artilcel 43-4° van het Gerechtelijlc W etboelc moet het exploot van
betelcening, op straffe van nietigheid,
de naam, voornamen en in voorlcomend
geval de hoedanigheid van de pe,1·soon
aan wie het ajschrijt is ter, hand gesteld
ve1·melden.
4° Niet-vermelding van de persbon aan
wie het ajschrijt van het exploot is ter
hand gesteld hef!ft nietigheid vdn dit
exploot ten gevolge; deze nietigheid
wordt ambtshalve door de rechter uitge:
sproken (2). (Art. 862, § l, go, en § 2,
G.W.)

(ORDE VAN AROHITEOTEN, T. L... )
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 7 januari 1g76 door de
franstalige raad van beroep van. de Orde
van architecten gewezen ;
Gelet op hot arrest van het Hof van
30 januari 1g75;
Over hot middel van niet-ontvankelijkheid dat ambtshalve word opgeworpen
door hot openbaar ministerie, dat betekend werd overeenkomstig artikel 10g7
van hot Gorechtelijk W etboek en werd
afgeleid uit de onregelmatighoid van de
(1)
1975,
(2)
1974,

Cass., 12 september 1974 (Ar1·. cass.,
blz. 45).
Raadpl. cass., 14 mei 1974 (Arr. cass.,
blz. 1022).

betokening van
verweerder :

de

voorziening

aan

Overwegende dat naar luid van artikel 32 van hot Gereohtelijk W etboek
onder betokening moot worden verstaan
de afgifte van een afschrifb van de akte ;
Dat krachtens artikel 43, 4°, van
hetzelfde wetboek het exploot van betokening op straffe van nietigheid de naam,
de voornaam en in voorkomend geval
de hoedanigheid van de persoon aan wie
afschrift is ter hand gesteld moet vermelden;
Overwegende dat in hot exploot van
betokening van hot verzoekschrift in
cassatie, dat op 3 februari 1g76 door de
gerechtsdeurwaarder werd opgesteld, de
aanduiding van de identiteit en do
woonplaats van verweerder, met daarna
de woorden « waar ik sprak met : »
gevolgd wordt door de met de hand geschrevon vermelding : « Aarigezien ik niet
kan betekenen overeenkomstig de artikelen 32, 33, 34 en 35 van het Gerechtelijk
Wetboek heb ik een bericht achtergelaten
overeenkomstig artikel 37 van dit Wetboek » ; dat deze vermelding onmiddellijk
gevolgd wordt door de getypte tekst,
" aldus verklaard, die het origineel niet
tekent voor ontvangst van het afschrift '~ ;
dat het laatste lid van het exploot
vermeldt : « En opdat de persoon aan
wie de betokening werd gedaan hiervan
op de hoogte zou zijn heb ik hem, zoals
hierboven gezegd, overeenkomstig de
wet onder gesloten omslag een afschrift
achtergelaten van het verzoekschrift
in cassatie en van dit exploot met de
vertaling in het N ederlands » ;
Overwegende dat, al volstonden deze
vermeldingen om met zekerheid de af.
gifte vast te stollen van een afschl;'ift
van de akte, zij, evenmin als een andere
vermelding van hot exploot, de naam,
voornaam, en de hoedanigheid van de
persoon aan wie het afschrift is ter hand
gesteld vermelden ;
Overwegende dat overoonkomstig do
artikelon 861 en 862, § 1, go, en § 2, van
hot. Gorechtelijk W etboek, de nietigheid
die uit dit verzuim voortvloeit zelfs
ambtshalve door de rechter moot worden
uitgesproken, zonder dat or moot nagegaan worden of het verzuim de belangen van de tegenpartij schaadt ;
Dat ingevolge doze nietigheid de
voorziening als niet betekend beschouwd
moot worden ;
Dat hot middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is ;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

VAN AALST »,DE LANDTSHEER, DEPAUW
J. EN DEPAUW P., T. MR. GHEERAERDTS
EN DE BEUL, CURATOREN VAN HET
FAILLISSEMENT IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « FILATURES DU CANAL >>.)

21,

oktober 1976. 1e kamer. de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. Yerslaggever,
de H. Meeus.- Gelijkhtidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Ansiaux.

Y oo1·zitter,

Met de notities overeenstemmend
arrest.

22

oktober 1976. 1e kamer.
de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. Verslaggever,
de H. Van Leckwijck. Gelijkluidende
conclusie, de H .. Tillekaerts, advocaatgeneraal. Pleiters, de HH. Van Ryn
en H. De Bruyn.

Yoorzitter,

1e

1°

KAMER. -

22 oktober 1976.

OVEREENKOMST. UITLEGGING
DOOR DE REOHTER. VOORWAARDE,

2° BEWIJS.

BEWIJS DOOI!, GESOHRIFT.
BURGlllRLIJKE' ZAKEN. OVEREENKOMST DI;E ,EEN UITLEGGING VEREIST.
REOHTER 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.

1°

HET VERZOEK OM OOMMISSIE VAN DE
COMMISSIONAIR-KOPER .AAN DE COMMISSIONAIR-VERKOPER
ZONDER
INVLOED WAS OP DE AKKOORDBEVESTIGING VAN DE KOOP DOOR DE COMMISSIONAIR-KOPER AAN DE COMMISSIONAIRVERKOPER. BESLISSING DAT DE
KOOP GESLOTEN WAS ZODRA DE AKKOORDBEVESTIGING VAN DE OOMMISSIONAIR-KOPER OMTRENT DE ZAAK EN
DE PRIJS DE OOMMISSIONAIR-VERKOPER
HAD BEREIKT.- WETTELIJK GEREOHTVAARDIGDE BESLISSING.

en vlg •. B.W.). (Impliciete oplossing.)

2°

COMMISSIELOON.
CoMMISSIONAIR. PERSOON DIE IN EIGEN
NAAM HANDELT EN ALLEEN HOEDANIGHEID HEEFT OM IN REOHTE OP ·. TE
TREDEN INZAKE DE GESOHILLEN DIE
ONTSTAAN ZIJN UIT DE VOOR REKENING
VAN ZIJN OOMMITTENT GESLOTEN OVEREENKOMSTEN. GEEN VERPLIOHTING
HET BEWIJS VAN EEN PERSOONLIJKE
SCHADE TE LEVEREN.

3°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. BESLISSING WAARBIJ HE'Ji
VERWEER OP EEN VORDERING WORDT
AFGEWEZEN. GEEN ANTWOORD OP
HET MIDDEL WAAROP DIT VERWEER IS
GEGROND. ~ NIET-GEMOTIVEERDE BESLISSING.

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
A;ANSPRAKELIJKHEID
« SPINNERIJEN

(1) Cass., 4 april 1941, twee arresten, en de
conclusie van procureur-generaal Leon Cornil,
toen eerste-advocaat-generaal (Bttll. en Pas.,
1941, I, 120), en 7 januari 1972 (Arr. cass.,
1972, blz. 445). Raadpl. «De opdracht van de
hoven en rechtbanken. Enkele overwegingen »,
rede uitgesproken door de Eerste AdvocaatGeneraal Dumon op de plechtige openingszitting van het Hof van 1 september 1975,
blz. 24, 25 en 26.
(2) Cass., 21 november 1975, 5 december
1975 en 28 januari 1976 (Arr. cass., 1976,
biz. 375, 434 en 623).

22 oktober 1976.

1o KOOP.- ARREST DAT VASTSTELT DAT

1° De rechter mag een overeenkomst slechts
uitleggen indien zij niet duidelijk is
en een uitlegging vereist (1). (Artt. 1156
2° De .bewijskracht van de akten wordt
niet miskend door de rechter die, zonder
de bewoordingen te miskennen van een
overeenlcomst welke moet worden uitgelegd, zich op extrinsieke gegevens
beroept om de werkelijke draagwijdte
te bepalen welke de partijen aan de
overeenkomst hebben willen toekennen (2).
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)

KAMER.-

1° W ettelij k gerechtvaardigd is het arrest
dat, na te hebben vastgesteld dat ·een
verzoek om commissie door de commissionair-koper aan de 'commissionair-

-230verkoper zonder invloed was op de
aklcoordbevestiging van de commissionair-lcoper, beslist dat de !coop tussen
de pa1·tijen voltrolclcen was zodm het
alclcoord van de commissionair-lcoper
de commissionai1·-ve1·lcoper had bereilct.
(Artt. 1582 en 1583 B.W.)
2o De commissionair heeft alleen hoedanigheid om in rechte op te treden, hetzij
als eiser, hetzij als verweerder, inzalce
de geschillen die zijn ontstaan ~tit de
overeenlcomsten die hij voor relcening
van zijn committent heeft gesloten ; hij
handelt ald~ts in eigen naam en is niet
gehouden het bewijs van een persoonlijlce
schade te leveren (1). (Art. 12 van de
wet van 5 mei 1912.)
3o Niet-gemotivee1·d is de beslissing die
het verweer op een vordering ve1·werpt
zonde1· te antwo01·den op het middel
waarop dit verweer is geg1·ond (2).
(Art. 97 Grondwet.)
(VENNOOTSCHAP NAAR RET RECHT VAN DE
DUITSE BONDSREPUBLIEK «PALMYRA ))'
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID, T, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «DE KEIJZER EN C 0 )),)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op de bestreden
arresten, respectievelijk op 7 maart 1974
en 31 januari 1975 door het Hof van
beroep te Brusse1 gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending vande artikelen 1134, 1135,
1582, 1583, 1589, 1591, 1593, 1657, 1984,
1998 van het Burgerlijk Wetboek, 12, 13
van de wet van 5 mei 1872 die titel VII
van boekl van het Wetboek van Koophandel vormt, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest van 7 maart 197 4
beslist dat eiseres zich aan wanprestatie
heeft schuldig gemaakt in de uitvoering
van het tussen de partijen op 23 ok~ober
1970 gesloten contract en de ontbinding
(1) Cass., 25 oktober 1963 (Bull. en Pas.,
1964, I, 204) en de noot, alsook Rep. p1•at. d1·,
belge, Compl. III, druk 1969, trefwoord
Commission, nrs. 245 en vlg., en L. FREDERICQ,
Handboek van Belgisch handelsrecht, deel I,
druk 1976, nrs. 227 en vlg., inzonderheid
nr. 239.
·
(2).0ass., 24 maart 1976 (Ar1·. cass., 1976,
blz: 858) en de noot,

van dit contract ten last,e van eiseres
vaststelt om de redenen dat de telex
van 23 oktober 1970 van eiseres de
uitdrukkelijke bevestiging inhoudt vanwege haar Marokkaanse klant van de
door verweerster gevraagde prijs van
360 US dollar voor 1.000 ton koelhuisboter - FOB - Harapanda (Zweden),
verscheping oktoberfnovember
1970,
hiermede de eigenlijke koopovereenkomst
in haar essentiele bestanddelen haar
beslag had gekregen, en de stelling van
eiseres luidens welke, bij ontstentenis
van akkoord betreffende de commissie
van 1 t.h., als prijsbepalende factor, er
geen overeenkomst zou zijn tot stand
gekomen, niet aileen tegen de overgelegde documenten en: voorhanden beoordelingsgegevens indruist, doch bovendien wordt ontzenuwd door de contradictie waarvan haar eigen telex-berichten
van 23 oktober 1970, 12 u. 44, en 27 oktober, 10 u. 56, getuigen; dat inderdaad,
na in fine van de eerste dezer telexen
het verzoek te hebben geforrriuleerd:
cc Wij zouden U willen vragen 1 percent
commissie voor ons in deze prijs te
begrijpen ))' eiseres in de tweede van deze
telexen preciseerde dat, in strijd met de
duidelijke bewoordingen van haar vorige
telex op het stuk van de prijs-akkoordbevestiging, niet zij, maar de cc societe
anonyme Cerealiere >>, een commi(lsie van
1 t.h. verlangde, onder beklemtoning
dat zij zelf op de betwiste verhandeling
geen commissie wenste ; dat derhalve de
verkoop in zijn fundamentele componenten, met uitdrukkelijke akkoord·
bevestiging betreffende de prijs en de
naar aard en omvang bepaalde koopwaar,
definitief tot stand kwam toen · de van
eiseres uitgaande telex van 23 oktober
1970 verweerster binnen de optietermijn
bereikte, ·

terwijl, eerste onde1·deel, de tussen de
partijen als commissionairs gesloten overeenkomst van verkoop van 1.000 ton
gezouten koelhuisboter slechts voltrokken
was nadat de partijen het eens waren
geworden over aile door eiseres gestelde
voorwaarden en eiseres uitdrukkelijk
de toekenning had gevorderd van een
commissieloon van 1 t.h., dat door
verweerster geweigerd was geworden,
zodat er geen verkoop tot stand was
gekomen ; zulks evenzeer het geval was
zo deze commissie voor de opdrachtgever
van eiseres was gevraa.gd geworden·
(schending van de artikelen 1134, 1135,
1582, 1583, 1589, 1591, 1593, 1657,
1984, 19.98 van het Burgerlijk '\Vetboek,
12 en 13 van de wet van 5 mei 1872)

--'- 231 tweede onderdeel, eiseres in haar tweede verzoek zonder invloed was op de totconclusie staande hield dat haar telex standkoming van de verkoopovereenvan 12 oktober 1970 als volgt luidde : komst;
« wir mi:ichten Sie bitten 1 p.c. Provision
Dat .beide onderdelen feitelijke grandfUr uns einzuschliessen "• hetgeen in de slag m1ssen ;
Duitse taal geen vraag maar een duideOver het tweede middel, afgeleid uit
lijke instructie is ; het arrest hierop niet
antwoordt en de beslissing luidens welke de sohending van de artikelen 23, 24,
25, 26 van het Gerechtelijk Wetboek,
een contract van verkoop tot stand was
gekomen derhalve niet regelmatig is 12, 13 van de wet van 5 mei 1872 die
gereohtvaardigd (soh ending van artikel 97 . titel VII van boek I van het \Vetboek
· van Koophandel vormt, 1984, 1991
van de Grondwet);
1993, 1998 van het Burgerlijk Wetboek
derde onderdeel, het niet mogelijk is en 97 van de Grondwet,
uit te maken of het arrest oordeelt dat
doordat het arrest van 31 januari 1975
de verkoop. voltrokken was hoewel
eiseres tevergeefs I t.h. commissieloon eiseres veroordeelt om aan verweerster
eiste, om de reden dat deze voorwaarde een sohadevergoeding te betalen gelijk
geen werkelijke voorwaarde was, of als aan de tegenwaarde in Belgisohe frank
bijkomende voorwaarde de overeen- van 73.000 US dollar om de redenen dat
stemming van' de partijen niet in de weg het tussenarrest van 7 maart 1974 wat
stond, dan wel vreemd was aan het betreft het inoidenteel beroep van eiseres
verkoopcontraot ; dergelijke onvolledig- en de betwisting aangaande de overeenheid en dubbelzinnigheid geen regel- komst, de juridisohe aard van de tussen
matige ;motivering uitmaakt (schending de partijen gesloten overeenkomst heeft
omschreven; dat, wat betreft het hoofdvan art1kel 97 van de Grondwet) :
beroep van verweerster, er een ondersoheid moet worden gemaakt tussen
W at het eerste onderdeel betreft :
het gedeelte van het tussenarreRt van
Overwegende dat, na aan de hand van 7 maart 1974 dat hogervermelde betwisde telex-berichten van eiseres van 23 en tingen heeft besleoht en datgene dat,
27 oktober 1970 te hebben vastgesteld op het hoofdberoep, beschouwingen heeft
dat de door eiseres ge:vraagde commissie geuit aangaande de sohadezekerheid en
van 1 t.h. zonder invloed was op de de schadebegroting ; dat deze besohouakkoordbevestiging, voor rekening van wingen, namelijk die betreffende de
haar oommittent, met de door ver- mogelijkheid dat verweerster in hoedanigweerster gevraagde prijs van 360 US heid van commissionair-verkoper zou
dollar per ton voor 1.000 ton gezouten h~bben gehandeld, echter geen deel
koelhuisboter, het arrest van 7 maart mtmaken van het reohterlijk gewijsde,
1974 wettelijk beslist dat de kwestieuze daar het tussenarrest er zioh toe heeft
verkoopovereenkomst voltrokken was beperkt de heropening van de debatten
van zodra voormelde akkoordbevestiging te bevelen ; dat de vordering van vervoor rekening van de oommittent van weerster in de inleidende dagvaarding
eiseres verweerster had bereikt ;
er sleohts op gericht was schadevergoeDat het onderdeel naar recht faalt;
ding als verkoper · in eigen naam te
bekomen; dat verweerster, na heropening
Wat het tweede en het derde onderdeel van de debatten, hierop de nadruk legt,
betreft:
eraan toevoegende dat cc zelfs zo ze niet
Overwegende dat, door te besohouwen in eigen naam en voor eigen rekening,
dat het cc verzoek , tot toekenning van maar sleohts als oommissionair had
een oommissieloon geen enkele gevolg- gefungeerd, quod non, haar eis tooh
trekking wettigt die de reohtsverhou- steeds ontvankelijk was en de haar toe
dingen tussen de partijen zou bei'n- te kennen schadevergoeding nog altijd
vloeden, voormeld arrest de conolusie dezelfde zou zijn >> ; dat verweerster de
van eiseres, luidens welke geen vraag om verkoper en de benadeelde partij is,
commissieloon dooh een duidelijke in- zodat ten deze wei degelijk sohadeloosstruotie daaromtrent was geformuleerd, stelling wordt gevorderd door degene die
verwerpt en meteen passend beant- werkelijk schade heeft ondergaan ; dat
in het vooruitzioht van de doorverkoop
woordt;
Dat dit antwoord nooh onvolledig aan eiseres de koopwaar op naam van
nooh dubbelzinnig is, vermits het hof verweerster werd gefaotureerd en in haar
van beroep aldus te kennen geeft dat patrimonium opgenomen,
terwijl, eerste onderdeel, het tussende verkoop voltrokken was omdat dit
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arrest van 7 maart 197 4 niet aileen over
het hoofdberoep beschouwingen geeft
aangaande de mogelijkheid dat verweerster als commissionair-verkoper was opgetreden, maar ook op het incidenteel
beroep definitief heeft beslist dat verweerster als commissionair-verkoper was
opgetreden en de relaties tussen de
partijen door het commissie-contract
werden beheerst, zodat het arrest het
gezag van het rechterlijk gewijsde van
het tussenarrest schendt (schending van
de artikelen 23, 24, 25 en 26 van het
Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, het arrest, hetwelk
erkent dat het tussenarrest aangaande
het .incidenteel beroep de ju:ridische
aard van de door de partij en gesloten
overeenkomst had omschreven, hetgeen
inhoudt dat verweerster als commissionair-verkoper optrad, met betrekking
tot de door verweerster wegens dit
contract gevorderde schadevergoeding
niet geldig kon beslissen dat de door
verweerster ingeroepen schade door deze
laatste persoonlijk was geleden daar zij
de goederen, voorwerp van het contract
van commissie, voor eigen rekening
met eiseres had verhandeld (schending
van de artikelen 12, 13 van de wet van
5 mei 1872, 1984, 1991, 1993 en 1998
van het Burgerlijk Wetboek);
derde onde1·deel, het tegenstrijdig is
enerzijds te beslissen dat ·verweerster
bij het sluiten van het contract met
eiseres in hoedanigheid van commissionair-verkoper optrad en anderzijds
aan dezelfde verweerster, wegens verbreking van dit contract ten laste van
!Jiseres, schadev(irgoeding toe te kenneri
alsof ·zij gehandeld had voor eigen
rekening; het in aile geval niet mogelijk
is uit te maken in welke hoedanigheid
aan verweers'ter schadevergoeding wordt
toegekend (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft :
. Overwegende dat, in strijd met de
aanvoering van dit onderdeel, het arrest
van 7 maart 1974 niet beslist dat de
rela:ties tussen de partijen door het
0ommissie-contract worden beheerst,
doch « dat de partijen de litigieuze
verkoop in hun wederzijdse hoedanigheid van commissionair hebben gesloten '';
Overwegende dat zulks impliceert dat
de rechtsverhoudingen tussen de partijen
door de door. hen gesloten verkoopqvereenkomst. zijn beheerst ;

Overwegende immers dat de commissionair weliswaar voor rekening van een
committent doch in eigen naam handelt
en ten opzichte van de derden schuldeiser
of schuldenaar is alsof hij voor eigen
rekening handelde, zodat, in geval van
verkoop, hij ten opzichte van de derden
de koper of de verkoper is;
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen ;
W at bet tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu uit het·antwoord
op het eerste onderdeel blijkt dat in geval
van verkoop de commissionair ten opzichte van de. derden persoonlijk koper
of verkoper is, daaruit volgt dat, in
geval van wanprestatie van de tegenpartij, deze laatste hem persoonlijk
schadevergoeding is verschuldigd ;
Dat het arrest van 31 januari 1975
bijgevolg wettelijk beslist clat verweerster
de verkoper en de benadeelde partij is,
zodat ten deze wei degelijk schadeloossteiling wordt gevorderd door degene die
werkelijk de schade heeft ondergaan;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu verweerster ten
opzichte van eiseres als verkoopster
optrad en bijgevolg, in geval van nietuitvoering van het verkoopcontract, de
benadeelde partij was, het niet tegenstrijdig is te beslissen dat verweerster
als commissionair-verkoper optrad en
haar, wegens niet-uitvoering van voormeld contract door de koper, schadevergoeding voor eigen rekening toe te
kennen;
Dat het onderdeel op dit punt feitelijke
grondslag mist ;
Overwegende dat, in zoverre het
onderdeel aanvoert dat het niet mogelijk
is uit te maken in welke hoedanigheid
aan verweerster schadevergoeding wordt
toegekend, hetzij als commissionairverkoper hetzij als verkoper, het onderdee! zonder belang is, nu aileen de commissionair, hetzij als eiser, hetzij als
verweerder, in rechte kan optreden
inzake de geschillen die zijn ontstaan
uit de overeenkomsten die hij voor
rekening van zijn committent heeft
gesloten;
Dat het onderdeel op dit punt niet
ontvankelijk is ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 12, 13 van
de wet van 5 mei 1872 die titel VII van
Boek I V.an het ..Wetboek van Koop-

-233handel vormt, 870, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, ll49, ll50, 1315 van het
Burgerlijk vVetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest van 31 januari 1975
eiseres veroordeelt om aan verweerster
een schadevergoeding te betalen gelijk
aan de tegenwaarde in Belgische frank
van 73.000 US dollar om de redenen
dat de door verweerster aan eiseres
verkochte koopwaar door deze laatste
noch afgehaald noch betaald werd ; dat
verweerster, die ertoe gehouden was de
schade ingevolge contractbreuk niet
nodeloos op te drijven, dezelfde koelhuisboter aan derden heeft voortverkocht;
dat verweerster haar eis tot de geleden
winstderving beperkt ; dat de bij voortverkoop geboekte winst de winstderving
ingevolge de niet-uitgevoerde verkoop
aan eiseres niet vervangt ; dat verweerster
door de contractbreuk, ondanks de
voortverkoop, een gaping in haar zakencijfer ondervindt met de hieraan verbonden winstderving ; d&t eiseres derhalve
niet kan beweren dat de verkoper geen
winst heeft gederfd omdat hij de waar
opnieuw aan derden kon verkopen en
daarbij eveneens winst maakte ; dat de
verkoper immers over genoeg koelhuisboter beschikte om de twee verkopen te
verrichten, met name de v:erkoop aan
de oorsprohkelijke koper en die aan de
volgende koper,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
aanvullende conclusie staande hield dat
verweerster ten onrechte inriep dat, zij;
indien eiseres de haar verkochte boter
had afgenomen, andere boter aan de
derde had kunnen verkopen ; verweerster
immers geenszins bewezen heeft dat zij
in oktoberfnovember 1970 meer dan
1.000 ton boter kon ter beschikking
stellen ; uit de briefwisseling blijkt dat
1.000 ton het absoluut maximum was
dat ze kon leveren ; hij derhalve geen
ldant heeft verloren ; het arrest op dit
middel niet voldoende antwoordt (scherrding van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, verweerster, die tegenover eiseres als commissionair-verkoper
van de 1.000 ton boter in eigen naam
optreedt, de schade moet bewijzen die
uit het contract van verkoop is voortgesproten (schending van de artikelen 12
en 13 van de wet van 5 mei 1872, 870,
1042 van het Gerechtelijk Wetboek en
1315 van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, het feit dat verweerster,
die opgetreden is als commissionairverkoper, over meer dan 1.000 ton

boter zou hebben beschikt voor eiseres
onvoorzienbaar was, zodat het arrest
ten onrechte op grond daarvan de
schadevergoeding vaststelt (schending
van de artikelen 12 en 13 van de wet
van 5 mei 1872, ll49 en ll50 van het
Burgerlijk W etboek) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres in conclusie
het in het onderdeel aangehaalde verweer
liet gelden en tot staving daarvan
aanvoerde dat zij op 1 oktober aan
verweerster vroeg haar 5.000 ton boter
te leveren in oktoberfnovember, dat
verweerster haar bij telex en van 1, 6 en
9 oktober telkens meldde dat zij slechts
maximum 1.000 ton boter kon leveren,
dat toen eiseres op 12 oktober nogmaalfl
aandrong op levering van 5.000 ton boter
v66r het einde van het volgend jaar,
verweerster per telex antwoordde « tot
einde van dit jaar slechts 1.000 ton» en
op 19 oktober zelfs meldde dat zij niet
zeker was v66r einde 1970 wel 1.000 ton
te kunnen leveren i dat een telex van
23 oktober 1970 meldt dat 1.000 ton
een absoluut maximum is ; dat nu het
onder meer wegens de vervoerkosten
alleszins interessanter is een zo groot
mogelijke hoeveelheid te leveren aan
eenzelfde koper, het vaststaat dat verweerster in oktoberfnovember 1970 geen
andere boter ter beschikking had dan de
1.000 ton die aan eiseres werden verkocht;
.
Overwegende dat het arrest, in antwoord op dit omstandig verweer, er zich
toe beperkt te beschouwen dat de
verkoper « over genoeg koelhuisboter
beschikte om de twee verkopen · te
verrichten, met name de verkoop aan
eiseres en die aan de volgende koper » ;
Dat het arrest· zodoende de kwestieuze
conclusie niet tot voldoening van recht
beantwoordt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder a;cht te
slaan op de laatste twee onderdelen van
het derde middel, die geen ruimere
cassatie kunnen medebrengen, vernietigt
het op 31 januari 1975 gewezen arrest,
doch enkel in zoverre dit het bedrag
van de aan verweerster toekomende
schadevergoeding bepaalt en statueert
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 ; houdt de kosten aan opdat
erover door de feitenrechter zou worden
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beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Gent.
22 oktober 1976. 1e kamer.
Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Gerniers. Gelijkluidende conclusie, de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. - Pleiters, de HR. Houtekier en
Dassesse.

Zoos was gewo1'den, kan de 1·echte1' in
hoge1' be1'oep de beslissing van de eerste
1'echter, waa1'bij de eise1' we1'd ve1'001'deeld
om aan deze burgerlijke pa1'tij ve1'goedingen te betalen, niet bevestigen zonde1·
uitspraak te doen over een niet gevorderde
zaak (2).
(WEERTS, T. VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ
(( GENERAL ACCIDENT »
EN LITISOONSORTEN.)
ARREST (ve1'taling).

26 KAMER. -

25 oktober 1976.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
· VoRM. STRAFZAKEN. BETIOHTING VAN VALSHEID TOT STAVING VAN
EEN MIDDEL, VERZOEK TOT BETIOHTING VAN VALSHEID TER GRIFFIE
INGEDmND MEER DAN TWEE MAANDEN
NA DE INSOHRIJVING VAN DE ZAAK OP
DE ALGEMENE ROL. RET HoF
HOUDT HIERMEE GEEN REKENING.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 maart 1976 door het Hof
van Beroep te Luik gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gerieht is
tegen de beslissing op de strafvordering
tegen eiser :

verklaard heejt dat haar optreden doel-

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 193, 194,
195, 196, 197 van het Strafwetboek, 152,
153, 154, 155, 156, 172, 176, 185, 189,
190, 190bis, 211 van het Wetboek van
Strafvordering en 97 van de Grondwet,
doo1'dat het bevestigend arrest dat
eiser veroordeelt, vaststelt dat beklaagde
Gillessen aanwezig was en gehoord werd
in de Franse taal en op de openbare
terechtzitting met behulp van een beiidigd
tolk ; dat de heer Gruslin, openbaar
ministerie, gehoord werd in zijn vorderingen,
te1'wijl, eerste onderdeel, beldaagde
Gillessen persoonlijk geen enkele zitting
van het hof van beroep betreffende deze
zaak heeft bijgewoond en de vermeldingen van het arrest en van het procesverbaal van de terechtzitting van 5 februari 1976, volgens welke hij zou zijn
gehoord met behulp van een beiidigd
tolk, vals zijn (schending van de artikelen 193, 194, 195, 196, 197 van het
Strafwetboek en 2ll van het Wetboek
van Strafvordering) ; .
tweede onde1'deel, op de terechtzitting
van 29 januari 1976 het openbaar
ministerie. werd vertegenwoordigd door
de heer advocaat-generaal Pety de
Thoz.ee en de vermeldingen van het
bestreden arrest, volgens welke de heer
Gruslin, openbaar ministerie, gehoord
werd in zijn vorderingen, vals zijn

(1) Cass., 22 december 1975 (Arr. cass.,
1976, biz. 496) en de noot.·

(2) Raadpi. cass., 25 maart 1975 (Arr. cass.,
1975, biz. 830).

2o BETICHTING VAN VALSHEID.STRAFZAKEN. - CASSATIEGEDING. BETIOHTING VAN VALSHEID TOT STAVING VAN EEN MIDDEL. - VERZOEK
TOT BETIOHTlNG 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.
3° RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.-'-BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. REOHTER IN HOGER BEROEP DIE DE
BEKLAAGDE VEROORDEELT OM AAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ VERGOEDINGEN
TE BETALEN. - BURGERLIJKE PARTIJ
DIE . VERKLAARD HEEFT DAT HAAR
OPTREDEN DOELLOOS.WAS GEWORDEN.
- 0NWETTELIJKHEID.

1° en 2° In strajzaken houdt het Hof geen
rekening met een verzoek tot betichting
van valsheid dat ter grijfie van het H of
is ingediend meer dan twee maanden
na de dag waarop de zaak op de algemene rol is ingeschreven (1). (Artikelen 420bis, 458 en 459 Sv.)
.30 Als de burgerlijke partij ter terechtzitting
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195, 196, 197 van het Strafwetboek en
211 van het Wetboek van Strafvordering);
der.de onderdeel, de valse vermeldingen
in het bestreden arrest en de processenverbaal van de terechtzitting het niet
mogelijk maken de regelmatigheid van
de rechtspleging en van de veroordelingen
tegen eiser na te gaan (schending van de
artikelen 152, 153, 154, 155, 156, 172,
176, 185, 189, 190, 190bis, 211 van het
vVetboek van Strafvordering en 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat eiser de in het middel
aangeduide vermeldingen van het arrest
en van het proces-verbaal van de
terechtzitting van het Hof van Beroep
te Luik van 5 februari 1976 beticht heeft
van valsheid ;
Overwegende
dat,
luidens
artikel 420bis, lid 2, van het Wetboek 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 mag indienen, behalve akten van
afstand of 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 lim,itatief in voornoemde
wetsbepaling worden opgenoemd en die
kunnen worden ingediend na het verstrijken van de termijn van twee
ma'1nden die erin wordt vermeld ;
. Overwegende dat het verzoek tot
betichting van valsheid door eiser op de
g1·iffie van het Hof werd ingediend op
11 juni 1976, dit is na het verstrijken
van de termijn van twee maanden vanaf
de dag waarop de zaak op de algemene
rol op 9 april 1976 werd ingeschreven;
Dat het Hof derhalve geen acht kan
slaan op genoemd verzoek ;
Overwegende dat de feiten, waarop
het middel steunt, · worden tegengesproken door de vaststellingen van het
proces-verbaal van de terechtzitting
en van het arrest ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
En overwegende dat de substanWile
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
II. l:n zoverre het middel gericht is
tegen de beslissingen op de strafvordering
tegen verweerder Gerardus Gillessen

(in werkelijkheid Cillessen), medebeklaagde, en op de rechtsvorderin'g van
het openbaar ministerie tegen verweerder
Willem Schouten, civielrechtelijk aansprakelijke voor Gillessen :
Overwegende dat eiser geen hoedanigheid bezit om zich tegen deze beslissingen
in cassatie te voorzien ;
III. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering tegen eiser
a) van verweerster, vennootschap naar
Nederlands recht Transvemij, burgerlijke
partij :

Overwegende dat eiser afstand heeft
gedaan van zijn voorziening ;
b) van de verweerders Daniele Letroye,
Marie Schneider, Bernard Rogier, Nicole
Rogier, Liliane Rogier en de vennootschap naar Nederlands recht Verhuis
en Expeditiebedrijf A. Schaap, burgerlijke partijen :
.

Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;
c) door verweerster, verzekeringsmaatschappij General Accident, burgerlijke
partij :
·

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1138, 2o en
4°, van het Gerechtelijk Wetboek, 1234,
1236, 1319, 1320, 1322 van het Bm:gerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bevestigend arrest eiser
veroordeelt om aan de burgerlijke partij
General Accident 117.899 frank te betalen,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
conclusie van hager beroep uitdrukkelijk
betoogde dat aan alle rechten van deze
burgerlijke partij was voldaan op basis
van de multilaterale overeenkomst tot
regeling van de schadegevallen en dat
zij geen belang meer had bij de rechtsvordering ; het bestreden arrest dit
betoog niet heeft beantwoord (schending
van artikel 97 van de Grondwet) ;
tweede onderdeel, de burgerlijke partij
General Accident betaald was geworden
en in hager beroep geen schadevergoeding
meer vroeg ; het Hof, in .zijn procesverbaal van de terechtzitting van 5 februari 1976, trouwens had vastgesteld
dat haar burgerlijkepartijstelling doelloos was geworden (schending van de
artikelen 1138, 2° en 4°, van het Gerech·
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en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat uit het procesverbaal van de terechtzitting van het
Hof van beroep van 5 februari 1976
blijkt dat meester Philippe Delfosse
voor de verzekeringsmaatschappij General Accident heeft verklaard dat haar
burgerlijkepartijstelling doelloos was geworden;
Dat hieruit volgt dat het arrest, door
de bevestiging van de beslissing van de
eerste rechter die eiser tot schadevergoeding veroordeelde ten voordele van
verweerster, over een niet gevorderde
zaak uitspraak doet ;
Dat in die mate dit onderdeel vari het
middel gegrond is ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening in zoverre deze
gericht is tegeri de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van de venl}Ootschap naar Nederlands recht Transvemij ; vernietigt het bestreden arrest in
zoverre het uitspraak doet over de
civielrechtelijke vordering van de verzekeringsmaatschappij General Accident
tegen eiser ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt eiser in negen tiende van de
kosten en de verzekeringsmaatschappij
General Accident tot . het resterende
tiende erva.n ; zegt dat er geen reden is
tot verwijzing.
25 oktober 1976. 2e kamer. V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
wa.arnemend voorzitter. - Verslaggever,
Baron Vin<;otte. Gelijkluidende conclusie, de H. Duchatelet, advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Houtekier.

Wanneer de rechter in hoger beroep de
door de eerste rechter uitgesproken straf
vermindC?·t, maar het voo1· deze straj
verleende uitstel intrekt, moet dienaangaande geen beslissing worden genomen
met eenparige stemmen van de leden van
het gerecht (1). (Art. 2llbis Sv.)
(GRANDRY, T. LEMOINE, BRACKMANN
EN NATIONAAL VERBOND DER
SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN.)
ARREST (vertaling).
'RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 mei 1976 door het Hof van
Beroep te Luik gewezen ;
·
I. In zoverre de voorzieni~g gericht is
tegen het openbaar ministeri.e :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van · artikel 211bis van het
W etboek van Strafvordering,
doordat het · hof van beroep, zonder
de eenparigheid van stemmen van zijn
leden vast te stellen, eiser veroordeelt
tot drie gevangenisstraffen van acht
dagen zonder uitstel,
terwijl .de eerste rechter hem had
veroordeeld tot drie gevangenisstraffen,
respectievelijk van drie maanden, een
maand en een maand, doch met uitstel :
Overwegende dat, niet aileen, het hof
van beroep in het in het middel vermelde
geval riiet bij eenparigheid uitspraak
moest doen, doch dat het arrest daarenboven en in strijd met eisers bewering de
beslissing van de eerste rechter betreffende ·het uitstel bevestigt ;
·
Dat het middel derhalve naar recht
faalt en feitelijke.grondslag mist;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissmg overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

2e KAMER. -
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HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
RECHTER IN HOGER B];ROEP VERMINDERT DE ST:I:tAF, MAAR TREKT RET DOOR
DE EERSTE RECHTER VERLEENDE UIT. STEL IN.
GEEN EENSTEMMIGHEID
Y;E)R]JIST. •

25 oktober 1976. 2e kamer. V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. "--'-- Verslaggever,
(1) Cass., 4 oktober 1971 (Arr. cass., 197~,
biz. 133); zie het volgend arrest.
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de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Derwael (van de balie
te Luik).

28 KAMER. -
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HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
E:ENSTEMMIGHEID.- RECHTER IN HOGER BERO:EP DIE DE DOOR DE CORREC·
TIONELE RECHTBANK UITGESPROKEN
HOOFDGEVANGENISSTRAF VERZWAART
EN HET UITSTEL VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN DE STRAF INTREKT. EENSTEMl\HGHEID NIET VASTGESTELD.
- VERMELDING VAN ARTIKEL 2llbis
Sv. - 0NWETT:ELIJKE VEROORDELING.

W anneer de rechter. in hager beroep de
veroordeling tot een door de correctionele
rechtbank uitgesproke.n hoofdgevangenisstraf ve1·zwaart en . het uitstel van de
tenuitvoerlegging van de straf intrekt,
moet dienaangaande beslist worden met
er:,nparige ·stemmen van de leden van
het gerecht .( 1) ; de enlcele vermelding
van artilcel 211bis Sv. volstaat niet (2).
(Art. 2llbis Sv.)

dat het hof van beroep bij eenparigheid
van stemmen uitspraak heeft gedaan :
Overwegende dat het hof van beroep,
door uitspraak te doen zoals het middel
aanduidt, de beschikking van artikel 2llbis van het Wetboek van Strafvordering heeft miskend ;
Dat de loutere vermelding van dit
artikel onder de wetsbepalingen die in
het arrest worden aangehaald als zijnde
aangeduid door de voorzitter geen voldoende vaststelling vormt van de door
dit artikel vereiste eenparigheid ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet
over de strafvordering ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; laat de kosten ten laste van
de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.

25 oktober 1976. 2 8 kamer. Voorzitter, ·Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggevet•,
de H. Legros. - Gelijkluidende conclusie;
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Fally.

(EWBANK.)
ARREST (vertaling). ·
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 juni 1976 door het Hof van
Beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de strafrechtelijke beschikkingen van het arrest ;
Over het middel afgeleid nit de scherrding van artikel 2llbis van het Wetboek
van Strafvordering,
doordat, nu de· eerste rechter eiser had
veroordeeld tot een gevangenisstraf van
twee maanden met een uitstel van drie
jaar wegens verlating van familie, het
arrest OV\')rweegt dat de strafwet op een
te milde wijze op eiser werd toegepast en
hem veroordeelt tot een gevangenisstraf
van zes maanden waardoor het de straf
die werd uitgesproken door de eerste
rechter verzwaart zonder vast te stellen
(1)
1974,
(2)
1972,

Vgl. cass., 30 april 1974 (Arr. cass;,
blz. 960); zie het voorgaande arrest.
Cass., 22 november 1971 (Arr. cass.,
blz. 296).
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1o VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS·
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
- STRAFZAKEN,- BESCHERMING VAN
DE MAATSCHAPPIJ. - BESLISSING VAN
DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN
DE .MAATSCHAPPIJ WAARBIJ AAN. DE
GEINTERNEERDE VERLOF WORDT GE·
W.EIGERD. VooRZIENING IN CASSATIE. - NIET·ONTVANKELIJKHEID.

2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. _'___ BESLISSING VAN DE
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ WAARBIJ AAN DE Glll·
INTERNEERDE VERLOF WORDT GEWEI·
GERD.- VoORZIENING IN CASSATIE.NIET-ONTVANKELIJKHEID.
1o

en

2° Niet ontvankelijk is de voorziening
van een geinterneerde tegen de beslissing
van de commissie tot bescherming van
de maatschappij waarbij hem verlof
wordt geweigerd. (Art. 18 wet tot
bescherming van de maatschappij.)

-
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(CLOSSET.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 14 september 1976 gewezen
door de commissie tot bescherming van
de maatschappij bij de psychiatrische
~fdeling van de gevangenis te N amen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de wet van l juni 1964,
do01•dat eiser sinds de maand september
1975 niet meer verschenen is voor de
commissie tot bescherming van de maatschappij om zijn invrijheidstelling te
vragen en de commissie tot bescherming
van de maatschappij tijdens haar zitting
van 14 september 1976 zijn vraag tot
invrijheidstelling niet heeft willen onderzoeken:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet volgt dat eiser voor de cowmissie
tot bescherming van de maatschappij
zijn invrijheidstelling heeft gevraagd ;
Dat 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;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de wet van 1 juli 1964,
do01·dat de commissie tot bescherming
van de maatschappij de vraag om verlof
heeft afgewezen, ondanks het gunstig
verslag van de geneesheer-directeur van
het gesticht te Paifve :
Overwegende dat de beslissing van een
commissie tot bescherming van de maatschappij over een vraag om verlof geen
uitspraak doet over de handhaving van
de internering welke door het strafgerecht
is bevolen en dus niet openstaat voor
cassatieberoep ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
25 oktober 1976. 2 8 kamer. V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend· voorzitter. - Verslaggever,
Mevr. Raymond-Decharneux. - Gelijkluidende conclusie, de H. Duchatelet,
advocaat-generaal.
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REGELING VAN RECHTSGEBIED.ISTRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER W AARBIJ VERDACHTEN WE·
GENS WANBEDRIJVEN NAAR DE COR·
RECTIONELE RECHTBANK WORDEN VER·
WEZEN. VONNISGERECHT DAT ZICH
ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT EEN
VAN DE MISDRIJVEN EEN NIET• GECOR·
RECTIONALISEERDE MISDAAD IS EN DE
ANDERE l\USDRIJVEN SAli1ENH,ANGEND
ZIJN.- BESLISSINGEN IN KRACHT VAN
GEWIJSDE
GEGAAN.
BESLISSING
WAARBIJ DE RECHTBANK ZIOH ONBE·
VOEGD VERKLAART SOHIJNBAAR GE·
GROND. VERNIETIGING VAN DE
BESCHIKKING. VERWIJZING NAAR
DE
KAMER VAN INBESOHULDIGING·
STELLING.

W anneer de kamer van inbeschuldigingstelling verdachten wegens als wanbedrijven omschreven feiten naar de
correctionele rechtbank heeft verwezen
en de correctionele rechtbank zich onbevoegd heejt verklaard omdat een van de
feiten een niet gecorrectionaliseerde misdaad is en de andere misdrijven samenhangend zijn, vernietigt het H of, het
rechtsgebied regelende, de beschikking
van de raadkamer en verwijst de zaak
naar de kamer van inbeschuldigingstelling, zo beide beslissingen in lcracht
van gewijsde zijn gegaan en de beslissing
waarbiJ de rechtbank zich onbevoegd
heeft verklaard schijnbaar gegrond is (1).

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS,
T. GRONDAL EN LITISCONSORTEN.)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; Gelet op de eis tot
regeling van rechtsgebied op 28 juni 1976
door de Procureur des Konings te
V erviers ingesteld ;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te
Verviers, bij beschikking van 5 december
1975, 1° Louis Grondal, geboren te Foret
op 16 maart 1938, werkloze, wonende
te Magw3e, rue Bay-Bonnet nr. 24,
2° Claude Va.nnieuwenhuyze,. geboren

(1) Oass., 22 september 1975 (Arr. cass,
1976, blz. 106),
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wonende te Verviers, rue Renkin nr. 45,
3° Raymond Houet, geboren te Flamierge
op 6 mei 1931, handelaar, wonende te
Verviers, rue de Namur nr. 28, 4° Giorgio
Neri, geboren te Florence (Italie) op
18 mei 1949, arbeider van Italiaanse
nationaliteit, wonende te Herve, rue
Haute nr; 53, naar de correctionele
rechtbank heeft verwezen :
de eerste, om te Verviers, op 8 april
1975, getracht te hebben twee schilderijen bedrieglijk weg te nemen die
toebehoorden aan het gemeentebestuur
van Verviers, waarbij de paging tot het
misdrijf zich heeft geopenbaard door
uitwendige daden die een begin van
uitvoering uitmaken en die aileen ten
gevolge van omstandigheden, van de wil
van de dader onafhankelijk, zijn gestaakt
of hun uitwerking hebben gemist;
de tweede, derde ·en vierde, hetzij om
als daders wanbedrijven te hebben
gepleegd of aan de uitvoering ervan
rechtstreeks te hebben meegewerkt, of
door enige daad tot de uitvoering
zodanige hulp te hebben verleend dat
het wanbedrijf zonder hun bijstand
niet had kunnen worden gepleegd, of,
door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of macht, misdadige
kuiperijen of arglistigheden, deze wanbeclrijven rechtstreeks te hebben uitgelokt, hetzij om als medeplichtigen aan
de wanbedrijven onderrichtingen te
hebben gegeven om deze te plegen of
om wapens, werktuigen of enig ander
middel te hebben verschaft die tot deze
wanbedrijven hebben gediend, wetende
da,t deze daartoe zouden dienen, of,
buiten het geval van artikel 66, alinea 3,
van het Strafwetboek, met hun weteil,
de dader of de daders te hebben geholpen
of bijgestaan in de daden die de wanbedrijven hebben voorbereid, vergemakkelijkt of voH;ooid, te · V erviers, in de
nacht van 7 op 8 april1975, 1) tweemaal,
zich ingemengd te hebben in openbare
ambten, hetzij burgerlijke of militaire,
en ten deze de titel te hebben aangenomen
van lid van de gerechtelijke politic of
van de bewakings- en opsporingsbrigade
van de rijkswacht, 2) 1.500 frank, die
aan Grondal Louis toebehoorden, op
bedrieglijke wijze te hebben weggenomen,
met de omstandigheid, wat de tweede
betreft, dat hij zich in staat van wettelijke herhaling bevond ;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank .te Verviers in haar vonnis
van 2 juni 1976, dat ten aanzien van de
eerste en de vierde bij verstek, en ten

aanzien van de anderfl twee op tegenspraak werd gewezen, zich onbevoegd
heeft verklaard op grond dat, enerzijds,
de tweede, de derde en vierde behlaagde
« zich zouden hebben laten doorgaan als
leden van de politic en dat ze zich onder
voorwendsel van een identiteitscontroie
de portefeuille van Grondal hebben
laten overhandigen ; dat ze hiervan
zouden gebruik hebben gemaakt om er
een bepaald bedrag uit weg te nemen ;
dat dit feit gestraft wordt met een
criminele straf (artikel 467 van het
Strafwetboek) "•· en, anderzijds,. dat er
samenhang bestaat tussen dit feit en
de andere feiten die aan de vier beklaagden worden ten laste gelegd ;
Overwegendc 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 uit de stukken die
aan het Hof worden voorgelegd blijkt
dat het tweede feit dat aan de tweede,
derde en vierde beklaagde ten laste
wordt gelegd een misdrijf is, en dat dit
feit samenhangend is met de andere
feiten die aan de vier beklaagden worden
ten laste gelegd ;
Dat hieruit volgt dat de correctionele
rechtbank, nu de raadkamer geen verzachtende omstandigheden in aanmerking
heeft genomen, zich terecht onbevoegd
heeft verklaard ;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de
beschikking van 5 december 197 5 van de
raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Verviers ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beschikking ;
verwijst de zaak naar de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Luik.
25 oktober 1976. 2e kamer. V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Legros.- Gelijk.luidende conclusie,
de H. Duchatelet.

2e

KAMER. -

26 oktober 1976.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BUR-

-
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GERLIJKE RECHTSVORDERING. - VERWEER VAN DE BEKLAAGDE ONBEANTWOORD GEBLEVEN. - GEEN GEMOTIVEERDE BESLISSING.

Niet gemotiveerd is de beslissing waarbij
de beklaagde op de tegen hem ingestelde
burgerlijlce rechtsvo1·dering wordt veroordeeld, zonder te antwoorden op een
door· hem regelmatig voorgedragen verweer (1). (Art. 97 Grondwet.)
(CUENEN, T. MOTMANS EN DUFOUR.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
26 oktober 1976. 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V er'Blaggever,
de H. Sury. - Gelijkhtidende conclusie,
de H. Declercq, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Houtekier.

2e KAMER. -

26 oktober 1976.

10 S'I'RAF.- 0PDECIMES.- FElTEN VAN
VOOR 3 AUGUSTUS 1975.- GELDBOETE
VERHOOGD MET 390 DECIMES.
ONWETTELIJKHEID.
2o VERWIJZING NA CASSATIE.
STRAFZAKEN. VERNIETIGING WEGENS ONWETTELIJKE VERHOGING VAN
DE GELDBOETE MET 390 DECIMES, GEDEELTELIJKE VERNIETIGiNG MET
VERWIJZING.
10 Onwettelijk is de beslissing d1:e de
geldboete wegens een misdr·ijj, dat v66r
3 augustus 1975 is gepleegd, met
390 decimes verhoogt (2). (Artt. 1 en 3
wet van 5 maart 1952, gew. bij de wet
van 25 juni 1975.)
·
2° Vernietiging op grand dat de geldboete
met 390 decimes is verhoogd, hoewel
dit slechts met 290 decimes mocht, is tot
dit beschikkende gedeelte beper·kt, doch
geschiedt met verwijzing (3).
{1)
1976,
{2)
(Arr.

Ca.ss., 30 september 1975 {Arr. cass.,
biz. 137).
en {3) Raadpi. cass., 15 maart 1976
cass., 1976, biz. 816).

(VAN HOUCKE.)
ARREST,
RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 26 augustus 1976 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;
Over het ambtshalve opgeworpen middel, afgeleid uit de schending van de
artikelen 1 en 3 van de wet van 5 maart
1952, gewijzigd bij het enig artikel van de
wet van 22 december 1969 en vervolgens
bij het enig artikel van de wet van
25 juni 1975 :
Overwegende dat het arrest, bij bevestiging van het beroepen vonnis,
eiser onder meer veroordeelt, wegens
diefstallen gepleegd te Deinze in de
nacht van 25 op 26 april 1975 en te
Dentergem, Markegem en Tielt op 6 en
7 mei 197 5, tot een gevangenisstraf van
een maand .en een geldboete van 100 frank,
verhoogd met 390 decimes, met toepassing van artikel 1 van de wet van 5 II).aart
1952, zoals gewijzigd bij het enig artikel
van de wet van 25 juni 197 5 ;
Overwegende dat de .wetsbepaling
waarbij de decimes van 290 tot 390
werden verhoogd, op 3 augustus 1975
in werking is getreden ; dat de bij die wet
ingevoerde verhoging van de geldboeten
niet toepasselijk is op de geldboeten
die uitgesproken worden· wegens misdrijven die v66r de -inwerkingtreding
werden gepleegd ; dat het arrest, waarbij
wordt vastgesteld dat de vermelde
misdrijven in april en mei 197 5 werden
gepleegd, de in het middel vermelde
wetsbepalingen schendt ;
.
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing geen onwettelijkheid bevat die eiser kan grieven ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest voor zover het de tegen eiser
uit hoofde van de feiten A en B, not.8120/
G/1975, uitgesproken geldboete met
390 decimes verhoogt; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser
in drievierde van de kosten en laat het
overige vierde ten laste van de Staat ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van beroep te Brussel, dat alleen
uitspraak zal doen over de toepassing

-241van de opdecimes op
geldboete.

de voormelde

26 oktober 1976. 2e kamer. de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Soetaert. Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq, advocaat-generaal.
Voor~itter,

1° De jeitenrechter is niet verplicht te
antwoorden op de middelen die voor hem
in pleidooi door de beklaagde of zijn
raadsman zijn voorgedragen (2). (Art. 9
Grondwet.)

2° Niet ontvankelijk is het middel dat de
schending van een wettelijke bepaling
aanvoert zonder nader te bepalen waarin
deze schending bestaat (3).
(SERIO.)

.2" KAMER. - 26 oktober 1976.

ARREST.

STRAFVORDERING.
INSTELLEN
VAN DE STRAFVORDERING. VERKRAOHTING EN OPENBARE ZEDENSOHEN, NIS. GEEN KLAOHT VANWEGE DE
BENADEELDE, ~ 0NTVANKELIJKHEID.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 2 maart 1976 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;

Geen enkele ivettelijke bepaling vereist
voor het instellen van de strajvordering
wegens verkrachting en openbare zeden·
schennis · dat de benadeelde klacht indient (I).
(VAN HOUOKE.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
26 oktober 1976. 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Soetaert. Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

26 oktober 1976.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.IN PLEIDOOI ONTWIKKELDE MIDDELEN.
GEEN VERPLIOHTING VOOR DE
FEITENREOHTER EROP TE ANTWOORDEN.

2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - VAAGHEID, NIET-ONTVANKELIJKHEID,
(1) Raadpl. cass., 23 augustus 1965 (Bull.
en Pas., 1965, I, 1203).

Over het · eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest eiser bij toepassing
van de artikelen 66, 177, lid 2, en 214
van het Strafwetboek als dader (of
mededader) van het door het hof van
beroep heromschreven misdrijf veroordeelt, om, zonder schuldig te zijn aan de
in artikel 176 van dit wetboek omschreven deelneming, met zijn weten
nagemaakte of vervalste bankbiljetten
aan toonder waarvan de uitgifte door
of krachtens een wet is toegelaten,
meer bepaald valse bankbilje:tten van
50.000 Italiaanse lires en van 20 en 100
Amerikaanse dollars, oritvangen of zich
aangeschaft te hebben met het oogmerk
ze opnieuw in omloop te brengen en bij
de motivering van deze beslissing zich
ertoe beperkt onder meer : a) uit te
leggen waarom eiser bij het vertrek uit
Brussel of althans na het oponthoud te
Antwerpen op de hoogte moest zijn van
de misdadige. bedoeling van de andere
beklaagden; b) in verband met de door
eiser geleverde hand- en spandieri.st,
erop te wijzen dat hij de medebeldaagden
F ... en L ... eerst naar Antwerpen en
vervolgens naar Gent had vervoerd,
terwijl het arrest aldus de door eiser
in zijn ter terechtzitting van 24 februari
197 6 neergelegde schriftelijke conclusie en
de op die terechtzitting genome:ri mondelinge conclusie niet of onvoldoende
beantwoordt, en meer bepaald :
(2) Cass., 19 oktober 1976, supra, biz .. 209.
(3) Cass., 30 maart 1976 (Arr. cass., 1976,
biz. 881).
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conclusie in het dispositief waarvan
eiser de redenen toelichtte waarom hij
niet als mededader, en dus ten hoogste
als medeplichtige, bij de feiten kon
betrokken zijn, noch onthult op welke
gegevens het steunt om hem (eiser) als
mededader te beschouwen en te beslissen
dat hij rechtstreeks aan de uitvoering
van het misdrijf heeft medegewerkt ;
b) met betrekking tot de door eiser
verleende hulp bij het vervoer, niet
voldoende beantwoordt noch weerlegt
het dispositief van eisers conclusie waarin
hij stelde dat de medebeklaagde F ...
zelf in staat was het voertuig, dat hem
door een ter zake niet vervolgde derde
ter beschikking was gesteld, te besturen
en trouwens met dit voertuig m1ar
Brussel was gekomen, zodat hij evident
niet de hulp van eiser nodig had om naar
Antwerpen te rijden;
c) evenmin het dispositief van eisers
conclusie weerlegt waarin hij stelde
dat bij hem geen drijfveer tot het plegen
van het hem ten laste gelegde misdrijf
aanwezig kon zijn :
Overwegende dat, voor zover het
middel de niet-beantwoording van eisers
mondelinge conclusie aanvoert, het hof
van beroep niet verplicht was de door
eiser of diens raadsman in pleidooien
aangevoerde middelen te beantwoorden ;
. Overwegende, voor zover het middel
de niet-beantwoording van eisers schriftelijke conclusies aanvoert, dat het arrest
de hem ten laste gelegde feiten, en meer
bepaald het feit dat hij als dader rechtstreeks aan de uitvoering van het
misdrijf heeft medegewerkt, bewezen
verldaart, op grond dat hij niet ernstig
kon voorhouden te goeder trouw en niet
wetend waarover het ging op l l september 1975 de beklaagden F ... en L ...
eerst naar Antwerpen en vervolgens naar
Gent te hebben vergezeld, nu vaststaat;
dat laatstgenoemden hem reeds op
8 september te Brussel hadden opgezocht,
dat naar eigen vaststelling van eiser
de beklaagde F ... te Antwerpen langs de
openbare weg een geheimzinnig onderhoud had met onbekend gebleven inzittenden van een Amerikaans autovoertuig en dat eiser toen is ingegaan
op het verzoek van F ... om dat voertuig
achterna te rijden naar Gent;
Dat, nu het aldus de feitelijke gegevens
en de redenen preciseert waarop eisers
veroorde.ling als bewust handelende dader
of mededader van het hem ten laste
gelegde misdrijf stoelt en waarom het

diens in het middel aangehaalde conclusie, die op andere gegevens steunt;
verwerpt, het arrest deze conclusie
beantwoordt en de aangevochten beslissing ten deze wettelijk rechtvaardigt ;
Dat in die mate het middel feitelijke
grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de artikelen 66, 3de lid, 67 en 173 tot 177
van het Strafwetboek,
doordat het arrest eiser als dader van
het in het eerste middel omschreven
wanbedrijf, bij toepassing van de artikelen 66 en 176, lid 2, van het Strafwetboek, veroordeelt, meer bepaald,
ofwel om dit wanbedrijf te hebben
uitgevoerd, ofwel om aan de uitvoering
ervan rechtstreeks te hebben medegewerkt, ofwel om door enige daad tot
de uitvoering ervan zodanige hulp te
hebben verleend dat zonder zijn bijstand
het wanbedrijf niet had kunnen worden
gepleegd, ofwel om door giften, beloften,
bedreigingen, misbruik van gezag ·of
macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, rechtstreeks dit wanbedrijf te
hebben uitgelokt,
terwijl het arrest van de ingeroepen
wetsbepalingen een onjuiste toepassing
maakt, vermits de hulp welke eiser zou
hebben verleend het misdrijf niet heeft
mogelijk gemaakt, of althans ten deze
onvoldoende is gemotiveerd :
Overwegende dat, nu het niet preciseert waarom de hulp die eiser zou hebben
verleend het misdrijf niet heeft mogelijk
gemaakt en derhalve in het onzekere laat
waarin de aangevoerde onjuiste toepassing van de artikelen 66 en 173 tot 177
van het Strafwetboek bestaat, het middel
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
nauwkeurigheid ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken:
Overwegende dat het middel, dat niet
preciseert waarin de aangevoerde onwettelijkheid bestaat, niet ontvankelijk is
bij gebrek aan nauwkeurigheid ;
En overwegende dat de substantiele
of op· straffe van nietigheid voorge"
schreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, ..verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser. in. de kosten.
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2e kamer. -

Voqrzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend. voorzitter. V erslaggever,
de It. Delva.- Gelijkluidende conclusie,
de H;. Declercq, advocaat-generaal. -

Pleiter, de H. P. de Groote (van de balie
te Gent).

2e KAMER. -

·

26 oktober 1976.

VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSOHORTING VAN DE VEROORDELING.- UITSTEL VAN DE UITVOERING VAN DE STRAF. MAATREGEL
DIE ENKEL BIJ EEN MET REDENEN
OMKLEDE BESLISSING KAN BEVOLEN
WORDEN. - MET REDENEN OMKLEDE
BESLISSING. - BEGRIP.

Aan de wettelijke verplichting om het
verlenen van het uitstel van de uitvoering
van een straf met redenen te omkleden
wordt voldaan door de beslissing waarbij
vastgesteld wordt dat de veroordeelde de
voorwaarden vervult welke vm·eist zijn
om het uitstel te ·genieten, en bovendien
erop wordt gewezen dat er g1·ond is om
te hopen dat hij zich zal beteren (I).
(Art. 8, § I, wet van 29 juni I964.)
(PROOUREUR DES KONINGS TE BRUGGE,
T. VANHECKE EN PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID «A. VANHECKE EN ZONEN ».)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 juni 1976 in hager beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Brugge;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet en 8, § l, van de wet van 29 juni
1964 betreffende de opschorting, het
uitste1 en de probatie,
doordat, nu het beroepen vonnis zonder
meer had aangenomen dat er aanleiding
was om te hopen dat Vanhecke Luc blijk
zou geven van verbetering en het tevens
(1) Oass., 23 oktober 1967 (Arr. cass., 1968,
blz. 266); raadpl. cass., 8 juni 1971 (ibid.,
1971, biz. 1011).

had vastgesteld dat er aanleiding was
om op hem artikel 8, § I, van de wet van
29 juni I964 toe te passen bij ontstentenis
van elke vroegere veroordeling tot een
criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes
maanden, het bestreden vonnis de motivering op dit stuk eenvoudig bevestigt,
tm·wijl de beide vonnissen aldus aan
hun motiveringsplicht te kort komen,
vermits door te zeggen dat er aanleiding
was om te hopen dat Vanhecke Luc blijk
zou geven van verbetering, de eerste
rechter niet had aangeduid waarop zijn
hoop gegrond was en juist deze motieven
moesten worden vermeld om te voldoen
aan de motiveringsplicht van voornoemde wetsbepaling :
Overwegende dat, door de redenen
over te nemen waarbij de eerste rechter
vaststelde dat eerste verweerder aan de
voorwaarden voldoet die bij de wet
opgelegd zijn om uitstel te genieten
en zegde dat er aanleiding is om te hopen
dat Vanhecke Luc blijk zal geven van
verbetering, het bestreden vonnis voldoet
aan de motiveringsplicht bepaald in
artikel 8, § I, van voormelde wet van
29 juni I964 en het verleende uitstel
van de uitvoering van de straf wettelijk
rechtvaardigt ;
Dat het middel niet kan aangehomen
worden;
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 ; laat de kosten ten laste van de
Staat.
26 oktober 1976. -

2e kamer. -

V oorzitter, de H. Wauters,. raadsheor
waarnemend voorzitter. - Verslagg~Jver,
de H. Versee.- Gelijklttidende conclusie,
de H. Declercq, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

26 oktober 1976.

1° OASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- MIDDEL DAT ENKEL DOELT
OP EEN BESLISSING WAARTEGEN GEEN
OASSATIEBEROEP INGESTELD " IS•.
NIET-ONTVANKELIJKHEID'
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2°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFMIDDEL
DAT
SLEOHTS
ZAKEN.
BETREKKING HEEFT OP DE RECHTS·
PLEGING VOOR DE EERSTE REOHTER. MID DEL VREEMD AAN DE BEVOEGDHEID
EN · NIET AAN DE REOHTER IN HOGER
BEROEP VOORGELEGD. NIET·ONT·
VANKELIJKHEID.

TE BETALEN v66R RET EINDE VAN HET
KWARTAAL DAT VOLGT OP DAT WAAROP
ZIJ BETREKKING HEBBEN. SOCIAAL
SECRETARIAAT VAN WERKGEVERS BE·
SCHIKT NIET OVER EEN TERMIJN VAN
TWINTIG WERKDAGEN OM DEZE ACHTER·
STALLIGE BIJDRAGEN AAN DE RIJKS·
DIENST OVER TE MAKEN.

1° N iet ontvankelij k, bij geb?"ek aan
bestaansreden, is het middel dat enkel
doelt op een beslissing wam·tegen het
cassatieberoep niet is ge1"icht (1).

1° De sociale secretariaten van werkgeve1·s
zijn de lasthebbe1·s van hun aangeslotenen
en niet van de Rijksdienst voor maatschappelijke zeke1"heid. (Art. 27 wet van
27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders.)

2° Een aan de bevoegdheid vreemd middel,
dat enkel betrekking heeft op de rechtspleging voor de eerste ?"echter en dat niet
aan de rechter in hager beroep is voorgelegd, kan niet voor het eerst voor het
Hoj wo?"den voorgedragen (2).
(DE OUBBER, T. BRUSSELMAN.)

Met de notities overeenstemmend
arrest.
26 oktober 1976. 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Sury. - Gelijlcluidende conclusie,
de H. Declercq, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. J.-L. Verhaegen (van de
balie te Gent).

2° W anneer een werkgever van het behee?"scomite van de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid toestemming heejt
gekregen om, zonder ve1•hoging of verwijlintresten, achterstallige bijdragen te
betalen v661" het einde van het kwartaal
dat volgt op dat waa?"op deze bijdragen
betrelclcing hebben, beschilct het sociaal
secretariaat ·van werlcgevers .niet over
een termijn van twintig werlcdagen om
deze bijdragen over te malcen aan de
Rijksdienst voo1" maatschappelijlce zekerheid. (Artt. 34 en 55 K.B. van 28 november 1969, gew. bij K,B. van
23 januari 1974.)
(RIJKSDIENST
VOOR MAATSOHAPPELIJKE ZEKERHEID,
T. FILLEUL.)
ARREST

3e
1°

2°

KAMER. -

(vertaling).

27 oktober 1976.

SOCIALE ZEKERHEID.- WERK·
NEMERS. SOCIALE SEORETARIATEN
VAN WERKGEVERS. LASTHEBBERS
VAN HUN .AANGESLOTENEN.
SOCIALE ZEKERHEID. WERK·
NEMERS. ACHTERSTALLI(}E BIJDRA·
GEN. WERKNEMER DIE VAN RET
BEHEERSOOMITE VAN DE RIJKSDIENST
VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID
TOESTEMMING HEEFT GEKREGEN OM,
ZONDER VERHOGING OF VERWIJLIN •
TRESTEN, AOHTERSTALLIGE BIJDRAGEN

(1) Oass., 24 februari 1975 (.Arr. cass., 1975,
biz. 711).
(2) Oass., 4 juni 1974 (A1·r, cass., 1974,
biz. 1092).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 december 1974 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 23, inzonderheid
§§ 1 en 2, 24, 27, 28, §§ 1 en 2, van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
van de arbeiders, 34, inzonderheid
leden 1, 3 en 4, 3\), 44, in.zonderheid 1°
(gewij zigd bij artikel 1, 1°, van het
koninklijk besluit van 13 ja:imari 1971),
54, inzonderheid lid 1 (gewijzigd bij
artikel 7, 1°, van het koninklijk besluit
van 15 juni 1970), 55, inzonderheid § 1,
van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van genoem~e
wet van 27 juni 1969 en 97 van de
Grondwet,
·
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het vonnis van de eerste rechter, ongegrond verklaart eisers reehtsvordering
tot betaling van de opslag van 10 pet.
van de bijdragen over het eerste kwartaal
van 1973 die verweerder niet had betaald
op de wettelijke vervaldag, zijnde 30 april
1973, en van de verwijlintresten tegen
10 pet. die verweerder op het bedrag
van die bijdragen versehuldigd is, op
grond dat eiser verweerder in een brief
van 21 juni 1973 heeft meegedeeld dat
hij zou afzien van de gevraagde bijdrageopslag en verwijlintresten indien de
aehterstallige bijdragen over het eerste
kwartaal van 1973 << betaald werden in
de loop van het volgende kwartaal, dit is
uiterlijk op 30 juni 1973 ,, dat verweerder
aan die voorwaarde voldaan heeft, daar
hij het bedrag van die bijdragen v66r
30 juni 1973 heeft overgemaakt aan het
erkend soeiaa1 seeretariaat van werkgevers, waarbij hij was aangesloten, die
eiser op 18 juli 1973 het bedrag had doen
geworden overeenkomstig artikel 34,
lid 4, van het koninklijk besluit van
28 november 1969, namelijk binnen
twintig werkdagen te rekenen vanaf
30 juni 1973,
terwijl een werkgever die onderworpen
is aan het stelse1 van soeiale zekerheid
voor werknemers, op .straffe van de in
de wet vastgeste1de burgerlijke saneties,
de door hem versehu1digde bijdragen
aan eiser moet overmaken · onder de
voorwaarden en binnen de termijnen
a1s voo;rgesehreven bij de wet (wet van
27 juni 1969, artike1 23, § 2, 24 en 28, § I ;
koninklijk bes1uit van 28 november 1969,
artikelen 34, 35 en 54) ; de vrijstelling
van de opge1egde burgerlijke saneties
enke1 door eiser mag worden ver1eend
onder. de voorwaarden en binnen de
perken die de Koning heeft vastgeste1d
(wet van 27 juni I969, artike1 28, § 2;
koninklijk bes1uit van 28 november I969,
artikel 55) ; de erkende soeiale seeretariaten van werkgevers alleen als
wettelijke taak hebben in hoedanigheid
van lasthebbers van hun aangeslotenen
de formaliteiten te vervullen waartoe
laatstgenoemden kraehtens ·de wet van
27 juni I969 gehouden zijn (wet van
27 juni 1969, artikel 27; koninklijk
besluit van 28 november I969, artikel 44, I 0 ) ;
en terwijl, nu eiser .verweerder, overeenkomstig artikel 55 van het koninklijk
besluit van 28 november I969, van de
gevraagde' bijdrageopslag en van de
verwijlintresten wilde vrijstellen, op
voorwaarde dat verweerder de aehter-

stallige bijdragen over het eerste kwartaal
I973 betaalde <<in de loop van het volgende kwartaal dit is uiterlijk op 30 juni
I973 >>, deze voorwaarde dan ook in aeht
moest worden genomen en het bestreden
arrest niet wettelijk kon overwegen dat
aan deze voorwaarde was voldaan omdat
het soeiaal seeretariaat van werkgevers
van verweerder op I8 juli I973 het bedrag
van die bijdragen aan eiser had overgemaakt, onder voorwendsel dat zulks
had beantwoord aan de vereisten van
artikel 34, leden 3 en 4, van het koninklijk
besluit van 28 november 1969, welJ.>:e
bepalingen uitsluitend betrekking.hebben
op het overmaken door de erkende
soeiale seeretariaten van werkgevers,
uiterlijk « de laatste dag van de maand na
het kwartaal waarvoor zij versehuldigd
zijn ,, van de bijdragen die zij regelmatig
van hun aangeslotenen hebben bekomen,
zodat het bestreden arrest, door die
bepalingen in het onderhavige geval
verkeerd toe te passen, deze bepalingen
en alle hiervoor vermelde wets- en
reglementsbepalingen sehendt :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat verweerder, die de bijdragen over
het eerste kwartaal van het jaar 1973
niet tijdig had betaald, volgenil een brief
van eiser van 2I juni 1973 die bijdragen
moeht betalen « uiterlijk op 30 juni
I973 ,, in welk geval hij geen betaling
zou moeten doen van de bijdrageopslag
en van de verwijlintresten die hij van
rechtswege versehuldigd was kraehtens
artikel 43, lid l, van het koninklijk
besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni I969
betreffende de maatsehappelijke zl')kerheid van de arbeiders ;
Dat verweerder het bedrag van die
aehterstallige bijdragen weliswaar v66r
30 juni I973 heeft overgemaakt aan het
soeiaal seeretariaat waarbij hij is aangesloten, doeh dit bedrag eehter pas op
18 juli 1973 bij eiser is toegekomen, dit
is na het verstrijken van de termijn die
eiser had toegestaan overeenkomstig
artikel 55, § I, 2o, van het koninldijk
besluit van 28 november 1969 dat ten
deze van toepassing is ;
Overwegende dat het arrest niettemin
afwijzend besehikt over eisers reehtsvordering tot betaling van voornoemde
bijdrageopslag en verwijlintresten, op
grond dat eiser wist dat verweerder bij
een erkend soeiaal seeretariaat wa):l
aangesloten; dat artikel 55, § 1, 2°, van
het koninklijk besluit van 28 november
1969 de bij ~rtikel' 34; lid 3, van dit
koninklijk besluit voorgesehreven termijn
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van een maand, na het kwartaal waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn,
vervangt door een termijn van drie
rriaanden ; dat er bijgevolg toepassing
diende gemaakt te worden van lid 4 van
hetzelfde artikel 34 dat aan de erkende
sociale secretariaten een termijn van
twintig dagen toekent om de Rijksdiens·t
voor maatschappelijke zekerheid de bijdragen te doen geworden die zij van de
werkgevers hebben bekomen en dat in
het onderhavige geval die termijn van
twintig dagen is ingegaan bij het verstrijken van het kwartaal volgend op het
kwartaal waarop de bijdragen betrekking
hadden, namelijk vanaf 30 juni 1973;
Overwegende dat de sociale secretariaten niet de lasthebbers zijn van de
Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid, doch aileen van hlPl aangeslotenen ;
Dat.artikel 34, lid 4, van het koninldijk
besluit van 28 november 1969, dat de
erkende sociale secretariaten een termijn
van twintig werkdagen toekent om de
Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid de bijdragen te doen geworden die
zij van hun aangeslotenen hebben bekomen, enkel doelt op het geval dat de
werkgever zelf de wettelijke verplichting
is nagekomen zijn bijdragen te betalen
binnen de maand na het kwartaal waarop
zij betrekking hebben ; dat deze bepaling
van voormeld artikel 34, lid 4, uitzonderlijk is en derhalve een beperkte draagwijdte heeft, zodat ze niet bij analogie
ki:m worden toegepast wanneer de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid
de werkgever de reeds uitzonderlijke
termijn van drie maanden toekent
waarvan sprake in artikel 55, § 1, van
het kcininldijk besluit van 28 november
1969 ·tot uitvoering van de wet van
27 juni 1969;
W aaruit volgt dat het arrest de
artikelen 28 van de wet van 27 juni 1969,
34, 54 en 55 van het koninklijk besluit
van 28 november 1969 heeft geschonden;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat hierover door de
feitenrechter wordt beslist ; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Luik.
27 oktober 1976. 3e kamer.
Vdorzitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. V erslaggever, de
H. Capelle. Gelijkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleiter, de H. H. De Bruyn.

1e KAMER. -

28 oktober 1976.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. BESLISSING WAARIN DE
FEITELIJKE GEGEVENS WAAROP ZIJ
BERUST WORDEN OPGEGEVEN. - BESLISSING DIE ALDUS ANTWOORDT OP DE
CONCLUSIE WAARIN ANDERE OF TEGENSTRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS WORDEN UITEENGEZET. REGELMATIG
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

2° CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT KRITIEK
OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE
GEGEVEN REDEN.- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
3° CASSATIEMIDDELEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL· WAARIN
FElTEN EN RECHT VERMENGD ZIJN.NmT-oN~VANKELIJKHEID.

1° De rechter die opgeejt op welke jeitelij ke
gegevens hij zijn beslissing grondt,
omkleedt aldus regelmatig de verwerping
van een conclusie waarin andere of
tegenstrijdige jeitelijke gegevens worden
uiteengezet (1). (Art. 97 G.W.)
2° Niet ontvankelijk wegens het. ontbreken
van belang is het middel dat kritiek
oejent op een ten overvloede gegeven
reden van de bestreden beslissing (2).
(Art. 95 G.W.)
3° Niet ontvankelijk wegens vermenging
van jeiten en recht is het middel dat het
Hof zou verplichten jeitelijke gegevens
na te gaan (3). (Artikel 95 G.W.)
(GEMEENTE SAINT-MEDARD, T. NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP « ANCIENNES ARDOISIERES D'HERBEUlVIONT ».)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
28 oktober 1976. 1e kamer. ~
Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Capelle.- Gelijkluidende conclusie,

(1) Cass., 13 februari en 2 mei 197_4 (.Arr.

cass., 1974, blz. 648 en 965).
(2) ·Cass., 15 oktober 1976, supra, biz. 202'
(3) Cass., 20 december 1974 (Arr. casa ..
1975; biz. 474) en 5 januari 1976 (ibid.,
1976, biz. 515).
'
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Pleiters, de HH. VanRyn en Fally.

1e KAMER. -

28 oktober 1976.

VERJARING.- BURGERLIJKE ZAKEN.
-'-- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
VOLGEND UIT EEN MISDRIJF.
REOHTSVORDERING
DIE
VERJAART
DOOR VERLOOP VAN VIJF JAREN, TE
REKENEN VAN DE DAG WAAROP HET
BIJ DE WET ALS ll'IISDRIJF OMSCHREVEN
FElT HEEFT PLAATSGEHAD.- REOHTSVORDERING DIE NIET KAN VERJAREN
VOOR DE STRAFVORDERING.

De burgerlijke rechtsvordering volgend uit
een misdrijf, ongeacht of deze rechtsvordering voor het · strafgerecht of voor
het burgerlijk gerecht wordt ingesteld,
verjaart · door verloop van vijf jaren te
rekenen van de dag waarop het bij de
.wet als misdrijf omschreven feit heeft
plaatsgehad; zij kan echter niet verjaren v66r de strafvor·dering (1). (Art. 26
· wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het wetboek
van Strafvordering.)
(GEMEENTE SCHAARBEEK, T. EBREN.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 oktober 197 5 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 418, 419
en 420 van het Strafwetboek, 21 en 26
van de wet van 17 april1878 gewijzigd bij
de. wet van 30 mei 1961, houdend de
voorafgaande titel van het W etboek van
Strafvordering, 1382, 1383, 1384 van het
B:urgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
· doordat het bestreden arrest, met
bevestiging van de beslissing van de
.(1) Oass., 28 oktober 1971 en de conclusie
van de Procureur-Generaal Ganshof van der
Meer~c:h (Arr. cass., 1972, blz. 219), en
30 maart en 5 aprill976 (ibid., 1976, blz. 878
en noot 2 en 895).

eerste rechter, de rechtsvordering ontvangt die verweerster bij exploot van
28 september 1973 tegen eiseres had
ingesteld tot betaling van ~chadevergoe
ding wegens de verwondmgen en de
dood van haar kind op 12/13 februari
1951 ingevolge de fout van een turnleraar
die als aangestelde van eiseres wordt
gekwalificeerd, en, met wijziging van deze
beslissing, het incidenteel hoger b~roep
van verweerster ontvangt en e1seres
veroordeelt tot betaling van 200.000.frank
en 250.000 frank schadevergoeding als
vergoeding voor haar morele en materiele
schade, om de reden dat « de aansprakelijkheid van la.atstgenoemd~, thans
eiseres, terecht i l l aanmerkmg werd
genomen op grond van artikel 1384 van
het Burgerlijk W etboek wegens de
foutieve gedraging van de turnleraar,
zoals ze werd omschreven door de eerste
rechter in de motieven welke het hof
overneemt »,

terwijl het gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg dat wordt beteugeld door de
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek overeenkomt met het oneigenlijke misdrijf van miJatighei.d en onvoo~
zichtigheid als bedoeld ill de artikelen 1382 en 1383 van het Btirgerlijk
W etboek ; door ten laste van de turnleraar een fout in aanm·erking te nemen
welke de letsels veroorzaakte die de dood
van de zoon van verweerster tot gevolg
hadden, het arrest noodzakelijk aanneemt
dat de gedraging van deze leraar het
misdrijf doden en verwonden door on~
voorzichtigheid uitmaakte ; bij toepassing
van de bepalingen van openbare orde
van de artikelen 21 en 26 van de wet van
17 april 1878, gewijzigd bij de. wet van
30 mei 1961, houdende de voorafgaande
titel van .het W etboek van Strafvorde:
ring, de civielrechtelijke vordering van
verweerster tegen de leraar, ·de dader
van het misdrijf, en tegen eiseres,
ongeacht of ze, ten onrechte, als eivielrechtelijk aansprakelijk voor laatstgenoemde wordt gekwalificeerd of, terecht,
voor de daad van haar orgaan .moet
instaan, door verjaring teniet was gegaan
na verloop van vijf jaren te rekenen van
de dag waarop het misdrijf werd gepleegd, zonder dat zij v66r de str?:f~
vordering kan verjaren; het ontvankehJk
verklaren van de rechtsvordering van
eiseres derhalve noodzakelijk de schend~ng van de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen .meebrengt :
Overwegende dat, .. naar luid van het
bestreden arrest, de enige grm;1dslag
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civielrechtelijke aansprakelijkheid is
« wegens de foutieve gedraging van de
turnleraar, zoals ze werd omschreven
door de eerste rechter in de motieven die
het hof overneemt " ;
Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat de zoon van verweerster op 13 februari 1951 overleed aan de gevolgen
van een ongeval tijdens een turnles
in een instelling van eiseres ;
Overwegende dat aldus uit het arrest
volgt dat de rechtsvordering tot vergoeding van de schade ingevolge het ongeval
stoelt op een misdrijf van onopzettelijk
doden;
Overwegende dat een civielrechtelijke
vordering volgend uit een misdrijf, naar
luid van artikel 26 van de wet van 17 april
1878, gewijzigd bij de wet van 30 mei
1961, verjaart door verloop van vijf
jaren, te rekenen van de dag waarop het
misdrijf is gepleegd ; dat zij echter niet
kan verjaren v66r de strafvordering;
Overwegende dat de strafvordering
volgend uit een wanbedrijf, bij ontstentenis van een verjaringschorsende
grond, noodzakelijk verjaard is wanneer
sinds de feiten zes jaren zijn verlopen;
Overwegende dat er geen verjaringstriitende grond blijkt te zijn van de
strafvordering of van de civielrechtelijke
vordering welke slechts op 28 september
1973 werd ingesteld;
Overwegende dat artikel 26 van de wet
van 17 april 1878 een regel yan openbare
orde uitvaardigt die voor het eerst voor
het Hof mag worden aangevoerd ;
Dat het middel gegrond is ;
Om· die redenen, en zonder de andere
middelen te moeten onderzoeken, die tot
geen .ruimere cassatie kunnen leiden,
verriietigt het bestreden arrest, behalve
in zoverre het de hogere beroepen
ontvankelijk verklaart ; beveelt dat van

dit arrest melding wordt gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; houdt de kosten aan opdat
erover door de feitenrechter uitspraak
zal worden gedaan ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Luik.
28 oktober 1976. 1 8 kamer. Voo?'Zitte?', de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Trousse.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleiter,
de H. Dassesse.

1e KAMER. -

28 oktober 1976.

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE. - ScHADELoossTELLIN·G. AFFECTIEWAARDE.

Ter vaststelling. van de billijke en voorafgaande schadeloosstelling, bepaald bij
artikel 11 van de Grondwet voor onteigening ten algemenen nutte, kan de
rechter met de affectiewaarde· rekening
houden, als de morele 8chade, die
onmiddellijk en rechtstreeks uit de
onteigening voortvloeit, op objectieve
elementen steunt ( 1).
(WEGENFONDS, T, HENRY.)
ARREST (vertaling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 16 mei 1974 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

(1) Raadpl. in dezelfde zin : E. PICARD,

Traite . geneml de l' expropriation pour utilite
publique, II, 1875, blz. 245 tot 249; L. BELVA,
L'expropriation pour cause d'utilite publique,
nrs. 553 tot 556 (Les Novelles, Lois politiques
et administratives, IV); HILBERT, Traite
juridique et pratique de l' exp1·op1'iation pour
cause d'utilite publique, 2• uitg., II, 1956,
nr. 140 (uitg. van 1945, nr. 223, biz. 138);
G. SuETENs-BoURGEOIS, "De onteigeningsvergoedingen "• Rechtslc. Weekbl., 1973-1974,
kol. 2079 tot 2106 (inz. nr. 11, kol. 2083).;
raadpl. in tegengestelde zin : DEL MARMOL,

Traite de l'exprop1·iation pour cause d'utilite
publique .en Belgique, 2• uitg., II, 1869,

nrs. 390-392; Rep. prat. dr. belge, yo Expropriation pour cause d'utilite publique, nrs. 701 tot
703.
Raadpl. cass., 29 mei 1959 (Bull. en Pas.,
1959, I, 991) : de billijke schadevergoeding
moet de hele schade dekken. Zie ook : cass.,
28 april 1927 (ibid., 1927, I, 216).
In 't Franse recht is dit probleem anders
omdat de ordonnantie van 23 oktober 1958
de vergoeding voor materHile schade uitdrukkelijk heeft beperkt (zie hieromtrent:
J. FERBOS en G. SALLES, Expropriation et
evaluation des biens, 2• uitg., Parijs, 1969,
blz. 249).
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Over het middel afgeleid uit de schendi:r;tg van artikel 11 van de Grondwet,
doordat het arrest het beroepen vonnis
bevestigt dat eiser veroordeelt om aan de
verweerders een vergoeding ten belope
van 40.000 frank te betalen om het
verlies van de affectiewaarde van het
onteigende pand te vergoeden en deze
beslissing steunt, enerzijds, op de « objectieve elementen die het vonnis oordeelkundig vermeldt » en hieruit afgeleid dat
de onteigenden sinds 35 jaar met hun
familie het litigieuze pand bewoonden
dat zij in juli 1934 hadden aangekocht
dat zij dit voortdurend hadden verbeterd
en mochten verwachten daar hun leven
te eindigen en, anderzijds, op de eigen
beweegredenen die het hieruit afieidt,
met name : « men zou weliswaar kunnen
begrijpen dat de door het algemene
belang gevraagde opoffering zonder vergoeding wordt opgelegd, zoals dat op
vele andere gebieden het geval is, doch ... ,
inzake onteigening, strookt zulks niet
met de wil van de wetgever ; ... waarom
zou trouwens een prijzenswaardige en
eerbiedwaardige sentimentele band niet
de grondslag kunnen vormen van een
vergoeding die noch contractueel noch
aquiliaans is, doch op billijkheid steunt
en zonder welke het herstel niet volledig
zou zijn en derhalve niet de billijke
vergoeding zou uitmaken die onze grondwetgevers hebben gewild ... appellant
(thans eiser) betoogt ten onrechte dat
b~j de vasts~~lling van de hoofdvergoedmg, namehJk de vaststelling van de
verkoopwaarde, rekening zou gehouden
zijn met het verstoren door de onteigening van de gewoonten ... (van de
gei'ntimeerden, thans verweerders); ...
anderzijds, ook al was het pand dat
als vergelijkingspunt diende eveneens
in uitstekende staat en werd het
gedurende vele jaren verbeterd en met
zorg beheerd, toch waren de gei'ntimeerden terecht aan hun pand gehecht
dat « het hunne » was, dat ze naar hun
zin hadden ingericht en met die uitzonderlijke zorg hadden onderhouden welke
men slechts besteedt aan de zaak waarop
men zeer gesteld is, dat ze dat pand
aldus sinds 35 jaar met hun familie
hadden bewoond en mochten verwachten
daar hun leven te eindigen ~,,
terwijl, bij onteigening ten algemenen
nutte, overwegingen omtrent de persoon
van de onteigende die onder meer worden
afgeleid uit zijn affectie voor het goed
dat wordt onteigend, bij de vaststelling
van de schadevergoeding niet in aanmerking kunnen worden genomen :

Overwegende dat het arrest zegt dat
een sentimentele band de grondslag
kan vormen van een vergoeding die
noch contractueel noch aquiliaans is,
doch op billijkheid steunt en zonder
welke het. herstel ;ni.~t volledig zou zijn
en dus met de bilhJke vergoeding zou
uitmaken die de grondwetgevers hebben
gewild ; dat het erop wijst dat de verweerders terecht aan een pand waren
gehecht dat (( het hunne )) was, dat ze
naar hun zin hadden ingericht en met die
uitzonderlijke zorg hadden onderhouden
welke men slechts besteedt aan de zaak
waarop men zeer gesteld is, dat ze dat
pand aldus sinds 35 jaar met hun familie
hadden bewoond en terecht mochten
verwachten er hun leven te eindigen ;
Overwegende dat de op artikel 11 van
de Grondwet gesteunde rechtsvordering
d? betali~g ?eoogt van de. schadevergoedmgen d1e e1ser verschuld1gd is voor het
herstel van alle schade die de onteigende
heeft geleden ingevolge het verlies van
zijn eigendomrecht ;
Dat de onteigende persoon benevens
de materiele schade, eveneens een morele
schade kan lijden die voortvloeit uit de
gevoelens van affectie en gehechtheid
welke, alhoewel ze moeilijk geschat
kunnen worden, eveneens in aanmerking
moeten worden genomen wanneer ze op
objectieve. elementen steunen ;
Dat be1de elementen van de schade,
het materiele en het morele, inderdaad
onmiddellijk en rechtstreeks voortvloeien
uit de onteigening ;
Dat het arrest door aldus, om de
redenen die het preciseert, aan de verweerders een schadevergoeding toe te
kennen waarin het verlies van de affectiewaarde begrepen is, artikel 11 van de
Grondwet ni~t heeft geschonden ;
Dat het m1ddel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
28 oktober 1976. 1e kamer. ~
Voo1·zittm·, de H. Perrichorr, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·,
de H. Clason.- Gelijkltddende oonclusie,
de H. Declercq, aclvocaat-generaal.
Pleiter, de H. Fally.
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29 oktober 1976.

OVEREENKOlVIST. BINDENDE
KRACHT TUSSEN DE
PARTIJEN.
REOHTER DIE AAN DE OVEREENKOMST
HET GEVOLG TOEKENT DAT ZIJ, VOI,GENS DE UITLEGGING DIE HIJ ERAAN
GEEFT, WETTELIJK TUSSEN DE PARTIJEN HEEFT. GEEN SOHENDING
VAN ARTIKEL 1134 VAN HET BURGERLIJK VVETBOEK.

De bindende kracht van een overeenkomst
wordt niet miskend doo1· de rechter die
aan de overeenkomst het gevolg toekent
dat zij, volgens de tdtlegging die hij
eraan geejt, wettelijk tussen de partijen
heeft (1). (Art. 1134 B.W.)
(DE COSTER EN TAELEMANS, T. GEEROMS.)

lVIet de notitie overeenstemmend
arrest.
29 oktober 1976. 1 8 kamer. Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Chatel.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Biitzler en De Gryse.

le

KA~mR. -

29 oktober 1976.

VERDELING. DEFINITIEVE VERDELING. BURGERLIJK VVETBOEK, ARTIKEL 840. BEPALINGEN NIET VAN
TOEPASSING OP DE HANDELINGEN TOT
UITVOERING VAN EEN DEFINITIEVE
VERDELING.

De bepalingen van a1·tikel 840 van het
Burgedijk Wetboek hebben alleen bet1·ekking op ve1·delingen en niet op aj1·eke(1) Oass., 28 januari 1976 CArr. cass., 1976,
blz. 623).
(2) Haadpl. cass., 1 december 1955 (Bull.
en Pas., 1956, I, 31 0); DE PAGE, d. IX,
nrs. l 093, 1103 en 1104.
Artikel 840 van het Burgerlijk Wetboek
heeft betrekking op de gevolgen van een
vernietigbare verdeling, doch niet op de
egvolgen van een definitieve verdeling, d.w.z.

ningen van wederzijdse schuldvorderingen van medeiiigenaars of handelingen
tot uitvoering van een reeds dejinitief
geworden verdeling (2).
(MARREYT, T. VAN OAILLIE,
PLAEY EN WILLE MOT.)
ARRJ!JST.

HET HOF;- Gelet op de bestreden
arresten, op 19 december 197 4 en
21 maart 1975 door het Hof van beroep
te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 466, 818,
840, 1382, 1476 van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest van 21 maart 1975
de vordering verwerpt die eiser had
ingesteld om voor recht te horen zeggen
dat de vereffening-verdeling van de
huwelijksgemeenschap met verweerster,
zoals deze gedaan was bij akte verleden
op 28 ma.art 1973 door eerste verweerder,
slechts provisioneel was, en eiser veroordeelt tot betaling van schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding
en hoger beroep om de reden dat de
aangevochten akte geen verdeling en ook
geen aanvullende verdeling is, ofschoon
zij in die vorm gesteld is ; dat zij immers
inhoudt : herhaling van de hoofdlijnen
van de akte van vereffening en verdeling
van 11 augustus 1971 die bij vonnis van
28 juni 1972 werd gehomologeerd en die
ingevolge deze homologatie definitief is,
vaststelling dat de rente aan elk van de
partijen voor de helft toekomt, zoals
tevoren was bepaald, en afrekening van
de schuldvorderingen tussen de echtgenoten wegens onderhoudsgeld ; dat
artikel 840 van het Burgerlijk W etboek
alleen verdelingen betreft en niet afrekeningen van wederzijdse schuldvorderingen tot uitvoering van een definitieve
verdeling,
terwijl, eerste onderdeel, niet alleen de
verdeling van de gemeenschap, maar ook
een verdeling welke niet meer kan vernietigd
worden. Ten deze was de definitieve verdeling
gebeurd bij akte van 11 augustus 1971, die
werd gehomologeerd bij vonnis van 28 juni
1972. Voor de eindafrekening ter uitvoering
van deze verdeling werd een akte opgemaakt
op 28 maart 1973. De eiser had beweerd dat
artikel 840 hlerop van toepassing was.

-251de gevolgen van deze verdeling onderworpen zijn aan de regelen die in de titel
van de erfenissen hepaald zijn voor de
verdelingen tussen medeerfgenamen, zodat het arrest ten onrechte de toepassing
van de provisionele verdeling verwerpt
voor de slotafrekening tussen de partijen
(schending van de artikelen 466, 818,
840 en 14 7 6 van het Burgerlijk Wethoek) ;
tweede onderdeel, de heslissing van het
arrest, luidens welke zowel de inleidende
vordering als het hoger heroep van eiser
tergend en roekeloos waren, niet regelmatig is gemotiveerd (schending van de
artikelen 1382 van het Burgerlijk Wethoek en 97 van de Grondwet):
W at het eerste onderdeel hetreft :
Overwegende dat,. krachtens artikel 1476 van het Burgerlijk Wethoek,
de verdeling van de gemeenschap, voor
alles wat hetreft haar vormen, de veiling
van de onroerende goederen wanneer
daartoe grand hestaat, de gevolgen van
de verdeling, de daaruit voortvloeiende
vrijwaring, en de te hetalen opleg, is
onderworpen aan alle regels die in de
titel « Erfenissen » zijn hepaald voor de
verdelingen tussen medeerfgenamen ;
Overwegende dat die hepaling enkel
de juridische gevolgen van de verdeling
van de huwelijksgemeenschap heoogt,
die aldus onderworpen worden aan de
r Jgels vervat in Afdeling IV van Boek III,
Titel I, Hoofdstuk VI, van het Burgerlijk
W ethoek, getiteld « Gevolgen van de
verdeling en vrijwaring van de kavels » ;
Dat hedoeld artikel 1476 derhalve de
loutere afrekeningen tussen de partijen
ingevolge een definitieve verdeling van
de huwelijksgemeenschap niet onderwerpt aan de regels inzake erfenissen ;
Overwegende dat, door te heschouwen
dat artikel 840 van het Burgerlijk Wethoek· alleen verdelingen hetreft en niet
afrekeningen van wederzijdse schuldvorderingen of handelingen tot uitvoering van een reeds de:finitief geworden
verdeling, het arrest zijn beslissing
wettelijk rechtvaardigt;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
Wat het tweede onderdeel hetreft :
Overwegende dat eiser aanvoert dat,
nu zijn rechtsvordering en hoger beroep
niet wettelijk werden verworpen, het
arrest zijn heslissing dat zij tergend en
roekeloos zijn niet regelmatig motiveert ;
Dat het onderdeel, zoals hlijkt uit het

antwoord op het eerste onderdeel, niet
kan worden aangenomen ;

Overwegende dat het verwerpen van
de voorziening elk helang ontneemt aan
de tegen Yvan vVillemot gerichte imhsidiaire eis tot hindendverklaring van het
arrest;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
29 oktoher 1976. 1e kamer. Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·,
de H. Meeus.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Houtekier.

16 KAMER.- 29 oktober 1976.
1° NAAM.- FAMILIENAAM.- BEGRIP.
2° BURGERLIJKE STAND. - AKTEN
VAN DE BURGERLIJKE STAND. - GEBOORTEAKTE.- WrJziGING.- VooRWAARDEN.
1° De familienaam van het kind is de naam
van de vader in de geboo1·teakte (1).
(Artt. l en 4 decreet van 6 fructidor
Jaar II.)
2° De geboorteakte lean niet van rechtswege
worden verandeTd wanneer de sch1'ijjwijze van de familienaam in de geboorteakte strookt met de familienaam van de
vader, doch evenwel een verschil bestaat
tussen deze naam en de schTijjwijze
in de akten van de burgerlijke stand
van de naam der vom·oude1·s van de
vade1·, ongeacht de tijd welke tussen
deze alden is verlopen (2}.

(1) Oass., 6 december 1900 (Bull. en Pas.,
1901, I, 70} en 28 maart 1958 (ibid., 1958, I,
843).
(2) Vgl. cass., 6 maart 1924 (Bull. en Pas.,
1924, I, 236). De rechtspraak van de hoven
en rechtbanken was meestal in tegengestelde
zin: raadpl. Gent, 17 november 1949 (Pas.,
1949, II; 85): burg. Brussel, 19 april 1952,

252(VAN ORl\mLINGEN D.
EN VAN ORllmLINGEN J.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 april 197 5 door het Hof van
beroep te Antwerpen gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 17, 1383 van het
Gerechtelijk Wetboek, 1 en 4 van het
decreet van 6 fructidor van het jaar II
« portant qu'aucun citoyen ne pourra
porter de nom ni de prenoms autres que
ceux exprimes dans son acte de naissance >>,
doordat het arrest weigert de verbetering te bevelen van de schrijfwijze
van de naam van de eisers in hem
geboorteakten, zulks op de gronden
« dat de verandering van hoofdletter
in ldeine letter een wijziging zou zijn
in de wijze waarop een zelfde letterteken
geschreven wordt, dat deze schrijfwijze
zonder belang is en vrij mag aangewend
worden, dat ten deze niet bewezen is
dat de schrijfwijze van de naam in haar
geheel aangetast is door de huidige
schrijfwijze met hoofdletter, dat de
administratieve en fiscale gevolgen van
een wijziging van hoofdletter in ldeine
letter geen betrekking hebben op een
verandering van namen >>,
terwijl, eerste onderdeel, de regel dat de
eisers geen andere naa1n mogen voeren
dan in hun geboorteakte en in alden niet
anders mogen worden aangeduid zich
uitstrekt tot de volledige schrijfwijze
van hem naam in al zijn onderdelen,
daar het aan alle openbare ambtenaren
verboden is die naam anders dan in de
geboorteakte te schrijven, zodat de eisers
er belang bij hebben een verbetering
van hun geboorteakte te bekomen ten
einde het voor openbare ambtenaren
mogelijk te maken in akten de naam van
de eisers op de juiste wijze te schrijven
(schending van alle aangehaalde wetsbepalingen);
tweede onderdeel, de hefting van een
registratierecht van 20.000 frank op de
besluiten van naamwijziging die bestaan
(Pas., 1953, III, 63; Revue de !'Administration, 1954, biz. 23); Brussel, 23 januari 1962
(Journ. ttib., 1962, biz. 98).
Zie ook de in Revue critique de jtwisprudence
belge (1953) vermelde rechtspraak met de
commentaar erop van CL. RENARD, « Examen

uit de vervanging van een hoofdletter
door een kleine letter, er op wijst dat de
eisers er .belang bij hebben de juiste
schrijfwijze van hun naam zonder betaling van dat recht door een verbetering
van de geboorteakte te doen vastleggen
zonder zich te moeten onderwerpen aan
de procedure van naamverandering
(schending van alle aangehaalde wetsbepalingen) :
Overwegende dat het verzoek van de
eisers strekt tot de verbetering van hun
geboorteakte door de beginletter van het
voegwoord in hun geslachtsnaam met
een kleine letter in plaats van met een
hoofdletter te doen schrijven ;
Overwegende dat uit de bepalingen
van het decreet van 6 fructidor jaar II,
uit de aan de afstamming verbonden
gevolgen en uit de vermeldingen die de
geboorteakte van rechtswege moet inhouden, volgt dat de naam van het kind
die is welke zijn geboorteakte. aan de
vader toeschrijft ;
Overwegende dat luidens hun inleidende verzoekschrift de eisers respectievelijk afstammen, de eerste van Van
Ormelingen Leon, de tweede van Van
Ormelingen Louis ; dat het beroepen
vonnis vaststelt dat « de naam van de
verzoekers ontegensprekelijk op dezelfde
wijze is geschreven als de naam van hun
respectieve vaders >> ;
Dat de geboorteakten van de eisers
dus ten aanzien van de schrijfwijze van
hun geslachtsnaam vergissing noch onvolledigheid vertoneJ'l ten opzichte van de
geslachtsnaam van hun respectieve
vaders;
Overwegende dat een verschil in de
schrijfwijze van de beginletter van het
voegwoord van hun geslachtsnaam met
de schrijfwijze ervan in akten van de
burgerlijke stand van hun voorouders,
welk ook het tijdsverloop tussen de
betreffende akten weze, geen aanleiding
kan geven tot de rechterlijke verbetering
van de geboorteakten van de eisers;
Overwegende dat de bepalingen van
artikel 249, tweede lid, van het Wetboek
van de registratie-, hypotheek- en griffierechten, aangaande de vervanging, in de
naam, van een hoofdletter door een
kleine letter, enkel de vervanging be-

de jurisprudence >>, nr. 1, blz. 131; ibid., 1957,
nr. 1, biz. 55 : ibid., .1961 (CL. RENARD en
VIEUJEAN), nrs. 1 en 2, biz. 465 ; ibid., 1965
(VIEUJEAN), nr, 2, biz. 424; ibid., 1970, nr. 1,
blz. 394,
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treffen die van overheidswege wordt
toegestaan ; dat hieruit niet kan worden
afgeleid dat rechterlijk kan worden
beslist over een verzoek tot verbetering
van naam dat een soortgelijke vervanging nastreeft ;
Dat voor zover het middel het arrest
verwijt M hebben beslist dat de verandermg van hoofdletter. in kleine letter
een wijzigi11g zou zijn in de wijze waarop
eenzelfde letterteken geschreven wordt
en deze schrijfwijze zonder belang is en
vrij mag aangewend worden, het middel
tegen een ·overtollige overweging opkomt
en, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is ;
Dat het middel deels naar recht faalt,
deels niet ontvankelijk is ;
Om. pie· redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.

29 oktober 1976. 1° kamer. Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Van· Leckwijck. - Gelijkluidende
conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.- Pleiter, de H. van Heeke.

1° KAMER.- 29 oktober 1976.
1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. VERSOHIJ·
NING VAN DE PARTIJEN.- PERSOON·
LIJKE VERSOHIJNING.- VOORWAARDE.
2° RECHTSVORDERING. - VoRDE·
RING OP EENZIJDIG VERZOEKSOHRIFT.
- ARTIKEL 1026, 5o, VAN HET GEREOH·
TELIJK WETBOEK.
HANDTEKENING
VAN EEN ADVOOAAT. UITZONDE·
RINGEN.
3° FAILLISSEMENT,
GERECHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENTSAKKOORD.
CURATOR
OVER EEN FAILLISSEMENT. AARD
VAN HET l\'IANDAAT.- GEVOLGEN.
4°

FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSE-

MENTSAKKOORD.
CURATOR
OVER EEN FAILLISSEMENT.- GEREOH·
TELIJK WETBOEK, ARTIKEL 1026, 50,0NDERTEKENING VAN HET VERZOEK·
SOHRIFT DOOR DE CURATOR OVER HET
FAILLISSEMENT.- WETTELIJKHEID.

1° Daar de wet van 10 oktober 1967
houdende het Gerechtelijk Wetboek in
de regel de vmplichte wettelijke vertegen·
wo01·diging van de partijen heeft opge·
heven, moeten de bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek in deze zin worden
uitgelegd dat de pa1·tijen, behoudens
in de gevallen waarin de wet hiervan
formeel ajwijkt, voor de hoven en recht·
banken persoonlijk mogen verschijnen.
2° De bepaling van artikel 1026, 5o, van
het Gerechtelijk Wetboek, volgens welke
het eenzijdig verzoeksch1·ijt, op straffe
van nietigheid, de handtekening van
de advocaat moet vermelden, schrijjt niet
voor dat een part·ij wettelijk vertegen·
woordigd w01·dt, doch heeft enkel tot
doel, dank zij de deontologische regelen
waaraan de leden van. de balie onder,
worpen zijn, de belangen van derden
te waarborgen.
3° De curator over een faillissement is een
gerechtelijk lasthebber die niet per·
soonlijk ve1·schijnt als partij, doch die
de belangen welke hem krachtens de wet
worden toevert1·ouwd, waarneemt (1).
4° De bepaling van artikel 1026, 5°, van
het Gerechtelijk Wetboek is niet van
toepassing op de curato1· over het
faillissement, daar deze een gerechtelijk
lasthebber is en derhalve als dusdanig
niet door een advocaat moet woTden
bijgestaan om een eenzijdig verzoek·
schrijt aan te bieden (2).
(MR. VROMAN q.q. EN VERHAEGEN q.q.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 juli 1975 door het Hof van
beroep te Gent op eenzijdig verzoekschrift gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schen·

(1) en (2) Raadpl. cass., 3 juni 1975 (A1-r.
eass., 1975, biz. 1046) en de noot 3;
8 april1976 (ibid., 1976, biz. 915) en de noten 1
en 3 op biz. 917; FREDERICQ, d. VIII,
blz. 309·310; VAN RYN en HEENEN, d. IV,
nr. 2685 ; vgl. wat de honoraria van de curator

betreft, cass., 7 juni 1888 (Bull. en Pas., 1888;
I, 256), en FREDERICQ, d. VII, nr. 322.
Men wijze erop dat het arrest geen onder·
scheid maakt naargeiang de curator a dan
niet een advocaat is.
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ding van de artikelen 97 van de Grandwet, 2, 862, 1026, 1031, 1190 van het
Gerechtelijk Wetboek, 452, 466, 470,
487, 500, 502, 504, 508 en 528 van de
wet van 18 april 1851 op de faillissementen, bankbreuken en uitstel van
betalin:g, die het derde hoek van het
W etboek van Koophandel vormt,

doordat het arrest het door de eisers
aangetekende hoger beroep ambtshalve
niet ontvankelijk verklaart, om de
redenen dat het verzoekschrift in hoger
beroep nietig is, daar het niet, zoals in de
artikelen 1026 en 1031 van het Gerechtelijk Wetboek wordt bepaald, werd
ondertekend door de advocaat van de
partij, wijl Mr. Vroman, ondertekenaar
van het verzoekschrift, die partij is in
het geding, niet de advocaat van een
partij is,
terwijl, naar luid van artikel 2 van het
Gerechtelijk Wetboek, de in dit wetboek
gestelde regels van. toepassing zijn op
alle rechtsplegingen, behoudens wanneer
deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door
rechtsbeginselen waarvan de toepassing
niet verenigbaar is met de toepassing
van de bepalingen van dit wetboek, en
de opdracht door de wet gegeven aan de
curator van een faillissement overeenkomstig de bepalingen van de faillissementswet, en overeenkomstig de rechtsprincipes die ten deze van toepassing
zijn, impliceert dat de curator gerechtigd
is in rechte te. verschijnen voor de
failliete boedel, de verzoekschriften mag
ondertekenen. zowel voor rechtsingang
als voor hoger beroep en alle andere
noodzakelijke verzoekschriften, en door
de rechtbank mag worden gehoord ;
dit de toepassing uitsluit van de regels
van het Gerechtelijk Wetboek die onverenigbaar zijn met de uitoefening van
deze wettelijke opdracht; Mr. Vroman
bijgevolg de vereiste hoedariigheid bezat
om het verzoekschrift in hoger beroep
alsmede het verzoekschrift van 17 juni
197 5 te ondertekenen :
·
Overwegende dat de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk
W etboek de verplichte wettelijke · vertegenwoordiging van partijen heeft opgeheveri; dat, tenzij de wet er uitdrukkelijk
anders over beschikt, de bepalingen van
het Gerechtelijk Wetboek derhalve dienen
te worden· uitgelegd rekening houdend
met de regel dat de partijen persoonlijk
voor de hoven en rechtbanken mogen
verschijnen ;

Dat de bepaling van artikel 1026, 5°,
van het. Gerechtelijk Wetboek luidens
welke, bij rechtsplegingen op verzoekschrift, dit laatste op straffe van nietigheid de handtekening van de advocaat
van de partij vermeldt, geen verplichte
wettelijke vertegenwoordiging van de
partij heeft tot stand gebracht, doch
enkel tot doel heeft, dank zij de deontologische regelen waaraan de leden van de
balie onderworpen zijn, de belangen van
derden bij een rechtspleging op eenzijdig
verzoekschrift te waarborgen ;
Overwegende dat de curator over een
faillissement door de rechtbank van
koophandel wordt aangesteld ; dat hij
een gerechtelijke mandataris is en noodzakelijk het vertrouwen van de rechtbanken geniet ; dat hij niet persoonlijk
als partij verschijnt, doch de belangen
die hem krachtens de wet worden
toevertrouwd, waarneemt ;
Dat de bepaling van vermeld artikel 1026, 5°, op hem, als gerechtelijke
mandataris, niet toepasselijk is. en hij
derhalve niet door een advocaat hoeft
te worden bijgestaan om een eenzijdig
verzoekschrift aan te bieden ;
Overwegende dat, door het verzoekschrift tot hbger beroep niet ontvankelijk
te verklaren omdat eerste eiser, die het
verzoekschrift ondertekende, ten deze
partij is en geen raadsman van een partij,
het arrest de draagwijdte van de artikelen 1026 en 1031 van het Gerechtelijk
W etboek 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 rle
zaak naar het Hof van beroep te
Antwerpen.
29 oktober 1976. 1e kamer. Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggever,
de H. Gerniers. Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Ansiaux.

25538 KAMER. -

3 november 1976.

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE. - VERKIEZING VAN
PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN.-KIESVERRICHTINGEN.
GETUIGEN.
VERBETERING VAN RET PROCES-VERBAAL;
AANWEZIGHEID VAN DE
GETUIGEN.

De getttigen aangewezer, door de representatieve werknemersorganisaties om aanwezig te zijn bij de lciesverrichtingen voor
de verkiezing van de werlcnemersafgevaardigden in de onde1·nemingsraad
en het veiligheidscomite, moeten de
gelegenheid hebben oolc aanwezig te
zijn, wanneer het stembu1·eau na het
afsluiten van de lciesverrichtingen opnieuw samenlcomt, niet om een louter
materiele vergissing in het procesverbaal recht te zetten, maar om de
ve1·deling van de mandaten en de
aanwijzing van de verlcozenen in overeenstemming te brengen met de wettelijke
bepalingen en het proces-ve?·baal dienovereenlcomstig te verbeteren. (Artt. 28
en 51 K.B. van 18 februari 1971 tot
regeling van de ondernemingsraden ;
artt. 29 en 52 K.B. van 18 februari 1971
inzake veiligheidscomites.)
(CENTRALE DER KLEDING EN AANVERWANTE VAKKEN, T. PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID (( BELCON » EN CHRISTELIJKE
CENTRALE DER TEXTIEL- EN KLEDINGSBEWERKERS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 september 1975 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 14, 20,
leden 6 en 10, 24, §I, 1°, van de ··wet van
20 september 1948 houdende organisatie
van het bedrijfsleven, gewijzigd door
de wetten van 28 januari 1963, 10 oktober
1967, 17 februari 1971 en 23 januari 1975,
1, § 4, b, lid 1, en h, 1°, van de wet van
10 juli 1952 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, 17 februari 1971 en 23 januari 1975,
20, 28, 33, 35, 37, 43, 46, 47, 48, 49, 50,

51 van het koninklijk besluit van 18 februari 1971 tot regeling van de ondernemingsraden, gewijzigd door het koninklijk besluit van 24 januari 1975, 20, 29,
34, 36, 38, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52 van
het koninldijk besluit van 18 februari
1971 betreffende de aanwijzing van de
personeelsafgevaardigden in de comites
en arrondissementscomites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 24 januari 1975, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de door eiseres
ingestelde vordering om voor recht te
zeggen dat de definitieve verkiezingsuitslag vervat is in de processen-verbaal
opgesteld op 28 mei 1975 en derhaJve aan
de lijsten nr. 2 in de beide verkiezingen
twee zetels toekomen, en ondergeschikt
om de verkiezingen te vernietigen, ongegrond verklaart om de redenen dat :
de voorzitter van het stembureau, na op
28 mei 1975 de bedoelde processenverbaal te hebben opgesteld en ondertekend maar alvorens ze te verzenden,
vaststelde dat de toewijzing van de
mandaten gebeurd was op grand van een
verkeerde berekening; hij op 29 mei 1975
de leden van het stembureau terug
samenriep en er overgegaan werd tot de
verbetering van de processen-verbaal;
krachtens de reglementering de verrichtingen van het bureau niet in een zittijd
moeten afgesloten worden en het bureau
zijn activiteit mag hernemen teneinde
een tnateriele vergissing te herstellen ;
het voltallig bureau d.erhalve terecht
zijn werkzaamheden hernomen heeft om,
door rectificatie van het voorheen afgesloten proces-verbaal, de kiesverrichtingen correct door te voeren en de
ingeslopen vergissingen, met volledig
akkoord van aile leden van dit stembureau, te herstelle~,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar
gemotiveerde akte van beroep staande
hield dat de getuigen, die op 28 mei 197 5
mee gezeteld hadden, op 29 mei 197 5
noch opgeroepen noch aanwezig waren
en het arrest hierop niet antwoordt ;
het in zijn motieven aileen spreekt van
cc voltallig » bureau, maar het geenszins
duidelijk is of clit al dan niet op de
getuigen slaat en de gewijzigde processenverbaal trouwens geen getuigen vermelden, zodat de bewijskracht ervan
miskend wordt (schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het stembureau de in
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197 5 opgestelde en ondertekende proces~
sen-verqaal van de verkiezingen op
29 mei 1975 niet regelmatig kon wijzigen
inet betrekking tot de verdeling van de
zetels dan in aanwezigheid van de
getuigen die van het stembureau op
28 mei 1975 deel hadden uitgemaakt,
zodat de << verbeterde >> uitslag in alle
geval onregelmatig is (schending van de
artikelen 14, 20, leden 6 en 10; 24, § 1, 1°,
van de wet van 20 september 1948, 1,
§ 4, b, lid 1, en h, 1°, van de wet van
10 juli 1952, 20, 28, 33, 35, 37, 43, 46, 47,
48, 49, 50, 51 van het koninldijk besluit
van 18 februari 1971 op de ondernemingsraden, 20, 29, 34, 36, 38, 44, 47, 48, 49,
50, 51 en 52 van het koninklijk besluit
van 18 februari 1971 betreffende de
veiligheidscomites) :
Overwegende dat, zo de representatieve
werknemersorganisaties, bij toepassing
van de artikelen 28 van het koninklijk
besluit van 18 februari 1971 tot regeling
van de ondernemingsraden en 29 van het
koninklijk besluit van 18 februari 1971
betreffende de aanwijzing van de personeelsafgevaardigden in de comites en
arroridissementscomites voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, getuigen hebben aangeduid om
aanwezig te zijn gedurende het verloop
van de kiesverrichtingen, zulks impliceert
dat · die getuigen in de gelegenheid
moeten worden gesteld om aanwezig te
zijri tot na afloop van deze verrichtingen ;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 51 van eerstgenoemd besluit en
artikel 52 van het tweede, het procesverbaal van de kiesverrichtingen door
alle leden van het bureau wordt ondertekend ; dat, nu de handtekening van de
getuigen niet is vereist, een louter
materiele vergissing in het proces-verbaal
na de ondertekening ervan kan worden
rechtgezet onder de uitsluitende handtekening van de leden van het bureau ;
Dat de getuigen echter wel de gelegenheid moeten hebben aanwezig te zijn,
wanneer, zoals ten deze, de verdeling
van de mandaten en de aanwijzing van
de verkozenen is gebeurd op grond van
een verkeerde berekening en het. bureau
na het afsluiten van de kiesverrichtingen
opnieuw samenkomt om die verrichtingen
in overeenstemming te brengen met de
wettelijke bepalingen en het procesverbaal dienovereenkomstig te verbeteren;
Overwegende dat eiseres .in' haar akte
van beroep betoogde « dat er op geen
enkel ogenblik aan ged11cl].t werd .Qill ook

maar de getuigen, die aanwezig waren
bij de kiesverrichtingen, ter zake te
consulteren of in kennis te stellen van
hetgeen was gebeurd " ;
Overwegende dat het arrest zich ertoe
beperkt vast te stellen dat de voorzitter van het stembureau, onmiddellijk
na het zien van de vergissing, het
« voltallig " stembureau opnieuw heeft
samengeroepen ; dat deze reden echter
onduidelijk is, nu eruit onmogelijk kan
worden afgeleid of het arrest aldus
aanneemt dat de getuigen ook werden
opgeroepen, ofwel of het oordeelt dat
zodanige oproeping niet vereist was,
hetzij omdat de werknemersorganisaties
geen getuigen hadden aangewezen, hetzij
omdat bij de verbetering van de processen-verbaal, die niet het herstel van
een louter materiele vergissing beoogt,
deze aanwezigheid niet voorgeschreven
is;
Dat het middel gegrorid is;
Om . die redenen, en zonder dat er
aanleiding bestaat tot onderzoek van
het eerste middel hetwelk tot geen
vernietiging zonder verwijzing zou
kunnen leiden, 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.
3 november 1976.-3 8 kamer.- Voo?'zitter en Verslaggever, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijklnidende conclnsie, de H. Lenaerts,
advocaat-generaal. Pleiter, de H.
Houtekier.

3•

KAMER. -

3 november 1976.

1o ARBEIDSOVEREENKOMST. -BEDIENDEN. RECHT OM TIJDENS DE
OPZEGGINGSTERMIJN AFWEZIG TE ZIJN
OM EEN NIEUWE DIEiNSTBETREKKING
TEl ZOEKEN.- DRAAGWIJDTE.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST. _:__BEDIENDEN. RECHT OM TIJDENS DE
OPZEGGINGSTEiRMIJN AFWEZIG TE ZIJN
OM EJEN NIEUWE DIENSTBETREiKKING
TE ZOEKEN. MISBRUIK VAN DAT
RECHT. BEWIJSLAST.
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bediende om tijdens de opzeggtngstermijn afwezig te zijn om .een nieuwe
dienstbet1·eklcing te zoeken met bep.erken
door de bediende e1·toe te ve1·pltchten
vooraj toelating te vragen.. om afwezif!.
te mogen zijn of te bewtJ~en dat htJ
van die ajwezigheid geb~·utk heejt pemaakt om een nieuwe dtenstbetrekktng
te zoeken (1). (Art. 17 wetten betreffende
het bediendencontract, gecoord. op
20 juli 1955.)
2o Het staat de we1·kgeve1· te bewijzen dat
de bediende misb1·uik heejt gemaakt
van het recht om tijdens de opzeggingstermijn afwezig te zijn om een nieuwe
dienstbet1·ekking te zoeken (2). (Art. 17
wetten betreffende het bediendencontract, gecoord. op 20 juli 1955.)

(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE·
EN INVALIDITEITSVERZEKERING,
T. PROESMANS.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 november 197 4 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 5, 14, 17
van de bij koninklijk besluit van 20 juli
1955 gecoordineerde wetten .J:>~treffende
het bediendencontract, geW!Jzrgd door
de wetten van 20 juli 1961, 5 december
1968 en 21 november 1969, 1134, 1135,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet en van
het algemeen rechtsbeginsel van misbruik
van recht,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om aan verweerster een bedrag te betalen
van 5. 768 frank wegens wedde, ingehouden tijdens de maanden januari en
februari 1971 en overeenkomend met
afwezigheidsdagen van verweerster tij ·
dens de opzeggingsperiode, en deze
veroordeling steunt op de redenen : dat
voormeld artikel 17 dwingend recht is
en dat het aan verweerster toegekende
recht niet afhankelijk kan worden gesteld
van een aantal voorwaarden door eiser
eenzijdig vastgelegd; dat eiser tevergeefs
zijn dienstnota van 15 december 1970
(1) en (2) Raadpl. cass., 9 april 1965 (Bull.
en Pas., 1965, I, 851) met noot.
CASSATIE,

1977. -

9

inroept waarbij aan de bedienden wordt
opgelegd dat enerzijds de afwezigheden
van een halve dag om werk te zoeken
vooraf moeten worden aangevraagd aan
het diensthoofd, die ze toestaat volgens
de noodwendigheden van de dienst en
de personeelsdienst ervan verwittigt, en
dat anderzijds deze afwezigheden achteraf
moeten worden gestaafd met een attest,
terwijl, eerste onde1·deel, noch artikel17,
noch het gebiedend karakter ervan, zich
ertegen verzetten dat de werkgever
eenzijdig de kwestieuze maatregelen
neemt die ertoe strekken dat van het
recht afwezig te zijn tijdens de opzeggingsperiode om nieuw werk te zoeken
slechts gebruik kan worden gemaakt
voor het doel uitdrukkelijk door de wet
bepaald en overeenkomend .met de
noodwendigheden van de ·dienst, en die
er ook op gericht zijn eventuele misbruiken te voorkomen en deze desgevallend te bewijzen, en deze maatregelen geenszins voorwaarden zijn die
de toepassing van artikel 17 wijzigen
(schending van de artikelen 1, 17 van
het koninklijk besluit van 20 juli 1955,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
W etboek en van het algemeen rechtsbeginsel);
tweede ondm·deel, ook tijdens de opzeggingsperiode de arbeidsovereenkomst onverminderd blijft voortbestaan en verweerster steeds onderworpen blijft aan
het gezag van eiser en deze dan ook voor
de door artikel 17 bepaalde afwezigheidsdagen eenzijdig passende voorschriften
mag opleggen voor de dienstnoodwendigheden en het toezicht, zodat met de
dienstnota rekening had moeten gehouden worden (schending van de artikelen 1134, 1135 van het Burgerlijk
Wetboek, 1, 5, 14 en 17 vari het koninklijk
besluit van 20 juli 1955);
de1·de onderdeel, het arrest niet ant·
woordt op de conclusie waarin eiser
staande hield dat de modaliteiten welke
door de dienstnota van 15 december 1970
aan de bedienden worden opgelegd,
geen afbreuk doen aan het hun wettelijk
toegekende recht, doch enkel de wijze
van uitoefening ervan ordenen en zulks
zeker niet indruist tegen de wettelijke
bepalingen van openbare orde (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat ingevolge artikel 17
van de bij koninklijk besluit van 20 juli
1955 gecoordineerde wetten betreffende
het bediendencontract, de bediende gedurende de opzeggingsperiode het recht
van speciale afwezigheidsuren geniet
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zonder dat de werkgever wegens die
afwezigheid enig bedrag van het normaal
loon 1nag afhouden ;
Overwegende dat die wetsbepaling
de belangen van de bediende in verband
met zijn bestaanszekerheid beschermt
en dwingend is ;
Dat hieruit volgt dat voorbeschreven
recht door de werkgever niet kan worden
ingekort door het opleggen van modaliteiten waarbij de bediende wordt verplicht ofwel toelating te vragen om
afwezig te mogen zijn ofwel het bewijs
te leveren dat hij van die afwezigheidslU'en heeft gebruik gemaakt om een
andere dienstbetrekking te zoeken;
Overwegende dat, wanneer de werkgever aanvoert dat de bediende bepaalde
afwezigheidsuren enkel heeft gekozen
om zijn werkgever schade toe te brengen
of dat hij ze niet voor het zoeken van een
andere betrekking heeft gebruikt, de last
van het bewijs van dergelijk rechtsmisbruik op de werkgever rust ;
Overwegende dat, door zijn beslissing
te stoelen op de considerans dat het door
voornoemd artikel aan de bediende
toegekende recht niet afhankelijk kan
worden gesteld van een aantal voorwaarden die eenzijdig door de werkgever
worden vastgelegd en op de vaststelling
dat eiser niet bewijst of aanbiedt te
bewijzen dat verweerster van kwestieus
recht misbruik heeft gemaakt, het
arbeidshof de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen en algemeen rechtsbeginsel niet schendt en meteen aan zijn
motiveringsplicht voldoet ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel,
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
3 november 1976. 3e kamer. V oorzitte1·, de H. N aulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Van Leckwijck. - Gelijklttidende
conclttsie, de H. Lenaerts, advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Houtekier.

3e

KAMER. -

VOORZIENING

3

november

IN

1976.

CASSATIE.

VORJ\'I. DIRECTE GEJ\1EENTEBELASTINGEN. BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE.- BETEKENING
VAN DE VERKLARING VAN VOORZIENING.
VEREIST VORMVOORSCHRIFT.

De vooTziening in cassatie tegen de
beslissing van de bestendige deputatie
van een p1·ovincieraacl ove1· een reclamatie
van een belastingplichtige inzake di1·ecte
gemeentebelastingen moet, op st1·ajfe
van ve1·val, binnen tien clagen betekend
wo1'Clen aan de pa1·tij tegen wie zij is
ge1·icht (1). (Art. 4 wet van 22 januari
1849; art. 2 wet van 22 juni 1865;
art. 16 wet van 22 juni 1877.)
(DE CLIPPELE-LIENART, T. STAD AALST.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
3 november 1976.- 3elmmer.- Vom·zitter en VerslaggevM', de H. Naulaerts,
raadsheer waarnmnend voorzit·ter.
Gelijkhtidende conclttsie, de H. Lenaerts,
advocaat-generaal.

3e

KAMER. -

4 november 1976.

1o VOORZIENING IN CAS SATIE.
MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID.
BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OPGE·
vVORPEN DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE. MNNISGEVING.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. BESLISSING
ALVORENS RECHT TE DOEN. BEGRIP.

3° VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. BURGERLIJKE ZAKEN. BESLISSING DIE ZICH ERTOE BEPERKT
DE HEROPENING VAN DE DEBATTEN TE
BEVELEN. VooRZIENING v66R DE
EINDBESLISSING. NrET-ONTVANKELIJKHEID.

(1) Cass., 17 oktober 1975 (A1'1'. cass., 1976,
blz. 223).
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4o VONNISSEN EN ARRESTEN. BURGERLI.JKE ZAKEN. BESLISSING
ALVORENS RECHT TE DOEN. - BEGRIP.

5o VOORZIENING IN CASSATIE. TERl\'II.JN.- BURGERLI.JKE ZAKEN.BESLISSING DIE ZICH ERTOE BEPERKT
EEN DERDE TE GELASTEN EEN STUK
DAT HI.J ONDER ZIOH HEEFT TER
GRIFFIE VAN RET GEREOHT NEER TE
LEGGEN. VoORZIENING VOOR DE
EINDBESLISSING. NIET-ONTVANKELI.JKHEID.
60 BEROEPSZIEKTE.- OVERLI.JDEN
v66R I .JANUARI 1964. REOHTHEBBENDEN VAN HET SLAOHTOFFER
HEBBEN GEEN RECHT OP SOHADELOOSSTELLING.

70 CASSATIE.- OMVANG.- BURGERLI.JKE ZAKEN. VERNIETIGING VAN
EEN BESLISSING. - BRENGT VERNIETIGING l\'IEDE VAN DE BESLISSING DIE
SLEOHTS RET GEVOLG IS VAN DE EERSTE.

so

GERECHTSKOSTEN. BURGERLI.JKE ZAKEN. - 0ASSATIEGEDING. VOORZIENING IN OASSATIE VAN HET
FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN. AANNEMING VAN DE VOORZIENING. VEROORDELING VAN DE ElSER IN DE
KOSTEN.

1 o W annem· het openbaa1· ministeTie bij het
Hoj van cassatie ambtshalve een middel
van niet-ontvankelijkheid opwe1-pt tegen
een voo1·ziening in btwge1•lijke zaken,
moet het voomf daa1·van bij ge1·echtsb1·iej
kennis geven aan de advocaten van de
pa1·tijen (1). (Art. 1097 G.W.)
2o en 3° De beslissing die zich e1·toe bepe1·kt

de debatten te heTopenen is een beslissing
alvonns 1'echt te doen, zodat de vom·ziening v661· de eindbeslissing niet ontvankelijk is (2). (Artt. 19 en 1077 G.W.)
4° en 5o De beslissing die zich m·toe beperlct
een de1·de, ovm·eenlcomstig a1·tilcel 878
van het GeTechtelijk Wetboelc, te gelasten
een stulc dat hij ondeT zich heeft ter
(1) Cass., 24 oktober 1974 (An·. cass., 1975,
blz. 256).
(2) Cass., 4 februari 1972 (A1'1'. cass., 1972,
blz. 528).
(3) Raadpl. cass., 4 februari 1972 (A1·1·. cass.,
1972, biz. 528).
(4) Cass., 6 november 1974 (A1'1', cass.,
1975, biz. 305 ).
(5) Artikei 77 van de wet van 24 december
1963, voigens hetweik deze wet op 1 januari
11l64 in werking treedt, werd niet overgenomen

g1·ijfie van het gm·echt neer te leggen is
een beslissing alvo1·ens 1·echt te doen,
zodat de voo1·ziening v661· de eindbeslissing niet ontvanlcelijk is ( 3).
(Artt. 19 en 1077 G.W.)
6° De 1'echthebbenclen van het slachtojJe1•

van een be1·oepszielcte, clat v661· 1 januaTi
1964 ovedeclen is, lctmnen geen aanspraak maken op ve1·goecling k1·achtens
de wetten betreffencle de schadeloosstelling
voor be?'oepszielcten, geco81·dinee1·d op
3 jttni 1970 (4). (Art. 77 [5] wet van
24 december 1963.)

7° V e1·nietiging van een beslissing leiclt
tot ve;rnietiging van de beslissing die e1·
het gevolg van is (6).
8° W annee1· op de voorziening van het

Fonds voo1• de be1·oepszielcten het Hoj
een an·est veTnietigt van een a1·beidshoj,
dat ttitspmalc heejt gedaan op een
1'echtsvo1•de1·ing die gegrond is op de
wetten betTejJende de schadeloosstelling
voo1· be1·oepsziekten, vm·om·deelt het de
eiseT in de kosten (7). (Art. 53 gecoi:ird.
wetten van 3 juni 1970.)
(FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN,
T. NINFORGE.)
ARREST (vm·taling).
HET HOF ; - Golet op de bestreden
arresten van 9 januari, 10 april en 5 juni
1974 van het Arbeidshof te Brussel,
en van 25 juni en 3 november 197 5 van
het Arbeidshof te Bergen ;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid dat het openbaar ministerie ambtshalve tegen de voorziening heeft opgeworpen, dat hij overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek
ter kennis heeft gebracht en dat hieruit
is afgeleid dat de arresten van 10 april
1974, 5 juni 1974 en 25 juni 1975 arresten
zijn alvorens recht te doen :
Overwegende dat de arresten van
10 april 1974 en 25 juni 1975 aileen de
door het koninklijk besiuit tot coordinatie van
3 juni 1970; hieruit kan mag echter niet
worden afgeieid dat het wercl opgeheven :
zie artikel 1, 1°, van het koninklijk besiuit
van 3 juni 1970 en de noot met de Iijst van de
niet gecoordineerde bepalingen.
(6) Oass., 6 september 1972 (A1'1'. cass., 1973,
biz. 16) en 14 januari 1974 (ibid., 1974,
biz. 537}.
(7) Oass., 14 april 1976 (A1·1·. cass., 1976,
biz. 947).
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dat het arrest van 5 juni 1974 enkel
een derde gelast de documenten in
verband met de man van verweerster
ter griffie van het arbeidshof neer te
leggen;
Overwegende dat deze arresten beslissingen zijn alvorens recht te doen en
dat het arrest van 3 november 197 5
geen einde heeft gemaakt aan het
geding;
Dat de voorziening, in zoverre ze
gericht is tegen de arresten van 10 april
1974, 5 juni 1974 en 25 juni 1975, dus
niet ontvankelijk is ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 27, 28, 29, 30,
32, 33 en 77 van de wet van 24 december
1963 betreffende de schadeloosstelling
voor en de voork01ning van beroepsziekten, 1, inzonderheid § 1, 2°, en § 2,
7, 9, 10 en 34 van de wet van 24 december
1968 tot wijziging van genoemde wet
yan 24 december 1963, 1, 2, 30, 32, 36,
inzonderheid § 1, 78, 79, inzonderheid
laatste lid, en 80 van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoordineerd bij koninklijk
besluit van 3 juni 1970, 1 van het
koninklijk besluit van 30 januari 1928
tot vaststelling van de lijst der beroepsziekten en, voor elk dezer, de bedrijven
of vakken waarin ze tot schadeloosstelling aanleiding geven, 1 van het
koninklijk besluit van 30 juni 1932 tot
aanvulling van de lijst der beroepsziekten
met, voor elk dezer, de bedrijven of
vakken waar ze tot schadeloosstelling
aanleiding geven, 1 van het koninklijk
besluit van 31 juli 1936 tot aanvulling
van de lijst der beroepsziekten die tot
schadeloosstelling aanleiding geven, 1
van het koninklijk besluit van 10 september 1937 tot aanvulling van de lijst
van de beroepsziekten die tot schadeloosstelling aanleiding geven, 1 en 2 van het
koninklijk besluit van 22 december 1938
houdende opmaking van de lijst van de
beroepsziekten met opgaaf, voor elk
dezer, van de bedrijven of vaklmn
waarin ze tot schadeloosstelling aanleiding geven, gewijzigd bij de besluiten
van de Regent van 13 november 1944,
17 augustus 1946 en 23 juni 1947, 1 van
het koninklijk besluit van 25 april 1951
houdende de lijst van de beroepsziekten,
met opgave, voor elk dezer, van de
bedrijven ofvakken waarin ze tot schadeloosstelling aanleiding geven, alsmede
van de categorieen gerechtigde arbeiders,
1, 2 van het koninklijk besluit van

9 september 1956 houdende de lijst van
de beroepsziekten, met opgave, voor
elk dezer, van de bedrijven of vakken
waarin ze tot schadeloosstelling aanleiding geven, alsmede van de categorieen
van gerechtigde arbeiders, gewijzigd bij
de koninklijke besluiten van 15 september
1958, 12 maart 1962 en 29 juni I962, I,
2 van het koninklijk besluit van 18 januari I964 houdende een eerste lijst van
de beroepsziekten die aanleiding geven
tot schadeloosstelling, I, 2, 3 van het
koninklijk besluit van 28 maart I969
houdende vaststelling van de lijst van
beroepsziekten die aanleiding geven tot
schadeloosstelling, 1 van het koninklijk
besluit van IO juli I973 tot wijziging van
genoemd koninklijk besluit van 28 maart
I969, van de artikelen 1134, I3I9, I320,
I322 van het Burgerlijk Wetboek, 23 tot
27 van het Gerechtelijk Wetboek, 97
van de Grondwet en van het algemeen
rechtsbeginsel inzake het gezag van het
rechterlijk gewijsde,
clom·clat, I 0 ter verwerping van de
rechtsmiddelen die eiser had aangevoerd
tot staving van zijn hoger beroep tegen
het vom1is van 9 februari I972 waarbij
verweerster een weduwenlijfrente wordt
toegekend, welke middelen hierop zijn
gegrond dat aileen de weduwen van door
beroepsziekten getroffen personen die na
I januari I964 overleden zijn- wat niet
het geval was met Benoit, die op 24 januari 1955 is overleden - een dergelijk
pensioen konden genieten, dat artikel 32
van de wet van 24 december 1963
betreffende de beroepsziekten enkel kan
worden toegepast op de ziekten die voor
de eerste maal werden ingeschreven op
de in artikel 27 van genoemde wet
bedoelde lijst, wat niet het geval is met
antracosilicose welke reeds op de in I936
opgemaakte lijst voorkwam onder de
benaming silicose die daarmee synoniem
is, en tenslotte dat artikel 79 van de
gecoordineerde wetten betreffende de
beroepsziekten het recht op schadeloosstelling uitsluit waarvan sprake in artikel 30 van de wet van 24 december I963
op grond waarvan verweerster haar
rechtsvordering heeft ingesteld, het bestreden arrest van 9 januari 1974 beslist
dat eiser geen rekening houdt met het feit
dat artikel 32 van de wet van 24 december
1963 een bepaling overneemt uit de wet
van 1927 welke de getroffenen van een
ziekte, waarvan het beroepskarakter
werd erkend, wilde schadeloosstellen met
terugwerkende kracht om de vergoeding
van de schade zoveel mogelijk te doen
plaatshebben vanaf het ogenblik dat
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is van deze wetgeving : de inschrijving
van een ziekte op de lijst van de beroepsziekten geldt voor het jaar voorafgaand
aan het j aar waarin ze werd omschreven
en deze regel is van toepassing op vooraf
bestaande toestanden, met inbegrip van
het overlijden; dat artikel 32bis dit
beginsel geenszins verandert en er zich,
zonder meer, toe beperkt de betaling
van de krachtens de wet van 24 december
1963 toegekende vergoedingen ten
vroegste op 1 januari 1964 vast te
stellen ; dat deze duidelijke teksten niet
uitgelegd moeten worden, niet tegengesproken worden door de parlementaire
voorbereiding en daaraan geen afbreuk
wordt gedaan door artikel 77 ; dat erop
client gewezen te worden dat antracosilicose onder de beroepsziekten eerst
bij naam voorkomt in het koninldijk
besluit van 18 januari 1964 dat ook
gewag maakt van silicose ; dat eiser
waarschijnlijk daardoor, terecht, in zijn
alde van hager beroep en in zijn eerste
conclusie heeft aangenomen dat de
antracosilicose van een mijnwerker eerst
op 1 januari 1964 als beroepsziekte
werd erkend en dat aileen dit oorspronkelijk standpunt in aanmerking moet
worden genomen, zelfs indien het in een
aanvullende conclusie is tegengesproken ;
dat artikel 79 van de gecoordineerde
wetten betreffende de beroepsziekten in
de eerste plaats spreekt van .. . « de
personen die, op 31 december 1963,
in het genot zijn van een prestatie hun
verleend krachtens een andere Belgische
of buitenlandse invaliditeitsregeling dan
de regeling inzake schadeloosstelling voor
arbeidsongevallen en die, sedert het van
kracht worden van die gecoordineerde
wetten, niet meer blootgesteld waren
aan het risico van beroepsziekten en
melding maakt ... van de rechthebbenden
van de personen . . . die overleden zijn
na 31 december 1969 "; dat het kennelijk
niet van toepassing is in het onderhavige
geval, daar Benoit overleden is op 24 januari 1955; 2° het bestreden arrest van
3 november 197 5 voor recht zegt dat
Benoit op 24 januari 1955 overleden is
ten gevolge van silicose,
terwijl, eerste onderdeel,

tweede onderdeel, zoals eiser dat in zijn
in hager beroep genomen conclusie
betoogde, de wettelijke bepalingen inzake
deze materie, inzonderheid de artikelen 70
van de wet van 24 december 1963 en 79
van de gecoordineerde wetten betreffende

de beroepsziekten, de weduwen van de
werknemers die overleden zijn v66r
31 december 1963 uitdrukkelijk uitsluiten van de schadeloosstelling ten
voordele van de weduwen van werknemers die ten gevolge van beroepsziekten
zijn overleden; daar Benoit op 24 januari
1955 overleden was, zijn weduwe, thans
verweerster, dan ook niet het door haar
gevraagde pensioen kon krijgen (scherrding van alle in het middel vermelde
wettelijke bepalingen) ;
de?'de onde1·deel,

vim·de onde?'deel,
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest van
9 januari 1974 beslist dat, indien de man
van verweerster, die gestorven is op
24 januari 1955, overleden is ten gevolge
van pneumoconiose, de weduwe recht
heeft op de vergoedingen als bedoeld
in de wet van 24 december 1963 betreffende de schadeloosstelling voor en
de voorkoming van beroepsziekten ;
Overwegende dat voornoemde wet
van 24 december 1963, krachtens artikel 77, op I januari 1964 in werking is
getreden en de rechthebbenden van een
v66r die datum overleden getroffene
niet toestaat aanspraak te maken op
schadeloosstelling ;
Overwegende dat het arrest van
9 januari 1974 derhalve deze wetsbepaling
schendt;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging van
het arrest van 9 januari 1974 leidt tot
nietigverklaring van het arrest van
3 november 1975 dat het gevolg is van de
vernietigde beslissing ;
Overwegende dat, krachtens artikel 53
van de op 3 juni 1970 gecoordineerde
wetten, gewijzigd bij artikel 19 van de
wet van 12 mei 1971, de kosten ten laste
moeten komen van eiser ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening in zoverre ze gericht is tegen de
arresten van 10 april 1974, 5 juni 1974
en 25 j1.mi 197 5 ; vernietigt de bestreden
arresten van 9 januari 1974 en 3 november 1975; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van deze laatste arresten ; veroordeelt
eiser in de kosten ; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Luik.

2624 november 1976. 3 8 kamer. Voo1·zitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Janssens. Ande1·sl~tidende concl~tsie (1), de H. Duchatelet, advocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. Fally en
Biitzler.
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KORT GEDING. -

SPOEDEISEND GEVAL. BEOORDELING DOOR DE, RECHTER IN HOGER BEROEP. DE RECHTER
IN HOGER BEROEP MAG REKENING
HOUDEN JY[ET HETGEEN ZICH HEEFT
VOORGEDAAN SEDERT DE VORDERING
INGESTELD OF HET BEROEPEN VONNIS
UITGESPROKEN WERD.

De 1'echter in hoge1· beroep voo1· wie het
hoge1· be1'0ep aanhangig is gemaakt
tegen een V01'de1·ing tot behandeling
van de zaak in ko1·t geding moet, bij de
beoordeling of het om een spoedeisend
geval gaat, zich niet plaatsen op de dag
waa1'0p de vo1·de1'ing ingesteld of de
beslissing van de ee1·ste rechte1· ~titge
sp1·oken werd. (Art. 584 G.W.)
(ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND,
T. BELGISCHE STAAT,
JY[INISTER VAN LANDSVERDEDIGING.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 21 augustus 1975 door het
Arbeidshof te Bergen gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 602, 607, 616, 619,
1039, 1040, 1050 van het Gerechtelijk
Wetboek, 24, §I, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van
het bedrijfsleven, gewijzigd bij artikel 7
van de wet van 23 januari 1975, van het
(1) Het openbaar ministerie was van oordeel
dat het arrest niet kon worden vernietigd
wegens schending van artikel 77 van de wet
van 24 december 1963, omdat de eiser niet
vermeld heeft waarin cleze in zijn middel
aangevoercle bepaling werd geschonclen. Cass.,
26 april 1976 (A1'1'. cass., 1976, blz. 965).

algemeen rechtsbeginsel, dat onder mcer
is neergelegd in artikel 557 van het
Gerechtelijk VVetboek, volgens hetwelk
de voorwaarden voor de bevoegdheid
van de betrokken rechtbank beoordeeld
worden op het moment dat de vordering
wordt ingesteld, van de algemene beginselen inzake de rechten van de
verdediging en het bestaan van twee
instanties, en van artikel 97 van de
Grondwet,
do01·dat het arrest het arbeidshof
« onbevoegd verklaart mn kennis te
nemen van het hoger beroep tegen de
beschikking van 12 mei 1975 van de
voorzitter van de Arbeidsrechtbank te
Bergen, zitting houdend in kort geding »,
op grond dat het middel betreffende de
onbevoegcUteid van de rechter in kort
geding van openbare orde is en dus in
hoger beroep kan worden opgeworpen,
dat de rechter in kart geding, bij de
beoordeling van de urgentie, « rekening
kan en moet houden 1net alles wat zich
heeft voorgedaan sedert » het instellen
van de vordering, dat, in het onderhavige
geval, de uiterste datum voor het
organiseren van de sociale verkiezingen,
hetgeen de vordering beoogde, op 31 mei
1975 verstreek, zodat «de urgentie die
de bevoegdheid van de rechter in kort
geding had kunnen rechtvaardigen » niet
meer kon aangevoerd worden op het
moment dat het arbeidshof uitspraak
deed, namelijk op 21 augustus 1975,
te1·wijl, eeTste onde1·deel, voor zover de
urgentie een voorwaarde voor de bevoegdheid van de rechter in kort geding is, ze
beoordeeld moet worden op het moment
dat de vordering wordt ingesteld en niet
op het moment dat erover uitspraak
wordt gedaan, a fo1·ti01·i in hoger beroep,
zodat het arrest, door het arbeidshof
onbevoegd te verklaren omdat er geen
urgentie meer was op het momen-t dat
het uitspraak deed, enerzijds, het algemeen rechtsbeginsel, dat onder meer is
neergelegd in artikel 557 van het Gerechtelijk Wetboek, schendt (schending van
de in het middel vermelde bepalingen
en inzonderheid van de in het middel
bedoelde algemene rechtsbeginselen en
van genoemd artikel 557) en, anderzijds,
ertoe leidt dat aldus, in weerwil van de
rechten van verdediging van de justitiabele, een instantie wordt afgeschaft
telkens als er geen urgentie meer is, met
het gevolg clat een naclelige of onwettelijke beslissing een definitieve beslissing
kan worden (schencling van alle in het
middel vermelde bepalingen en algemene
rechtsbeginselen) ;
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het arbeidshof om kennis te nomen van
de rechtsmidclelen tegen de in kort
geding gegeven beschikkingen van de
voorzitter aan geen enkele voorvvaarde
inzake urgentie is onderworpen, zoclat,
hoewel het arbeidshof eventueel, quod
non, had kunnen beslissen dat de eerste
rechter bij gebrek aan urgentie onbevoegd
was, het zichzelf niet onbevoegd kon
verklaren op grand alleen dat de urgentie
niet meer bestond of ontbrak op het
moment dat het uitspraak deed, zonder
op onwettelijke wijze een voorwaarcle
toe te voegen aan de wettelijke bepalingen
tot vaststelling van zijn bevoegdheid
(schencling van alle bepalingen en van
de algemene beginselen als vermeld in
het micldel en inzonclerheid van de
artikelen 602, 607, 616, 619, 1039, 1040
en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek) :
Ten aanzien van de beicle onderdelen
sarnen :
Overwegencle dat eiser, bij exploot
van 18 april 1975, voor de voorzitter
van de Arbeidsrechtbank te Bergen,
zitting houdend in kort geding, een
rechtsvordering heeft ingestelcl ten einde
te doen bevelen dat in de met de
S.H.A.P.E. verbonden ondernemingen
de sociale verkiezingen zouden worden
gehouden als voorgeschreven in het
koninldijk besluit van 24 januari 1975;
dat eiser erop woes dat zijn rechtsvordering uiterst dringend was, daar,
krachtens genoemd koninklijk besluit,
de verkiezingen tussen 28 april en 31 mei
1975 moesten plaatshebben;
Dat de voorzitter van de arbeidsrechtbank bij beschikking van 12 mei
1975 de rechtsvordering ontvankelijk
doch niet gegrond heeft verldaard ;
Dat eiser bij akte van 30 mei 197 5
tegen doze beschikking hager beroep
heeft ingesteld ;
Overwegende dat het arbeidshof er in
zijn motivering op wijst dat " het hager
beroep, regelmatig naar vorm en termijn,
ontvankelijk is » en bijgevolg in zijn
beschikkende gedeelte verklaart dat het
" het hager beroep ontvangt » ;
Dat het arbeidshof aldus impliciet
maar zeker beslist dat het de bevoegde
rechter is om kennis te nomen van het
hager beroep tegen de beschikkingen in
kort geding van de voorzitter van de
arbeidsrechtbank ; dat het, na het ontvangen van het hager beroep, noodzakelijk de beslissing van de eerste rechter
opnieuw ter sprake bracht, die aldus

geen eindbeslissing werd, en, bijgevolg,
niet een instantie afschafte ;
Overwegende dat het arbeidshof, na
te hebben aangenomen dat het hager
beroep ontvankelijk is, van oordeel is
dat de rechtor in hager beroep, bij de
beoordeling van de "Lugentie die de
bevoegdheid van de reohter in kort
geding reohtvaardigt, zioh niet moot
terugplaatsen op het mon1.ent dat de
eerste rechter uitspraak heeft gedaan
en dat hij rekening kan houden met
hetgeen zich heeft voorgedaan sedert
de beroepen beslissing werd uitgesproken ;
Overwegende dat, bij de beslechting
van het hager beroep van eiser in kort
geding, de rechter in hager beroep, door
het feit zelf dat hij bij voorraad uitspraak
doet, niet verplicht is om, ter beoordeling
van de urgentie, terug te gaan tot de dag
waarop de vordering word ingesteld of
tot die waarop de beslissing van de eerste
rechter werd gewezen, doch rekening kan
houden met hetgeen zich sedertdien
heeft voorgedaan ;
Overwegende dat, in het onderhavige
geval, het arbeidshof, dat had vastgesteld
dat de normale termijn voor de verkiezingen sedert de beslissing van de
eerste rechter verstreken was, wettelijk
heeft beslist dat, bij gebrek aan "Lugentie,
het rechtscollege in kort geding niet meer
bevoegd was om over de vordering
uitspraak te doen ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
4 november 1976. 3e kamer. V ooTZittm·, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter, Tle1·slaggeve1', de
H. Meeus. Gelijkl1dclende conchtsie,
de H. Duchatelet, advooaat-generaal. Pleite1·s, de HH. L. Simont en Bayart.
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1o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED. EoHTSOHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING. UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD, TOEPASSING VAN DE
REGELS VAN DE BIJ OVEREENKOMST
VASTGESTELDE TITEL DIE DE UITKERING
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IN RET LllJVEN RO:EJPT. KAN WEGENS
OVERLIJD:EJN WORDEN OV:EJRGEDRAG:EJN.

2D

BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
BURGERLIJKE ZAKEN. BEWIJS·
KRACHT VAN DE AKT:EJN.- 0V:EJREENKOlVIST. 0VEREENKOlVIST GESLOTEN
VOOR DE EOHTSOHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEM:MING. UITLEGGING
V"ERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN
VAN DE
OVEREENK0~1ST. GEEN
J\1ISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT
VAN DE AKTEN.

3D ERFENISSEN. -

B:EJDING OV:EJR E:EJN
TOEKOM:STIGE NALATENSOHAP.- OVER·
EENK0~1ST WAARVAN DE OVERDRAOHT
AAN D]J ERFGENAM:EN VOLGT UIT D]J
TOEPASSING VAN D:EJ
REGELS
VAN
BURGERLIJK R:EJOHT. GEEN BEDING
OVER EEN TOEKOMSTIGE NALATENSCRAP.

1D De uitkeTing tot levensondeThottd na

echtscheiding dom· onde1·linge toestemming is geen wettelijke alimentatieschuld; zij is uitshtitend en volledig
onde?·wm·pen aan de ?'egels van de bij
ove1·eenkomst vastgestelde titel die deze
ove1•eenkomst in het leven ?'oept en kan
dus wegens ove?'lijden wo1·den oveTgedmgen (1). (Artt. 280 [2] en 1134 B.W.)
2D De bewijskTacht van de oveTeenkomst

tussen echtgenoten die dooT ondeTlinge
toestemming uit de echt scheiden woTdt
niet miskend doo1' de beslissing die
aan deze oveTeenkomst, en met name aan
het beding volgens hetwelk doo1· een
van de echtgenoten aan de andeTe een
uitkeTing tot onde?'lwud zal woTden
betaald, een uitlegging geeft welke
ve1·enigbaaT is met de bewooTdingen
eTvan (3).
3D

Geen beding over een toekomstige
nalatenschap dat dooT aTtikel 1130 van
het BuTgeTlijk Wetboek woTdt ve1·boden
is de ove1•eenkomst die niets bevat
betTejfende haaT oveTdTacht wegens overlijden, daaT deze oveTdmcht het gevolg is
van de 1·egels van bw·gm·lijk Techt en
met name van aTtikel 1122 van het
BuTgeTlijk Wetboek.

(1) Raadpl. DE PAGE, Tmite elementai1•e
de d1·oit civil belge, a. I, nrs. 560 tot 561ter, en
Rep. pmt. clu cl1·. belge, bijv., d. III,
v 0 Aliments, nrs. 4-6 en 69.
(2) Artikel 280 van het Burgerlijk Wetboek
dat van kracht was toen de litigieuze overeenkomst is gesloten werd opgeheven bij ar-

(MOHAMED, WEDUWE JORIS,
T. DEMOLLIN.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 juni 1975 door het Hof
van Beroep te Luik gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 280, 3D, van het
Burgerlijk W etboek, zoals het toepasselijk
was voordat het bij artikel 2-18 van de
wet van 10 oktober 1967 werd afgeschaft,
en van de artikelen 6, 1122, 1131 en
1133 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest beslist dat de
verplichting die wijlen J oris op zich nam
in de authentieke overeenkomst van
16 juli 1965, die de echtscheiding door
onderlinge toestemming voorafging, om
<< na overschrijving van de echtscheiding
en tot het overlijden of het hertrouwen
van Mevrouw Demollin (thans verweerster) een uitkering tot levensonderhoud te betalen waarvan het basisbedrag
4.000 frank per maand bedroeg » passief,
wegens overlijden, werd overgedragen en
een schuld van de nalatenschap vormt
waarvoor zijn echtgenote in tweede
huwelijk (eiseres tot cassatie die handelt
in eigen naam) en de uit deze gemeenschap geboren wettelijke zoon (vertegenwoordigd door eiseres in haar hoedanigheid van voogdes) moeten instaan, om
de redenen dat << de verplichting van
J oris enkel steunt op de overeenkomst
van de partijen », << dat, overeenkomstig
artikel 1122 van het Burgerlijk Wetboek,
Joris geacht wordt te hebben bedongen
voor zichzelf en voor zijn erfgenamen
en rechtverkrijgenden, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk bepaald is, wat niet
wordt beweerd, of uit de aard van de
overeenkomst voortvloeit », << dat de aard
van de overeenkomst de overdracht
van de uitkering niet belet ; dat het
<< alimentair » karakter dat hieraan wordt
verleend .. . overeenkomstig de bewoordingen van het toen van kracht zijnde
artikel 280 van het Burgerlijk Wetboek ...
overeenstemt met een in zwang zijnde
woordgebruik en in se niet impliceert
dat alleen J oris de uitkering moest
tikel 2-18 van de wet van 10 oktober 1967
en vervangen bij artikel 1288 van het Gerechtelijk Wetboek, later gewijzigd bij de wet
van 1 juli 1972.
(3) Raadpl. cass., 12 maart 1976 (A1'1'. cass.,
1976, blz. 807 ).
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de bedoeling hadden bij het overlijden
van J oris een einde te stellen aan de
uitkering " en dat << daarentegen uit de
bewoordingen van hun overeenkmnst
ondubbelzlimig volgt dat ze heiden de
bedoeling haclden dat de uitkering zou
worden gestort aan ge1ntimeerde tot zij
<< overleed of hertrouwde '' "'
te1·wijl de bij voormelde overeenkomst
tussen wijlen J oris en verweerster vastgestelde uitkering overeenkon'lstig artikel 280 van het Burgerlijk Wetboek dat
toen van kracht was, nu de echtgenoten
beslist hadden door onderlinge toestemming uit de echt te scheiclen en dus hun
wederzijclse tekortkomingen niet wilclen
bepalen, geen vergoedend karakter kon
hebben en dus enkel een louter alimentair
karakter had ; de verplichting om deze
uitkerli'lg te storten, nu het alimentair
karakter de openbare orde raakt, niettegenstaande elke strijdige overeenkomst
van de partijen bij het overlijden van
de schuldenaar ophield ; door te beslissen
dat deze verplichting passief wegens
overlijden ten laste van de nalatenschap
van "lvijlen J oris werd overgedragen, het
arrest de in het middel aangehaalde
wettelijke bepalli1gen heeft geschonden :
Overwegende dat de verplichting die
Joris in de overeenkomst van 16 juli 1965
op zich heeft genmnen mn aan verweerster met het oog op lnm echtscheiding
door onderlinge toestemming een uitkering tot levensonderhoud te betalen,
nu zij geen wettelijke alimentaire schuld
is, uitsluitencl en volledig onderworpen
is aan de regels van de bij overeenkomst
vastgestelde titel die ze in het leven
riep en derhalve wegens overlijden kan
worden overgedragen ;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, 791, ll30,
1131, 1133, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek,
doo1·dat het arrest beslist dat de verplichting die wijlen J oris op zich nam
in de authentieke overeenkomst van
16 juli 1965 die de echtscheiding door
onderlinge toestemming voorafging, om
<< na overschrijving van de echtscheiding
en tot het overlijclen of het hertrouwen
van Mevrouw Demollin (thans verweerster) een uitkering tot levensonclerhoucl te betalen waarvan het basisbeclrag
4.000 frank per maand bedroeg " passief,
wegens overlijden, wercl overgeclragen

en een schuld van zijn nalatenschap
vor1nt en clat eiseres, zowel in persoon
als in haar hoedanigheid van voogdes,
voor de betaling ervan moet instaan op
grand dat << de verplichting van J oris
enkel steunt op de overeenkomst van de
partijen" ... , << dat men in de overeenkomsten eerder de gemeenschappelijke
becloeling van de contracterende partijen
moet nagaan clan zich aan de letterlijke
zin van de woorclen te houden ; ... dat niet
blijkt dat ge1ntimeerde (thans verweerster) en J oris de becloeling hadden een
einde te stellen aan de overeenkomst
bij het overlijden van J oris ; dat zij
weliswaar in § I van hun overeenkomst
betreffencle de regeling door een transactie van hun respectieve vermogensrechten hebben bepaald dat de verplichting die J oris op zich heeft genomen om
definitief in te staan voor het passief
dat daarin gedetailleerd wordt << zijn
erfgenamen en rechtverkrijgenden onder
welke titel ook ondeelbaar onder elkaar
verplicht "' << doch clat het ontbreken
van een dergelijk heeling in § II op
zichzelf niet volstaat om te beslissen
dat J oris enkel voor zichzelf zou hebben
beclongen " en clat << uit de bewoordingen
zelf van hun overeenkomst daarentegen
onclubbelzinnig blijkt dat ze heiden
wilden clat de uitkering aan gemtimeerde
zou worden betaald << tot zij overleed
of hertrouwde " "'
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, de gemeenschappelijke becloeling van de partijen
moet vastgestelcl worden aan de hand
van het voorwerp van lllm overeenkomst ;
wanneer dit voorwerp, in het geval van
echtscheiding door onderlinge toestemming, de betaling omvat door de ene echtgenoot aan de andere van een uitkerli1g
tot levensonderhoucl, het heeling clat die
uitkering gestort zal worden << tot het
overlijden of hertrouwen " van de begunstigde noodzakelijk moet worden
uitgelegd in het licht van het alimentair
karakter dat van openbare orde is en
aan deze uitkering kleeft ; door dit
beclll1g uit te leggen in die zin dat de
schuldvordering van de uitkering tot
levensonderhoud blijft bestaan bij het
vooroverlijden van de onderhouclsplichtige, het arrest de bewijskracht heeft
geschonden van de alcte van 16 juli 1965
van notaris Albert J eghers waarin cle
voormelde bepaling voorkomt (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de bedingen over een
toekomstige nalatenschap verboden zijn
(de artikelen 791 en 1130, lid 2, van het
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Burgerlijk vVetboek); de rechter, door te
beslissen, in de uitlegging die hij geeft
van de overeenkomst van 16 juli 1965
die de consorten J oris-Demollin v66r hem
echtscheiding door onderlinge toestemming hebben gesloten, dat beide partijen
de bedoeling hadden de verplichting tot
betaling van de uitkering tot levensonderhoud ten laste te leggen van de
nalatenschap van J oris zo deze vooroverleed, aan genoemde overeenkomst de
draagwijdte heeft toegekend van een
beding over een toekomstige nalatenschap
en bijgevolg de bepalingen van openbare
orde van de artikelen 6, 791, 1130, 1131
en 1133 van het Burgorlijk Wetboek
heeft geschonden :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, overeenkmnstig het
antwoord op het eerste middel, de
verbintenis van wijlen J oris tot uitkering
van levensonderhoucl aan verweerster
wegens overlijden kan worden overgeclragen;
Overwegende dat, door te beslissen
dat nieb blijkt dat ge!ntiineerde (thans
verweerster) en J oris de bedoeling had den
bij het overlijden van J oris een einde te
maken aan de uitkering, het hof van
beroep van de overeenkomst van 16 juli
1965 geen uitlegging lweft gegeven die
met haar bewoordingen onverenigbaar
is;
Dat het eerste onclerdeel van het
middel feitelijke gronclslag mist ;
W at het tweecle onclerdeel betreft :
Overwegende clat de overeenkmnst
geen enkele bepaling bevat betreffencle
haar overdracht wegens overlijden; dat
deze overdracht het gevolg is van de
rechtsregels en met name van artikelll22
van het Burgerlijk Wetboek; dat de
litigieuze overeenkomst derhalve niet
kan worden beschouwd als een beding
over een toekomstige nalatenschap dat
door artikel 1130 van hetzelfde wetboek
wordt verboclen ;
Dat het tweede onderdeel van het
m.iddel niet kan aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt eiseres in de kosten.
4 november 1976. 1e kamer. V oo?'ZitteT, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeveT,
de H. Trousse.- Gelijklgiclencle conchtsie,
de H. Ballet, aclvocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Dassesse en J. Simont.

I e KAMER. -

4 november 1976.

1oHUUR VANGOEDEREN.-PAORT.
- GEBOUWEN EN WERKEN DIE NOODZAKELIJK ZIJN VOOR DE BEWOONBAARREID VAN RET GEPAORTE GOED OF
DIENSTIG ZIJN VOOR DE EXPLOITATIE
VAN RET GOED EN DIE STROKEN J\'IET
DE BESTEMl\'liNG ERVAN. VERBETERINGEN AAN GEBOUWEN EN WERKEN
DIE BIJ DE EXPLOITATIE BEHOREN VAN
EEN ROEVE.- BEGRIP.
2° CASSATIEMIDDELEN. - BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT SLEORTS
ZEKERE REDENEN VAN DE BESTREDEN
BESLISSING BEKRITISEERT. -BESOHIKKENDE GEDEELTE WETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN ANDERE REDEN. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
1° De artikelen 25 en 45, veTvat in aTtikel I
van cle JJachtwet van 4 novembm· 1969,
volgens welke cle pachteT het Techt heeft
gebmtwen op te tTekken en we1·ken nit te
voe1·en, clie nooclzakelij k zijn vooT cle
bewoonbam·heicl vctn het gepachte goecl
of clienstig zijn voo1· de errploitatie van
clat goecl en clie stTolwn met cle bestemming
e1·van, en ve1·beteTingen aan te b1·engen
aan cle gebouwen en wet·ken clie bij cle
exploitatie behoTen, staan hem niet toe
een cleel van een sclmtw af te b1•eken en
een clak met een esthetisch ka1·akteT te
ve1·vangen clam· een ancle?' zonclm· clitzelfcle kamkteT.
2° Niet ontvankelijk, wegens het ontb1•eken
van be lang, is het miclclel clat slechts
zekm·e 1·eclenen van cle best1'eclen beslissing
bek1·itisee1·t, wanneer het beschikkencle
gecleelte wettelij k vemntwoonl is cloo1·
een ancleTe 1wlen ( 1).
(VANDER HORST EN BRONSWYK,
T. PIERSON EN LITISOONSORTEN.)
ARREST (VeTtaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 oktober 1975 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Charleroi ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen ll34, ll84, 1728,
1729, 1732 van het Burgerlijk Wetboek,
(1) Cass., 5 september Hl74 (.An·. cass.,
1975, blz. 19).
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1969 betreffende de landpacht vormend
afdeling 3 van hoofdstuk II van titel VIII
van het boek III van het Burgerlijk
Wetback, van het algemeen rechtsbeginsel inzake de beperkende uitlegging
van de van hot gemeen recht afwijkende
bepalingen en van artikel 97 van de
Grondwet,
doa~·dat
het bestreden vonnis tot
gegrondverklaring van de rechtsvordering
van de verweerders beslist dat de wet
van 4 november 1969, gelet op het feit
dat ze afwijkt van het gemeen recht,
beperkend moet worden uitgelegd en uit
dit algemeen beginsel heeft afgeleid dat
« artikel 25 noch artikel 45 vervat :in
artikel I van de wet van 4 november 1969
spreken over afbraak, zodat men mag
besluiten dat, zo een landbouwer, krachtens doze wet, zonder voorafgaande
toestemrn.ing op eigen :initiat:ief gebouwen
mag optrekken onder de voorwaarden van
haar artikel 25, zij hem echter niet de
mogelijkl1.eid biedt gebouwen af te breken
die cleel uitmaken van de gehuurde
plaatsen ook al worden ze vervangen door
andere, zelfs betere gebouwen ))' en dat
de werken die het beschrijft « niet in
overeenstemming ·waren 1net het door de
wet becloelde criterium van nieuwe
zaak " en tenslotte, uitsluitend met
betrekking tob de modern:iseringswerken
aan de schuur, opmerkt dat deze in
ieder geval niet nuttig waren,

te1wijl, ee1·ste onde~·deel, de bestreden
beslissing aldus de artikelen 25 en 45
vervat in artikel I van de wet van 4 november 1969 letterlijk heeft uitgelegd
zonder de werkelijke wil van de vvetgever
na te gaan met name wat hot lot van de
afbraakwerken betreft en aldus, ten
onrechte, het beginsel van de strikte
uitlegging van de van het gemeen recht
afwijkende bepalingen, dat enkel de uitbreiding ervan naar analogie wil beletten
tot toestanden die h1.m opstellers niet
hebben bedoeld, heeft verward met de
louter letterlijke uitlegging (schencling
van de :in het middel bedoelde bepalingen
en inzonderheid van hot algemeen rechtsbeginsel en van de in het middel aangehaalde artikelen 25 en 45 vervat in
artikel I van de wet van 4 november
1969);
tweede onde1·deel, in strijd met de
beslissing van het vonnis, artikel 25,
zoals de artikelen 26 en 45 vervat in artikel I van de wet van 4 november 1969, in
zoverre ze de « gebouwen en werken " beogen die noodzakelijk zijn voor de

bewoonbaarheid van het gepachte goed
of dienstig zijn voor de exploitatie van
dat good, en die stroken met de bestemming ervan, noodzakelijk alle afbraakwerken bedoelen die dienstig zijn voor de
exploitatie en die met de bestmnming van
het gehuurde good overeenstemmen of op
zijn minst de afbraakwerken die de
verwezenlijking van het toegestane verbouwen of optrekken van gebouwen
voorafgaan; door bijgevolg te overwegen
dat de afbraak van gebouwen door de
eisers ongeoorloofd was, om de enkele
reden, wat de afbraak betreft van de
loads voor karren en de bergplaats,
dat de wet aan de pachter niet toestaat
zonder toestemming gebouwen af te
broken die deel uitmaken van de gehuurde
plaatsen, ook al worden ze vervangen
door andere, zelfs betere, gebouwen, het
vonnis het wettelijk begrip van gebouwen
en werken die de pachter mag uitvoeren,
krachtens de artikelen 25 en 26 vervat
in artikel I van de wet van 4 november
1969, heeft m:iskend (schending van de
in het middel aangehaalde bepalingen,
en inzonderheid van de in het middel
aangehaalde bepalingen van de wet
van 4 november 1969); en door bijgevolg
to beslissen dat de gewraakte vverken,
waaronder de afbraak van de loads
voor karren en de bergplaats, waarvan
het foutief karakter niet wettelijk wordt
vastgesteld, vanwege de gemtimeerden
(thans de eisers) een ernstige schending
betekenen van hun contractuele verplichtingen, waardoor de appellanten (thans
de verweerders) de verbreking van de
pacht ten laste van de gei'ntimeerden
(thans de eisers) kunnen vragen, het
vonnis zijn beslissing niet wettelijk
verantwoord heeft (schending van alle
in het middel aangehaalde wetsbepalingen)
W at hot eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat hot vmmis zijn
beslissing staaft door erop te wijzen,
zonder desbetreffend bekritiseerd te
worden, dat de eisers « een deel van de
stal hebben afgebroken ... en een clak
met twee dakvlaklmn helemaal hebben
weggenomen, welk dak bestond nit een
eikon gebinte bedekt met pannen, clat
paste bij het esthetisch geheel van de
gehuurde gebouwen ; clat ze dit dak
vervingen door een platdak in gegolfd
eternit, ... waarvan de uitvoering wordt
bekritiseerd en clat aan dit cleel van de
hoeve hot uitzicht van eon blikdorp
verleent ; .. . dat de gemtimeerde (thans
de eisers) tevergeefs opwerpen dat de
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dakvlakken ... door een platdak verantwoord was door de vermindering van het
niet gebruikte volume van het gebouw
en dus nuttig zou zijn voor de exploitatie
van het goed en zou stroken met de
bestemming ervan, aangezien men dit
resultaat had kunnen bereiken door
andere, geoorloofde middelen,
bij
voorbeeld door een vals plafond aan
te brengen >> ;
Overwegende dat de rechter uit deze
beschouwingen, zonder de regel van de
artikelen 25 en 45 vervat in artikel I van
de wet van 4 november 1969 op de pacht
te schenden, kon afieiden dat zulke
werken niet onder de toepassing van
genoemde artikelen vallen, dat ze niet
overeenstemmen Inet het door de wet
bedoelde criterium van nieuwe zaken en
dat ze vanwege de gei:ntimeerden (thans
de eisers) een ernstige schending betekenen van hun contractuele verplichtingen
die de verbreking van de pacht te hum1en
laste rechtvaardigt;
Dat, zelfs al leden de enige door het
middel bekritiseerde motieven aan de
aangeklaagde verkeerde uitlegging, het
bestreden beschikkende gedeelte wettelijk
verantwoord zou blijven ;

de H. Capelle.- Gelijkhtidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. L. Simont en Bayart.

1e KAMER. -

5 november 1976.

OVEREENKOMST.
UITLEGGING
DOOR DE FEITENRECHTER. - UITLEGGING GEGROND OP DE GEMEENSOHAPPELIJKE BEDOELING DER PARTIJEN. GRENS.
SOEVEREINE UITLEGGING. -

De uitlegging welke de jeitenrechter bij de
vaststelling van de gemeenschappelijke
bedoeling de?· pm·tijen aan een ove~·een
komst geeft is soeve~·ein, wanneer zij de
bewoordingen van de alcte niet miskent (1). (Art. 1156 B.W.)
(VAN LEIRSBERGHE, T. DE WEVER.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de motieven van
het vonnis blijkt dat zijn beslissing niet
enkel berust op het feit van de gedeeltelijke afbraak van de gebouwen door
de eisers, doch in de eerste plaats op het
verwijderen van het dak dat vroeger
bestond en dat bij het geheel van de
gebouwen paste, en zijn vervanging
door een plat dak in gegolfde eternit
dat het esthetisch uitzicht van de hoeve
ernstig aantastte ;
Dat deze laatste vaststelling volstaat
als wettelijke verantwoording voor de
beslissing en dat, zelfs in de veronderstelling dat de gedeeltelijke afbraak
van de gebouwen geoorloofd was, krachtens de in het middel aangehaalde
bepalingen van de wet van 4 november
1969, het bestreden beschikkende gedeelte
niet onwettelijk zou zijn ;
W aaruit volgt dat de beide onderdelen
van het middel niet ontvankelijk zijn
bij gebrek aan belang;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
4 november 1976. 1e kamer. V oorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,

5 november 1976. 1e kamer. Vo01'zitter, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Chatel. - Gelijkluidencle conclusie,
de H. Declercq, aclvocaat-generaal. Pleite1'8, de HH. Houtekier en Biitzler.

1e KAMER. -

5 november 1976.

10 VERBINTENIS.- GELDIGHEID VAN
EEN HANDELING. NoODZAKELIJK
BESTAAN VAN EEN OORZAAK. - UITZONDERINGEN,

2° VERDELING. - VEREFFENING VAN
EEN NALATENSCHAP. AKTE VAN
VERDELING WAARBIJ EEN DEEL VAN
DE GOEDEREN WORDT TOEGEKEND AAN
IEMAND DIE MET DE ONVERDEELDHEID
NIETS TE MAKEN HEEFT. - HANDELING
(1) Raadpl. cass., 26 februari 1971 (A1·1·.
cass., 1971, blz. 616) en 18 september 1975
(ibid., 1976, biz. 88).
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DIE KAN WORDEN GEINTERPRETEERD
ALS EEN AFSTAND VAN ERFREOHTEN
ONDER BEZWARENDE TITEL. VERBINTENIS ZONDER OORZAAK.
30 NALATENSOHAP. AFSTAND TEN
VOORDELE VAN IEMAND DIE GEEN
MEDEERFGENAAM IS. AFSTAND DIE
OP EEN SOHENKING NEERKOMT.

4°

SOHENKINGEN EN TESTAMENT E N . - AFSTAND VAN EEN NALATENSOHAP TEN VOORDELE VAN IEMAND DIE
GEEN MEDEERFGENAAM IS. AFSTAND
DIE OP EEN SOHENKING NEERKOMT.

1° Behoudens in de gevallen waarin de
wet aanneemt dat de handeling op
zichzelf kan bestaan en van haa1· oorzaak kan wo1·den gescheiden, is de
geldigheid van een r·echtshandeling,
hetzij een eenzijdige of een tweezijdige,
onderw01·pen aan het bestaan van een
oorzaak (1). (Artt. llOS en ll31 B.W.)
2° W anneer de akte van vm·deling ener
nalatenschap, wam·bij een deel van de
goeder·en wordt toegekend aan iemand
die met de onve1·deeldheid niets te maken
heeft, niet kan wo1·den ge~nte1-p1·etee1·d
als een afstand van erfrechten komt zij
nee~· op een ove1·eenkomst zondm· oor·zaak (2). (Art. ll31 B.W.)

3° en 4° De afstand van een nalatenschap
ten voordele van iemand die geen
medeerfgenaam is, is een schenking
ovm·eenkomstig de 1•egels van a1·tikel 931
van het Bu1·ge1'lijk Wetboek (3).
(VANSTEOHELMAN EN LITISOONSORTEN,
T. DENEYS EN LITISOONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 april 197 5 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 931, ll31, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk vVetboek,
(1) Cass., 13 november 1969 (A1'1'. cass.,
1970, biz. 261); raadpl. cass., 5 oktober 1967
(ibid., 1968, biz. 172).
(2) Raadpl. DE PAGE, T1·aite de d1·oit civil,
d. VIII, 2• bkd., 1962, nr. 482, biz. 478, en
cass., 13 november 1969, waarvan sprake in
noot 1.
(2) Raadpi. DE PAGE, Tmite de d1•oit civil,
d. VIII, 2• boekd., 19.62, nr. 15, A, 2°;

doordat, na geconstateerd of beslist
te hebben dat de echtgenoten Rene
Vanstechelman-Rosalie Derijck op 30 augustus 1960, bij afzonderlijke alden
verleden voor notaris De Ruydts te
Vilvoorde, elk aan hun overlevende
echtgenoot gift onder levenden deden
van het grootste gedeelte van hun
. goederen waarvan de wet hun toeliet
in het voordeel van hun echtgenoot
te beschikken; dat Rosalie Derijck op
12 september 1966 overleed met het
gevolg dat haar echtgenoot Rene Vanstechelman haar enige erfgenaam werd
daar gezegde echtgenoten geen kinderen
hadden; dat op 5 november 1966, dag
waarop wijlen Rene Vanstechelman begraven werd, door de twee breeders en
de zuster van de overledene, namelijk
Jeroom, Pamphile en Augusta Vanstechelman, enerzijds, en de familie
Derijck anderzijds, werd overgegaan
tot het ondertekenen van een onderhandse overeenkomst waarbij de ondertekenaars de:finitief en onherroepelijk
beslisten alle bezittingen, zowel roerende
als onroerende, voortspruitende uit het
huwelijk Vanstechelman-Derijck openbaar of privaat te verkopen en de
opbrengst hiervan, onder aftrek van
kosten en erfenisrechten, regelmatig te
verdelen voor 50 ten honderd aan de
erfgenamen V anstechelman en 50 ten
honderd aan de erfgenamen Derijck;
dat uit de gegevens van de zaak blijkt
dat de partijen, die deze overeenkomst
op 5 november 1966 ondertekenden,
niet wisten dat door de echtgenoten
Vanstechelman-Derijck voormelde schenkingen op 30 augustus 1960 waren
gedaan; dat de partijen, behalve Augusta
Vanstechelman, op 12 november 1966
van notaris De Ruydts echter kennis
kregen van het bestaan van de akten
van 30 augustus 1960; dat Pamphile
en Jeroom Vanstechelman op 16 september 1967 zowel in eigen naam als
krachtens een volmacht die hun door
hun zuster Augusta was gegeven, een
akte van vereffening-verdeling ondertekenden betreffende de nalatenschap

R. PIRET, D1•oit civil, Les donations et testaments, d. I, Leuven, 2 d., biz. 67 ; R. DILLEMANS, « Overzicht van rechtspraak (19611964), Schenkingen en testamenten ,, in
Tijdsclwijt voor P1·ivaat?·echt, 1965, nr. 47,
biz. 625 ; M. VANQUICKENBORNE en R.
DEKKERS, « Examen de jurisprudence, 1965 a
1972 ,, in Rev. crit. jU1'isp1•. belge, 1975, nr. 21,
biz. 106.
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V anstechelman haar aandeel in die
nalatenschap ontving ; dat eveneens op
16 september 1967 Pamphile en Jeroom
V anstechelman evenals de consorten
Derijck een bevestigingsakte van de
overeenkomst van 5 november 1966
ondertekenden, doch dat enkele weken
later de gebroeders Pamphile en J eroom
Vanstechelman de terugbetaling vroegen
aan de consorten Derijck van de bedragen
die deze laatsten langs de notaris hadden
ontvangen, het arrest de vordering van de
eisers, strekkende tot het horen nietig
verklaren van voormelde overeenkomsten
van 5 november 1966 en 16 september
1967 en tot het horen bevelen van de
vereffening en verdeling van de nalatenschappen van Rene Vanstechelman en
Rosalie Derijck, ongegrond verklaart, op
grond van de beschouwingen dat de
overeenkomst van 5 november 1966
weliswaar was aangetast door een dwaling
die het wezen van de zaak betrof, doch
dat het niet ging om een verschoonbare
dwaling; dat de gebroeders Pamphile en
Jeroom Vanstechelman sinds 12 november 1966 wisten dat hun broeder Rene
en zijn echtgenote elkander hadden
begiftigd, zodat ze met hun zuster
Augusta de enige erfgenamen van de
overledene waren, aldus de overeenkomst
van 5 november 1966 wetens en willens
op 16 september 1967 hebben bevestigd
en aldus afstand van een deel van hun
erfrechten hebben gedaan ; dat echter
afstand doen van een nalatenschap of
van een gedeelte ervan geen schenking is
welke onderworpen is aan de bepalingen
van artikel 931 van het Burgerlijk
Wetboek en dat het ten deze gaat om een
onrechtstreekse schending, en meer bepaald een overdragende afstand,
te1'wijl, ee1·ste onde1·deel, nu uit wat het
arrest constateert of beslist volgt dat de
aide van 5 november 1966 tot voorwerp
had de nalatenschap van wijlen Rene
V anstechelman, waarin aileen de broeders
en zuster Vanstechelrnan gerechtigd
waren, bij gelijke delen onder de erfgenamen Vanstechelman en de familie
Derijck te verdelen en dat op die datum.
de erfgenamen V anstechelman niet wisten
dat de famiiie Derijck geen rechten in die
nalatenschap konden doen gelden en
hieruit verder volgt dat deze overeenkomst voor de erfgenarnen Vanstecheiman geen oorzaak had, noch onder de
vorn:1 van een tegenprestatie door de
famiiie Derijck, noch onder de vorm van
een anim~ts donandi vanwege de erfgenainen Vanstechelman, deze overeen-

komst nietig moest worden verklaard
overeenkomstig de bepaiingen van artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek;
tweede ondeTdeel, het arrest nalaat te
antwoorden op het middel door de eisers
in hun conclusie afgeleid uit het feit
dat voormelde overeenkomst van 5 november 1966 nietig was wegens gebrek
aan oorzaak, welk gebrek aan antwoord
gelijkstaat met een gebrek aan de door
artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering ;
de1·de onde1·deel, nu uit wat het arrest
constateert of beslist, volgt dat de
gebroeders Pamphile en J eroom Vanstechelman op 16 september 1967 wetens
en willens afstand hebben gedaan van
een deel van hun erfrechten ten bate van
de leden van de familie Derij ck, die niet
medeerfgerechtigden waren, het ten deze
niet ging om een onrechtstreekse schenking onder de vorm van overdragende
afstand, maar om een schenking welke
onderworpen was aan het vormvoorschrift van artikel 931 van het Burgerlijk
VVetboek, en welke dienvolgens, daar zij
niet bij notariele akte gebeurde, nietig
moest worden verklaard ;
vieTCle ondeTdeel, nu enerzijds voormelde
akte van vereffening en verdeling van
16 september 1967 slechts de gebroeders
en de zuster Pamphile, J eroom en
Augusta Vanstechelman vermeldt als
erfgerechtigden in de nalatenschap van
wijlen Rene Vanstochelman en het geheel
van die nalatenschap tussen voormelde
broeders en zuster verdeelt, en nu anderzijds de bevestigingsakte van 16 september 1967 vermeldt dat Pamphile en
J eroom Vanstechelman de helft van h1.m
aancleel in de nalatenschap van hun
broecler Rene Vanstechelman afstaan,
niet aan hun zuster Augusta, maar aan de
leclen van de familie Derijck, hieruit volgt
dat het arrest, door te beslissen dat gezegde akte van bevestiging geen eigenlijke
schenking maar slechts een overdragende
afstand inhield, de bewijskracht miskent
welke door de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk VVetboek worclt
gehecht enerzijds aan gezegde akten van
vereffening-verdeling van 5 november
1966 en anclerzijds aan de aide van
bevestiging van 16 september 1967
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegencle clat uit de proceclurestukken blijkt dat de echtgenoten Rene
Vanstechelman-Rosalie Derijck op 30 augustus 1960 bij afzonderlijke notariele
akten aan h1.u1 overlevonde echtgenoot
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het grootste gedeelte van hun goederen
waarvan de wet hun toeliet in het voordeel van hun echtgenoot te beschikken ;
dat Rosalie Derijck op 12 september 1966
kinderloos overleed met het gevolg dat
Rene Vanstechelman haar enige erfgenaam was ; dat bij diens overlijden
zijn erfenis naar zijn broeders en zuster,
Jeroom, Pamphile en Augusta, overging;
dat op 5 november 1966 voormelde
erfgerechtigden, enerzijds, en de familieleden van Rosalie Derijck, anderzijds,
de onderhandse akte ondertekenden
welke in het middel is samengevat ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de ondertekenaars van bedoelde
alde op dat ogenblik geen kennis hadden
van voormelde door de echtgenoten
Vanstechelman-Derijck gedane schenkingen;
Overwegende dat niet wordt betwist
dat de contractanten zich als mecleeigenaars beschouwden van de bezittingen van Rosalie Derij ck en Rene
V anstechelrn.an en het opzet hadden op de
overeengekomen wijze een eincle te
maken aan de onvercleeldheid tussen de
« erfgenamen Vanstechelman » enerzijcls
en de zogenoemde « erfgenamen Derijck »
anderzij ds ;
Overwegende dat laatstgenoemden
geen titel hadden om een deel van de
« bezittingen nit het huwelijk Vanstechelman-Derijck » bij boedelscheiding te
verkrijgen, vermits, bij afwezigheid van
onverdeeldheid, er geen verdeling van
bedoelde bezittingen, voor de helft,
tussen enerzij ds de erfgenamen van de
de cttjtts en anderzijds cle familieleden
van Rosalie Derij ck, kon geschieden ;
Overwegende dat de geldigheid van
een rechtshandeling onclerworpen is aan
het bestaan van een oorzaak ; dat deze
regel van toepassing is op alle rechtshandelingen en hierop slechts uitzondering bestaat in de gevallen waarin de
wet aanneemt dat de handeling op zichzelf kan bestaan en van haar oorzaak
kan worden gescheiden ;
Overwegende dat het arrest niet vaststelt dat de litigieuze overeenkomst zou
kunnen worden uitgelegd als een vervreemding van een deel van h1.m. erfrechten door de erfgenamen Vanstechelman aan de familieleden Derijck, hetzij
onder bezwarende titel hetzij mn. niet ;
Overwegende dat, nu nit wat voorafgaat blijkt dat de op 5 november 1966
door de eisers aangegane verbintenissen
zonder oorzaak waren, het arrest, door
te beschouwen dat kwestieuze overeen-

komst niet zonder oorzaak was aangegaan, het in het middel aangehaalde
artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
Dat het ondercleel gegrond is ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat bij onderhandse
alde van 16 september 1967 de erfgenamen van V anstechelman Rene tot
vereffening van diens nalatenschap overgingen en aan elk hunner zijn aandeel
toebedeelden in de opbrengst van de
verzilverde goederen, onder aftrek van
het passief, doch zonder nit onverdeeldheid te treden ten aanzien van een
bakkerij te Zaventem.
Dat bij onderhandse alde van zelfde
datmn, Pamphile en Jeroom Vanstechelman, enerzijds, en de familieleden van
Derijck Rosalie, anderzijds, overeenkwamen dat, bij bevestiging van de
overeenkomst van 5 nove1nber 1966,
eerstgenoe,nclen de helft van hun aandeel
nit de nalatenschap van de de cttjus,
zijnde de helft van de smnmen h1.m bij
voornomnde akten van verdeling toebedeeld, afstonden aan de laatstgenoemden welke er kwijting over gaven;
Overwegende dat het arrest constateert
dat de gebroeders Vanstechelman de
bevestigingsakte van 16 september 1967
ondertekenden wanneer zij van de door
de echtgenoten V anstechelman-Derij ck
wederkerig gedane giften kennis droegen;
Overwegende dat hieruit volgt dat de
gebroeders Vanstechelman wisten dat de
familieleden van Derij ck Rosalie geen
medeiirfgerechtigden waren ; dat derhalve
de overdracht door de eerstgenoemden
aan de laatstgenoemden van de helft van
de h1.m toebedeelcle bedragen nit de
erfenis van de de Mtjus, geen verzaking
uitmaakte ten bate van personen aan wie,
bij wijze van aanwas, het aandeel van de
verzakers van rechtswege zou toekomen,
doch wel een schenking aan personen
aan wie geen erfrecht, ingevolge de
verzaking, kon toekomen;
Dat voormelcle overdracht niet werd
verwezenlijkt door een akte met een
ander, eigen statuut en eigen vorlnvoorschriften, maar door een alde waarvan
de functie er precies in bestond de
kosteloze overclracht n1et animtts donancli,
clit is de schenking, te verwezenlijken ;
Dat het dus ten deze gaat, niet 011.1. een
onrechtstreekse, 1naar 011.1. een rechtstreekse schenking onderworpen aan
artikel 931 van het Burgerlijk Wetboek;
Dat, door te oordelen dat « afstanp
doen van een nalatenschap of van een
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in onderhavig geval inderdaad maar om
een onrechtstreekse schenking gaat en
meer bepaalcl om een overclragencle
afstand (afstand in favm·ern) >> en dat
dientengevolge de vormvereisten van
voormeld artikel 931 niet in acht moeten
worden genonl8n, het arrest van vorenbeschreven aide van 16 september 1967
een interpretatie geeft die met de termen
ervan onverenigbaar is en artikel 931
van het Burgerlijk vVetboek schendt;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt clat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat erover door de feitenrechter zou worden beslist ; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te Gent.
5 november 1976. 1e kamer, VoorzittM·, de H. de Vreese, raaclsheer
waarnemend voorzitter, - Ve1·slaggeve1·,
de H. Van Leckwijck. - Gelijkliddende
conclusie, de H. Declercq, advocaatgeneraaL Pleite?'s, de HH. Bayart
en Biitzler,

l e KAMER. -

5 november 1976.

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN.- VoRMEN vAN
HET ONDERZOEK VOOR HET VONNISGEREOHT.- BEWIJS.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BDRGERLIJKE
ZAKEN. - 0NDUIDELIJKE OONOLUSIE.
GEEN VERPLIOHTING DEZE TE
BEANTWOORDEN.
1° Niet-inachtnerning van wettelijke bepalingen inzake de vm·rnen van het onde1'zoek voor de bu1·ge1'lijke get•echten kan
bewezen wo1·den aan de hand zowel van
de te1·echtzittingsbladen als bedoeld in
artikel 783 van het Ge1·echtelijk Wetboek
als van de p1·ocessen-ve1'baal van de
te1·echtzitting als bedoeld in artikel 721,
3°, van dit wetboek of nag van de beslissing zelve (1).
(1) Raadpl. cass., 19 september 1968
(.Arr. cass., 1969, blz. 74). Vgl. cass., 27 oktober en 25 november 1975 en 1 maart 1976
(ibid., 1976, blz. 260, 387 en 748).

2° De ?'echter is niet ve1'Plicht een ondttidelijke conclttsie te beantwoorden (2).
(Art. 97 Gronclwet.)

(MATTHYS ARMAND EN ANDRE,
T. DE OONINOK EN LITISOONSORTEN.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 20 juni 1975 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 721, in het
bijzonder 3°, 757, 783 van het Gerechtelijk Wetboek en 96 van de Grondwet,
doordat de processen-verbaal van de
terechtzittingen van 28 februari 1975
en 30 mei 1975, tijdens welke de zaak
werd behandeld en gepleit, niet vaststellen dat de zittingen openbaar waren
en evenmin vaststellen clat het hof van
beroep op regelmatige wijze had bevolen
dat de zaak met gesloten deuren zou
worden behandelcl,
tenvijl, behoudens de bij de wet
bepaalcle uitzonderingen, waarvan het
bestaan in onderhavig geval niet werd
vastgestelcl, de terechtzittingen van de
hoven en rechtbanken, de pleidooien
en verslagen openbaar zijn, zodat het op
een onregelmatige rechtspleging gewezen
arrest cle in het middel aangehaalde
wetsbepalingen schenclt :
Overwegende clat de openbaarheicl
van de kwestieuze terechtzittingen weliswaar niet in de bij artikel 721, 3°, van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalde processen-verbaal van cle zittingen werd
vastgestelcl ;
Overwegencle clat deze openbaarheid
echter evengoed in de bij artikel 783
van voonneld wetboek bedoelde zittingsbladen kan worden geconstateerd ;
Overwegencle clat uit de door de
verweerders regelmatig overgelegde uittreksels van cle zittingsbladen betreffende
cle terechtzittingen waarop onclerhavige
zaak werd behandelcl, waaronder deze
van 28 februari en 30 mei 1975, blijkt
dat de zaak in openbare terechtzitting
werd behandelcl ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
(2) Cass., 20 december 1974 (An·. cass.,
1975, blz. 474).
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Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Over het derde middel,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest het testament van
13 juli 1962, meer bepaald de daarin
voorkomende clausule « Aan Andre en
Armand geef ik absoluut niets "' interpreteert als een volledige onterving van
de eisers,
zonder te antwoorden op het door de
eisers in conclusie opgeworpen middel
dat « in alle geval de kwestieuze claus"Ltle
ook nietig is omdat het testament van
13 juli 1962 een geheel van beschikki:ngen uitmaakt die de wettelijke overgang van de goederen totaal verandert "'
zodat het arrest derhalve niet wettig
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat het hof van beroep
er niet toe gehouden was deze onduidelijke conclusie te beantwoorden ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om. die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
5 november 1976. 1e kamer. V oo1·zitter, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Gerniers. Gelijklttidende conclusie, de H. Declercq, advocaat-generaal.
- Pleiters, cle HH. L. Simont en Bayart.

1e KAMER.- 5 november 1976.
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN.
BESTREDEN BESLISSING WAARIN
WORDT VASTGESTELD DAT EEN CON·
CLUSIE IS NEERGELEGD.
GEEN
CONCLUSIE IN HET DOSSIER. ONMOGELIJKHEID VOOR HET HoF NA TE
GAAN OF DE BESLISSING REGELMATIG
IS GEMOTIVEERD.

Wannee1·, in bu?·ge1·lijke zaken, een middel
is afgeleid uit het geb1·elc aan antwoord
op de conclusie en de bestreden beslissing
vaststelt dat een partij een conclusie
heeft neergelegd, doch die conclusie in
het dossie1· niet voo1•lcomt en de bewoo?'·
dingen e1·van niet zijn ove1·genomen in
de best1·eden beslissing of in ande1·e
p1·ocesstulclcen wam·op het H of vermag
acht te slaan, is het voo1· het Hof onmogelijlc na te gaan of de beslissing ?'egelmatig is gemotiveenl (1). (Art. 97
Gronclwet.)
(D ... , T. C ... )

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 juni 197 5 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het tweecle miclclel, afgeleid uit
de schencling van cle artikelen 97 van de
Gronclwet en 231 van het Burgerlijk
Wetboek,
dom·dat het arrest de echtscheiding
toestaat ten nadele van eiser uit hoofcle
van gewelddaclen, mishandel:i:ngen of
grove beledigingen om cle reclenen clat de
getuigen van het rechtstreeks verhoor
eiser heel wat beter schijnen te kennen
als gebuur (Masure), schoonvacler (Coorevits) en persoon die bij eiser op logement
was (Kerkhove) clan de getuigen van het
tegenverhoor ; de feiten die het beroepen
vonnis aanhaalt maar al te cluidelijk
aantonen clat eiser buitenmate dronk ;
de mishandelingen ook op afdoende
wijze werden bewezen,
terwijl, ee?'ste onderdeel, eiser, die in
hoger beroep verklaarde zijn in eerste
aanleg neergelegde conclusie te hernemen,
in die conclusie staande hielcl dat de
getuige Masure partijen slechts kende
sinds mei 1961, zodat haar verklaringen
slechts van belang waren ten aanzien
van cle feiten van 21 augustus 1961, toen
zij verweerster hielp het echtelijk dak
te verlaten ; getuige Coorevits eiser
slechts vijfmaal zag en de waarheid niet
spreekt inzake gewelddaden, daar uit de
stukken blijkt clat verweerster niet
gekwetst was ; Kerkhove cle partijen
slechts drie weken voor hun scheiding
kent en cle minnaar van verweerster is ;
het arrest nochtans cle verklaringen van
deze getuigen in acht neemt zonder op
(1) Vgl. cass., 12 april 1965 (Bull. en Pas.,
1965, I, 857).
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eisers conclusie nopens hem. onbetrouwbaarheid te antwoorden (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede ondenleel, de door het arrest in
aanrnerking genomen consideransen van
het beroepen vom1is de verschijning van
eiser voor de voorzitter van de rechtbank
betreffen, evenals de bemerkingen van
de rijkswacht, een vonnis van de politierechtbank, een brief van 1958 van zijn
gewezen patroon, waaruit zou blijken
dat eiser buitenmate drank; eiser echter
in voormelde conclusie, die hij uitdrukkelijk in hager beroep hernam, deze
stukken aan een gedetailleerde kritiek
onderwierp betreffende de erin uitgebrachte beoordelingen, namelijk dat hij
alsdan geenszins afgedankt was geworden,
dat de lichte dronkenschap zich had
voorgedaan tijdens een doopfeest en geen
grief kon uitrnaken ; het arrest op deze
conclusie niet antwoordt (schending van
artikel 97 van de Grondwet) ;
de1·de ondm·deel, eiser in diezelfde
conclusie staande hield dat verweerster,
die er een minnaar op nahield, zelf erg
aan haar verplichtingen tekort kwam;
bepaalde feiten, namelijk die van 22 augustus 1961, wellm door de in het arrest
bedoelde consideransen van het beroepen
vmmis in aarnnerking genmn.en werden,
door die tekortkoming werden uitgelokt
en verkeerd werden beoordeeld ; het
arrest op deze conclusie niet antwoordt
en, bij de beoordeling van de zwaarwichtigheid van de ten laste van eiser
in aanmerking genomen feiten, ten
onrechte geen rekening houdt n1et het
foutieve gedrag van verweerster (schending van de artikelen 97 van de Grondwet
en 231 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat de in het middel
bedoelde conclusie onder de procedurestukken niet voorkomt ;
Dat het arrest echter vaststelt dat door
eiser een conclusie werd genomen ;
Overwegende dat, nu de tern1en van
deze conclusie noch in het arrest, noch
in de processen-verbaal van de terechtzittingen, noch in de zittingsbladen zijn
weergegeven, het Hof niet kan nagaan
of op bedoelde conclusie werd geantwoord;
(1) Het openbaar ministerie had geconclndeerd tot verwerping van het middel,
daar het van om·deel was dat in feite noch
nit de bewoordingen va.n de bestreden beslissing noch nit de processen-verbaal van de
terechtzittingen, noch nit de terechtzittings-

Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op het eerste middel, dat tot geen meer
uitgebreide cassatie kan leiden, vernietigt
het bestreden arrest, behalve in zoverre
het uitspraak doet over het incidenteel
beroep van verweerster ; beveelt dat
melding van dit arrest zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; houdt de kosten
aan opdat erover door de feitenrechter
zou worden beslist; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Antwerpen.
5 november 1976. 1 8 kamer. Voo1·zitte1·, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?',
de H. Gerniers. - Ande1·slttidende conclusie (1), de H. Declercq, advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Houtekier.
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8 november 1976.

1o SPORTWEDSTRIJDEN. -

FouT

BEGAAN BIJ HET BEOEFENEN VAN
EEN SPORT OF EEN KRAOHTSPEL. BEOORDELING DOOR DE FEITENREOHTER.

2° ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. - FouT BEGAAN BIJ HET BEOEFENEN VAN EEN
SPORT OF EEN KRAOHTSPEL. BEOORDELING DOOR DE FEITENREOHTER.

3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). FouT BEGAAN BIJ HET BEOEFENEN VAN EEN
SPORT OJ<' EEN KRAOHTSPEL. BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

4° SPORTWEDSTRIJDEN. -

FouT

BEGAAN BIJ HET BEOEFENEN VAN
EEN SPORT OF EEN KRAOHTSPEL. BE GRIP.

bladen bleek dat de in het middel bedoelde
conclnsie die de rechter niet zon beantwoord
hebben, wel bestoncl. (Raaclpl. cass., 11 febrnari 1971, A1'1'. cas8,, 1971, blz. 562;
18 jannari en 4 aprill974, ibid., 1974, blz. 524
en 863.)

-2755o ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN.
SPORTWEDSTRIJDEN. ~ GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG. ~ BEGRIP.
5o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). ~ SPORTWEDSTRIJDEN. ~ NALATIGHEID OF ONVOORZICHTIGHEID. ~ BE GRIP.

1o, 2° en 3° Het bestaan van een fmtt bij
het beoefenen van een sport of een
k1·achtspel wordt soeverein en in feite
doo1· de ?'echte?' beoo1·deeld (1).
4o, 5o en 5o Een grote1·e k1•acht ont ontwikkelen dan ve1•eist voo?' het te beTeiken
doel bij het beoefenen van een spo1·t of
een kmchtspel kan het gebrek aan voo?·zichtigheid of voo?'ZOTg of de nalatigheid
of onvoo1·zichtigheid opleve1·en waarvoor
de plege1· aanspmkelijk is (2). (Art. 418
S.W. ; artt. 1382 en 1383 B.W.)
(BOOGAERTS, T. VERPRAET.)
ARREST (veTtaling).
HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 21 april 1976 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek,
dom·dat het arrest eiser veroordeelt
wegens een fout die hij beging bij een
sportspel tijdens hetwelk verweerder
werd gekwetst,
teTwijl laatstgenoemde aanvaard had
eraan deel te ne1nen en 1nen inzake
sportweclstrijden, om de aansprakelijkheid te beoordelen wegens slagen en
verwonclingen aan een derde toegebracht,
rekening rnoet houden met de risico's
van hun normale beoefening :
Overwegende dat het bestaan van een
fout bij het beoefenen van een sport of
een " krachtspel " door de feitenrechter
wordt beoorcleeld ;
Overwegende dat het arrest er enerzijds op wijst dat eiser bij het krachtspel

tijdens hetwelk verweerder gekwetst
werd « een kracht heeft ontwikkeld die
groter was dan voor het te bereiken doel
vereist was" en anderzijds overweegt
dat " het feit dat de onvoorzichtigheid
begaan werd bij een spel geen enkele
vrijstelling verleent aangezien artikel 418
van het Strafwetboek een algemene
draagwijdte heeft en de lichtste fout
bestraft >> ;
Dat het arrest aldus zijn beslissing
wettelijk verantwoordt ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
En overwegende dat, wat de beslissing
op de strafvordering betreft, de substantiiile of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
8 november 1976. ~ 2e lmmer. ~
V oo1·zitte1·, Baron Richard, raaclsheer,
waarnernend voorzitter. ~ Ve1·slaggeve1·,
de H. Legros.~ Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal. ~
Pleite1·, de H. J. Vanderveeren (van de
balie te Brussel).

2e KAMER.

~

8 november 1976.

WEGVERKEER. ~ RICHTINGSVERANDERING. ~ VERKEER IN EVENWIJDIGE
FILES. ~ VEROORDELING VAN EEN
BESTUURDER WEGENS OVERTREDING
VAN ARTIKEL 25-4 VAN HET WEGVERKEERSREGLEJ\'I:ENT. ~ BESLISSING DIE
EROP WIJST DAT DEZE BESTUURDER
LINKS IS AFGESLAGEN TOEN HIJ ZICH
NIET IN DE LINKER FILE BEVOND. ~
WETTELIJKE BESLISSING.

W ettelij k ve?'antwoo1·d is de ve?·oo1·deling
van een bestutw·de?' wegens ove?'t1·eding
van aTtikel 25-4 van het W egveTkee?'S?'eglernent doo?' de beslissing die e?'op

(1) Raadpl. cass., 29 oktober 1962 (Bttll. en

Pas., 1963, I, 276) ; 8 december 1967 (A,.,·.
cass., 1968, blz. 510) en de noten onder dit
arrest.
(2) Raadpl. de arresten waarvan sprake

in de vorige noot en cass., 14 april en 16 juni
1969 (A1'1', cass., 1969, blz. 758 en 1026),
16 februari 1970 (ibid., 1970, blz. 565) en
11 oktober 1971 (ibid., 1972, blz. 161).
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files
links
in de

dat het verkee1· in evenwijdige
geschiedde en dat de bestuurde1•
is afgeslagen toen hij zich niet
linke1flle bevond ( 1).
(DONMEZ, T. BARO.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 april 1976 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Nijvel waarnaar de zaak werd verwezen;
Gelet op het arrest van 27 oktober
1975 van het Hof (2);
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 25-4 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer,
doordat de rechtbank, om de inbreuk
op laatstgenoemde bepaling bewezen te
verldaren, oordeelt dat zij enkel moet
vaststellen dat " beldaagde naar links is
afgeslagen terwijl hij zich niet in de
linkerfile bevond >>,
te1•wijl eiser in zijn regelmatige conclusie voor de rechtbank uitdrukkelijk
had gezegd dat hij de rechterfile weggebruikers steeds rechts van zich had
gehouden en zich op geen enkel ogenblik
in deze rechterfile had ingevoegd ; de
wetgever het links afslaan slechts vanuit
de rechterfile heeft willen verbieden ;
wanneer eiser derhalve betoogde dat hij
niet tot de rechterfile had bel10ord,
de rechtbank zijn aanwezigheid in de
rechterfile moest vaststellen om de
inbreuk bewezen te verldaren ; de rechtbank nergens zegt dat eiser zich in de
rechterfile zou hebben bevonden; zij
aldus een extensieve uitlegging geeft aan
artikel 25-4 van het Wegverkeersreglement door er enkel op te wijzen dat
eiser niet tot de linkerfile behoorde,
terwijl in strafzaken enkel de restrictieve
uitlegging kan worden aangenomen ;
zij daarenboven haar beslissing niet
voldoende met redenen omkleedt door
niet geldig te antwoorden op de haar
voorgelegde conclusie :
Overwegende dat het vonnis erop wijst
dat de verldaringen van eiser bewijzen

dat hij " eerst op de rechterrijstrook van
de Keizer Karellaan heeft gereden, dat hij
dan, bij het einde van de werken, naar
links is afgeslagen, waardoor hij ongeveer
75 centimeter op de tweede rijstrook
terechtkwam, en dat hij tenslotte op het
laatste ogenblik links is afgeslagen om
de Openluchtstraat in te rijden, dat hij
zich pas dan realiseerde dat hij werd
gevolgd door de burgerlijke partij »
(thans verweerder);
Overwegende dat het vonnis slechts
beslist dat eiser " links is afgeslagen
terwijl hij zich niet in de linkerfile
bevond » na te hebben gepreciseerd dat
"hoewel beklaagde (thans eiser) zich
gedeeltelijk op dezelfde rijstrook bevond », met name " de tweede rijstrook
in de richting Gent », " hij zich niet in
dezelfde file bevond, aangezien er links
van hem op dezelfde rijstrook bijna
drie meter overbleef »;
Overwegende dat de rechter aldus het
verweer van eiser regelmatig beantwoordt
en wettelijk beslist dat laatstgenoemde
een inbreuk heeft gepleegd op artikel 25-4
van het W egverkeersreglement ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
En overwegende dat, wat de beslissing
op de strafvordering betreft, de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
8 november 1976. 2e kamer. Voorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Screvens. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. E. Gilson de Rouvreux
(van de balie te Brussel).

2e

KAMER. -

8 november 1976.

1° JEUGDBESCHERMING. WET
VAN 8 APRIL 1965, ARTIKEL 83. (1) Raadpl. cass., 15 maart 1976 (Arr. cass.,
1976, biz. 817).
(2) Arr. cass., 1976, biz. 261.

DEELNEMING AAN EEN ALS OVER·
TREDING OMSOHREVEN MISDRIJF DAT
DOOR EEN MINDERJARIGE VAN MINDER

-277DAN ACHTTIEN JAAR IS GEPLEEGD. VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE
VAN 50 FRANK.- 0Nw:ETTELIJKHEID.
2° CASSATIE.- VooRziENING oP BEVEL
VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. STRAFZAKEN. VONNIS VAN DE
POLITIERECHTBANK WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD TOT
EEN GELDBOETE VAN 50 FRANK WEGENS DEELNEMING AAN EEN ALS OVERTREDING OMSCHREVEN FElT DAT DOOR
EEN MINDERJARIGE VAN MINDER DAN
ACHTTIEN JAAR IS GEPLEEGD.- VERNIETIGING EN VERWIJZING.
1° Onwettelijk is de ve1·oo?·deling van de
beklaagde tot een geldboete van 50 fmnk
omdat hij, met ove1·t1·eding van a?·tikel 83-1° van de wet van 8 april 1965,
heeft deelgenomen aan een als ove1't1·eding
omsch1•even jeit dat doo1• een minderjarige van minder dan achttien jaar is
gepleegd door aan deze zodanige hulp
te hebben ve1·leend, dat de ove?·t1·eding
zonder zijn bijstand niet had ktmnen
gepleegd w01·den (1). (Art. 66, lid 3,
S.W.; art. 83, 1°, wet van 8 april1965
op de j eugdbescherming.)
2° Op de voorziening van de p1'0ctt1'eU1'generaal, ingesteld op bevel van de
Minister van Justitie, vemietigt het Hof
het vonnis van de politierechtbank
waarbij de beklaagde tot 50 frank
geldboete wo1·dt vero01•deeld om te hebben
deelgenomen aan een als ove1't1·eding
omsch?·even feit dat doo1· een minde?'jarige van minde1· dan achttien jam· is
gepleegd door aan deze zodanige httlp
te hebben ve1'leend, dat de ove?'t?·eding
zonde1· zijn bijstand niet had ktmnen
gepleegd w01·den; het venvijst de zaak
naar een ande1•e politie1·echtbank (2).
(Art. 66, lid 3, S.W.; art. 83-1° wet
van 8 april 1965 op de jeugdbescherming; artt. 427 en 441 Sv.)
(PROCUREUR-GENERAAL
IN HET HOF VAN CASSATIE,
IN ZAKE VANCRANENBROECK.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; -

Gelet op de vordering

(1) en (2) Raadpi. cass., 7 oktober en 10 november 1975 (A1·r. cass., 1976, biz. 163 en
biz. 323).

van de procureur-generaal in het Hof
van Cassatie, luidende als volgt :
« 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 11 juni 1976, Bestuur der
Wetgeving, nr. 130.836/316/AP/Div.fAV/
LV, opdracht heeft gegeven, bij het Hof,
overeenkomstig artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, aangifte
te doen van het in kracht van gewijsde
gegane vonnis op 24 juni 1975 gewezen
door de Politierechtbank te Nijvel,
afdeling Waver, in zoverre dit vonnis
de genaamde Vancranenbroeck Georges,
Pierre, Ghislain, bouwvaldmr, geboren
te Lasne-Chapelle-Saint-Lambert
op
2 juni 1933, wonende te Rosieres, rue
Rosier Bois nr. 35, veroordeelt tot een
geldboete van 50 frank wegens inbreuk
op artikel 83 van de wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming, met
name om te Rosieres op 9 november 1974
te hebben deelgenomen aan een als
overtreding omschreven feit dat door
een minderjarige van minder dan achttien jaar is gepleegd door aan deze
zodanige hulp te hebben verleend dat
de overtreding zonder zijn bijstand niet
had kunnen gepleegd worden (telastlegging d).
" De bovenvermelde wetsbepaling bestraft dit misdrijf met een gevangenisstraf van een tot zeven dagen en een
geldboete van 1 tot 25 frank of met een
van die straffen alleen, zodat de uitgesproken straf onwettelijk blijkt te zijn.

" Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het het
Hof gelieve het aangegeven vonnis te
vernietigen in zoverre het de genaamde
veroordeelt tot een geldboete van 50 frank
wegens de inbreuk op artikel 83 van de
wet van 8 april 1965, te bevelen dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing en de aldus beperkte
zaak naar een andere politierechtbank
te verwijzen.
"Brussel, 17 juni 1976.
'' Voor de procureur-generaal,
'' De advocaat-generaal,
'' (w.g.) Colard '';
Gelet op artikel 441 van het Wetboek
van Strafvordering, met overneming van
de redenen van deze vordering, vernietigt het aangegeven vonnis, in zoverre
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het Vancranenbroeck Georges veroordeelt
tot een geldboete van 50 frank wegens
inbreuk op artikel 83 van de wet van
8 april I965; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Politiereohtbank te Perwez.
8 november I976. 2 8 kamer.
V om·zitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggevet·,
de H. Screvens. Gelijklttidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.

2 8 KAMER. -

8 november 1976.

I° CASSATIE. CASSATIEBEROEP OP
BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE.
- STRAFZAKEN. - VONNIS TOT VEROORDELING WEGENS EEN VERJAARD
l\USDRIJF. VERNIETIGING ZONDER
VERWIJZING.
20

OVERTREDING. BEGRIP. 0VERTREDING WEGENS HERHALING GESTRAFT MET MEER DAN ZEVEN DAGEN
GEVANGENISSTRAF. MISDRIJF DAT
EEN OVERTREDING BLIJFT.

I 0 Op het cassatiebet•oep van de proctWeitt'-

generaal ingesteld op bevel van de
JJ!Iinister van Justitie vet·nietigt het Hoj
zondet· venvijzing het vonnis dat een
vet·oordeling ttitspt·eekt wegens een door
vetjm·ing gedekt rnisclt·ijj (I). (Art. 441
Sv.)
2°

W anneet• een als overtreding ornscht·even misdt·ijj wegens herhaling gestrajt wonlt met een gevangenisstt·aj
van meer clan zeven dagen blijjt clit
misdt·ijj een overtt·ecling (2). (Artt. 28,
562, lid 2, en 564 S.W.) (Impliciete
oplossing.)

(1) Cass., 9 december 1974 (A1·r. cass.,
1975, biz. 416) ; zie het Yolgencle arrest.
(2) Raaclpl. RIGAUX en TROUSSE, Les codes
de police, cl. I, biz. 306 ; CRAHAY, Les conimventions de pol·ice, nr. 21 ; ScHUIND, Traite de
d1·oit c?'iminel, cl. I, biz. 123 en 395 ; Pand.
belges, Y° Cont1·aveniions (le police, nrs. 15 on

(PROOUREUR-GENERAAL
IN RET HOF VAN OASSATIE,
IN ZAKE LANGELE.)
ARREST (vet•taling).
RET HOF;- Gelet op de vordering
van de procureur-generaal in het Hof
van Cassatie, luidende als volgt :
« Aan de tweede kamer van het Hof
van Cassatie :
" De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij -rtiteen te zetten
dat de Minister van Justitie hem, bij
schrijven van 30 juni I976, Bestuur der
Wetgeying, nr. I30.836/359/AP., Pres.
A V fJD, opdracht 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 op 13 januari 1976
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi in zoverre dit vonnis,
dat uitspraak doet over de strafvordering,
Langele Jean-Baptiste, invalide, geboren
te Charleroi op I6 mei 1936, wonende te
Charleroi, rue Falony, nr. 88, veroordeelt
tot een gevangenisstraf van zes dagen
en een geldboete van 20 frank wegens
inbrmik op artikel 561-I 0 van het Strafwetboek, en tot een gevangenisstraf
van negen dagen en een geldboete van
20 frank wegens inbreuk op artikel 56I-7°
van het Strafwetboek, welk feit op I5 mei
1974 in staat van herhaling werd gepleegd;
'' Daar de verjaring van de strafvordering niet wercl geschorst, zijn de
veroordelingen die meer clan een jaar
na de inbreuken uitgesproken werden
strijdig met de 1vet, met name met de
artikelen 2I tot 25 van de wet van I7 april
I878, krachtens welke de strafvordering
verjaard was op de dag van het vonnis ;

'' Om die redenen, vorclert de onclergetekende procureur-generaal clat het
het Hof gelieve het aangegeven vonnis
te vernietigen in zoverre het uitspraak
doet over de strafvordering, te bevelen
clat van zijn arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissi:ng en te zeggen dat er
geen reclen tot verwijzing is.

16, en yo Reciclive, nr. 158; Les Novelles,
Droit penal, cl. I-1, yo L'infraetion, nrs. 3087
en 3134; Rep. pmt. cltc d1·oit belge, yo Infmetion
et rep1·ession en gene1·al, nr. 302.

-

279

"Brussol, 14 juli 1976.
" V oor de procureur-generaal,
" De advocaat-generaal,
" (w.g.) Colard ";
Ge1et op artikel 441 van het Wetboek
van Strafvordering, met overnoming van
de redenen van deze vordering, vernietigt
het aangegeven vonnis, op 13 januari 1976
door de Correctionele Rechtbank te
Charleroi gewezen, in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; zegt
dat er geen reden tot verwijzing is.
8 novmnber 1976. ~ 2e kmner. ~
V oo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slaggeve1',
Mevr. Raymond-Decharneux. ~ Gelijlcluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.

2e KAMER.- 8 november 1976.
1° CASSATIE. - CASSATIEBEROEP OP
BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE.
- STRAFZAKEN. - VONNIS TOT VEROORDELING WEGENS EEN VERJAARD
lVIISDRIJF. VERNIETIGING ZONDER
VERWIJZING.
2° CASSATIE. - CASSATIEBEROEP OP
BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE.
- STRAFZAKEN. - VONNIS WAARBIJ
EEN ENKELE STRAF WORDT UITGESPROKEN WEGENS EEN NIET VERJAARD
l\'IISDRIJF EN \VEGENS EEN VERJAARD
l\'IISDRIJF. VERNIETIGING ZONDER
VERvVIJZING VAN DE BESLISSING WAARBIJ HET VONNIS HET VERJAARDE l\'IISDRIJF BEvVEZEN VERKLAART.
l

0

Op het cassatiebe1·oep van de p1·oc~we~w
gene1·aal ingesteld op bevel van de
Ministe1' van Justitie ve1·nietigt het Hoj,
zonde1· venvijzing, het vonnis dat een
ve1·ooTdeling ~iitspTeekt wegens een doo1·

(1) Zie het voorgaand arrest en noot 1.
(2) Zie « Les pourvois dans l'interet de la loi
et les denonciations sur orclre clu ministre
cle la justice », recle door de ProcureurGeneraal Hayoit de Termicourt uitgesproken

ve1'jaTing gedelct miscb·ijj (I). (Art. 441
Sv.)
2° Op het cassatiebeToep van cle pTOCU1'eU1'genemal, ingestelcl op bevel van de
JJI£iniste1· van Jttstitie, ve1·nietigt het Hoj,
~onde1· VM'wijzing, de beslissing, vePvat
~n: een vonnis clat een enkele st1·aj
~·~~sp1·~~kt wegens een niet ve1'jaa1·d
m~.s.clnjj en weg~ns een ve1'jaaTd misd1·~jJ, cl~e het VB1'Jaa1·cle misd1·ijj bewezen
ve1·klaa1·t (2).
(PROCUREUR-GENERAAL
IN HET HOF VAN CASSATIE,
IN ZAKE GILSON.)
ARREST (veTtaling).
RET HOF ; - Gelet op de vordoring
van de procureur-generaal in het Hof van
Cassatie, luidende als volgt :
" Aan de tweede kamer van het Hof
van Cassatie :
» De ondergetekende promu-eur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
dat . ~e Minister :ran J ustitie hem, bij
schrlJVe~l van 27 JUli 1976, Bestuur der
Wetgevmg, nr. 130.836/361/AP/Pres.A V fOP, opclracht he eft gegeven bij het
Hof, overeenkomstig artikel 441 van het
Wetbook van Strafvorclering, aangifte
te cloen van het in kracht van gewijscle
gegane vomliS op 20 november 1975
gewezen door de Politierechtbank te
Dinant in zoverre clit vonnis Gilson JeanMarie, Albert, Hyacinthe, tuinbouwwerkman, geboren te Dinant op 21 november 1954, wonencle te Jambes, rue de
Geronsart, 86, veroorcleelt tot een gelclboete van 15 frank om revolverschoten
te hebben gelost zoncler de bijzondere
en voorafgaande vergunnino· van de
burgemeester (inbreuk op arhlkel 2 van
het besluit van de gemeente Dinant op
19 november 196? - telastlegging c), en
lll zoverre het mtspraak doet over de
schulcl van Gilson wegens do inbreuk
op artikel 559-1° van het Strafwetboek
(telastlegging d), welke feiten te Dinant
op 12 oktober 1974 werclen gepleegcl.
» Daar de verjaring van de strafvorclering niet wercl geschorst en op het
tijclens de plechtige openingszitting van 1 september 1964, nr. 13 in fine, en cle arresten
waarvan sprake in noot 10, blz. 24, n1et name
cass., 26 februari 1900 (Bttll. en Pas., 1900,
I, 163).
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ogenblik van het vonnis n::teer dan een
jaar is verlopen sinds de datun1 van de
feiten, waren de bovenvermelde overtreclingen krachtens de artikelen 21 tot
25 van de wet van 17 april 1878 verjaard
op de dag van genoemd vonnis.
" De straf die werd uitgesproken wegens de telastlegging cis dus in strijd met
de wet ; het vonnis dat een enkele straf
uitspreekt wegens de telastleggingen b
(vernieling van afsluiting) en d samen
kon bovendien enkel de verjaring vaststellen van de overtreding die het
voorwerp is van de telastlegging d, zodat
het motief dat Gilson schuldig verklaart
aan deze overtreding eveneens onwettelijk is;
'' Om die redenen, vordert de ondergetekende procurem·-generaal dat het het
Hof gelieve het aangegeven vonnis te
vernietigen in zoverre het de genaamde
veroordeelt tot een straf wegens de
telastlegging c en in zoverre het, uitspraak
doende over de telastlegging d, deze
bewezen verklaart, te bevelen dat van
zijn arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing en te zeggen dat er
geen reden tot verwijzing is.
"Brussel, 5 augustus 1976.
" V oor de procureur-generaal,
" De advocaat-generaal,
" (w.g.) Colard";
Gelet op artikel 441 van het W etboek
van Strafvorclering, met overneming van
de redenen van deze vordering, vernietigt
het aangegeven vonnis op 20 november
197 5 gewezen door de Politierechtbank
te Dinant in zoverre het Gilson JeanMarie veroordeelt tot een straf wegens de
telastlegging c en in zoverre het, uitspraak
doende over de telastlegging d, deze
bewezen verklaart; beveelt clat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op de
kant van de gecleeltelijk vernietigde
beslissing; zegt clat er geen reden tot
verwijzing is.
8 november 1976. 2 8 kamer. V oo1·zitte1•, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggever,
de H. Screvens. Gelijklnidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.

2e KAll'IER. -

8 november 1976.

I 0 OVERTREDING. - INBREUK OP EEN
GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING.
- VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE
VAN 26 FRANK.- 0NVVETTELIJKHEID.
2°

GEMEENTEVERORDENING.
INBREUK OP EEN GEli'IEENTELIJKE POLITIEVERORDENING. - VEROORDELING
TOT EEN GELDBOETE VAN 26 FRANK.ONvVETTELIJKHEID.

3° CASSATIE.- VooRZIENING OP BEVEL
VAN DE MINISTER VAN J USTITIE. STRA.FZAKEN. - VoNNIS WAARBIJ DE
BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD TOT
EEN STRAF DIE HET WETTELIJKE MAXIll'IUM TE BOVEN GAAT. - VERNIETIGING
EN VERWIJZING.
1° en 2° Onwettelijk is de ve1'001'deling
van de beklaagde tot een geldboete van
26 frank we gens inbTettk op een gemeentelijke politieve1·onlening. (Art. 78 gemeentewet van 30 maart 1836.)
3° Op de voo1·ziening van de procut·eu1·genemal, ingesteld op bevel van de
Ministe1· van Jttstitie, veTnietigt het Hoj
het vonnis van de politieTechtbank,
wam·bij de belclaagde wo1'dt ve1·oordeeld
tot een stmj die het wettelijlce maximum
te boven gaat; het venvijst de zaalc nam·
een ande1'e politie1·echtbank (l).
(PROOUREUR-GENERAAL
IN HET HOF VAN OASSATIE,
IN ZAKE STAOHE.)
ARREST (Ve1'taling).
RET HOF; - Gelet op de vorclering
van de procureur-generaal in het Hof
van Cassatie, luidende als volgt :
cc Aan de tweecle kamer van het Hof
van Cassatie :
" De onclergetekencle procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
dat de Minister van Justitie hem, bij
schrijven van 2 juli 1976, Bestuur der
Wetgeving, nr. 130.836/313/AP/Div.~AV/
JD, opdracht heeft gegeven bij het Hof,
overeenkomstig artikel 441 van het
W etboek van Strafvordering, aangifte
te doen van het in kracht van gewijsde

(1) Oass., 10 november 1975 en 16 maart
1976 (A1'1'. oass., 1976, biz. 323 en 823).
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gegane vonnis op 23 september 1975
gewezen
door
de
Politierechtbank
te Marche-en-Famenne, waarbij Stache
Daniel, Jacques, Fernand, mekanieker,
geboren te Leuven op 8 juni 1950,
wonende te Marche-en-Fmnem1.e, rue du
Hetre rouge nr. 15, veroordeeld werd tot
een enkele geldboete van 26 frank wegens
inbreuk op de artikelen 1 en 3 van het
politiereglement van 5 april 1971 van de
gemeente W aha en wegens inbreuk op
artikel 556-2° van het Strafwetboek,
feiten gepleegd te W aha in de nacht van
14 op 15 april 1975.
>> De uitgesproken straf is onwettelijk,
aangezien ze de strafmaat van de
politiestraffen overtreft voor wat het
gemeentelijk besluit betreft en deze van
5 tot 15 frank bepaald bij artikel 556-2°
van het Strafwetboek.
>> Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het
het Hof gelieve het aangegeven vonnis
te vernietigen, te bevelen dat van zijn
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing
en de zaak naar een andere politierechtbank te verwijzen.

Brussel, 14 juli 1976.
» Voor de procureur-generaal,
» De advocaat-generaal,
>> (w.g.) Colard »;
Gelet op artikel 441 van het W etboek
van Strafvordering, met overneming van
de redenen van deze vordering, vernietigt
het aangegeven vonnis van 23 september
1975 van de Politierechtbank te Marcheen-Famenne ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; verwijst
de zaak naar de Politierechtbank te La
Roche-en -Ardenne.
>>

8 november 1976. 2e kamer. V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1•slaggeve1·,
Baron Vin<;otte. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.

2" KAMER. -

8 november 1976.

1° VOORZIENING IN CAS SATIE.
PERSONEN BEVO.EGD OM ZIOH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.-

VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ TEGEN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING.
BURGERLIJKE
PARTIJ NIET VEROORDEELD IN KOSTEN
VAN DEZE REOHTSVORDERING.- NIETONTVANKELIJKHEID,

2° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.STRAl!'ZAKEN.- PROOES-VERBAAL VAN
RET VERHOOR VAN EEN GETUIGE. BESLISSING WAARBIJ AAN DE VERKLARING VAN DE GETUIGE EEN DRAAG·
WIJDTE WORDT TOEGEKEND DIE NIET
TE VERENIGEN IS MET DE BEWOORDINGEN ERVAN. - MISKENNING VAN DE
BEW"IJSKRAOHT VAN RET PROCES-VER·
BAAL.

3° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING. - VRIJSPRAAK.
VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.
4° VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. - STRAFZAKEN.- BESLISSING DIE ZIOH ERTOE BEPERKT DE HEROPENING VAN DE DEBATTEN TE BEVELEN EN DE ZAAK TER VERDERE BEHANDELING OP EEN LATERE DATUM UIT
TE STELLEN. VOORZIENING VOOR
DE EINDBESLISSING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
5° CASSATIE. - OMVANG. - STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. - BESCHIKKENDE GEDEELTE
NIET ONDERSCHEIDEN T.A.V. DE OMYANG VAN DE CASSATIE. - BEGRIP.
1° De burge1'lijke pa1·tij die niet in kosten
van de st1·ajvo?·dering is veroo1·deeld, is
niet ontvankelijk om zioh tegen de
beslissing op deze ?'eohtsvordering in
oassatie te voorzien (1). (Artt. 177 en
216 Sv.)
2° De bewijskraoht van het p1·ooes-verbaal
van het vm·ho01' van een getuige wordt
miskend door de beslissing die aan de
in dit prooes-ve1·baal opgetekende vm·klaring een betekenis en een draagwijdte
geejt, die niet te verenigen zijn met de
bewoordingen e1•van (2). (Artt. 1319 en
1320 B.W.)
3° Niet ontvankelijk, wegens het ontb1·eken
(1) Cass., 13 september 1976, supm, biz. 39.
(2) Cass., 3 december 1973 (.A1'1', cass.,
1974, blz. 379).
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beklaagcle tegen een beslissing die hem
m·ijspTeekt ( 1).
4° Niet ontvankelijk is cle voorziening v661·
cle einclbeslissing ingestelcl tegen een
beslissing cUe, zoncleT nitsp1·aak te cloen
ove1· een geschil inzake bevoegclheicl, zich
e1·toe bepe1·kt cle he1·opening van cle
cle batten te bevel en en de zaalc te1· venle1·e
behancleling tot een lateTe dat~tm ~tit te
stellen (2). (Art. 416 Sv.)
5° In stTajzaken is t.a.v. de omvang van
de cassatie geen beschikkencle gecleelte
clat oncle1·scheiclen is van het clo01· de
voo1·ziening bestreclen beschikkende gecleelte, clatgene waa1·tegen cloo1· geen van
de pa1·tijen in het cassatiegecling een
ontvanlcelijke vooTziening kan wo1·clen
ingestelcl (3).

(ELOY, T. LEGLISE EN JANSSENS.)

ARREST

(ve1·taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 29 j"Lmi 1976 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Dinant;
I. Op de voorziening van eiseres,
burger1ijke en dagvaardende partij :

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
tegen verweerder Leglise :
Overwegende dat eiseres, die in geen
kosten van de strafvordering werd
(1) Cass., 8 december 1975 (Arr. cass.,
1976, blz. 439).
(2) Cass., 6 maart 1973 (An·. cass., 1973,
blz. 660).
(3) Raadpl. cass., 6 april 1971 (A?'?'. cass.,
1971, blz. 747); vgl. cass., 6 november 1975
(ibid., 1976, blz. 308).
De eiseres en de verweerder Leglise waren
beiden bij een verkeersongeval betrokken.
Tegen hen werd een strafvordering en een
burgerlijke rechtsvordering ingesteld. De
feiten van de zaak waren nauw met elkaar
verbonden.
De rechter in hoger beroep hadden slechts
definitief uitspraak gedaan over de rechtsvorderingen tegen de verweerder en hadden
niet beslist op de rechtsvorderingen tegen de
eiseres, zodat de voorziening van de eiseres
slechts ontvankelijk was in zoverre zij

veroordeeld, niet bevoegd is om zich tegen
deze beslissing in cassatie te voorzien ;

B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering tegen verweerder Leglise :
Over het middel afgeleicl uit de scherrcling van de artikelen 1317 tot 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek,
cloonlat het vonnis beslist dat uit
verklaring van Philippe Piot die een
tractor en een aanhangwagen bestuurde
achter Leglise en in clezelfcle richting
reed als cleze, volgt clat, op het ogenblik
waarop hij door een snelrijdend voertuig
werd ingehaalcl, zijn linker richtingsaanwijzer werkte en clat hij zich naar
links begaf op de plaats waar ook
Leglise links moest afslaan,
terwijl cleze getuige bij zijn verhoor
geenszins heeft gezegd dat hij de
richtingsaanwijzer van zijn tractor en
aanhangwagen in werking zou hebben
gesteld, cloch heeft betoogd clat de
richtingsaanwijzer van de tractor en de
aanhangwagen die werd bestuurcl door
Leglise, werkte ; clat hij evenmin heeft
verldaard dat hij zich naar links begaf,
doch clat hij zich schuinlinks op de
rechterrijstrook bevond op het ogenblik
van het ongeval dat ongeveer 40 meter
v66r hem gebeurcle terwijl hij was
ingehaalcl door Eloy :
Overwegende dat uit het zittingsblad
van ll maart 1975 van de politierechtbank blijkt dat Philippe Piot tijclens zijn
enige verklaring heeft gezegcl : << ... de
eerste tractor heeft 20 a 30 meter voor
de loods waar hij moest clraaien zijn
richtingaanwijzer in werking gesteld.
De richtingaanwijzer van de aanhangbetrekking hacl op de burgerlijke rechtsvordering tegen haar.
Had het Hof, bij de vernietiging van deze
beslissing, de cassatie en de verwijzing beperkt
tot die enkele burgerlijke rechtsvordering,
dan hadden twee rechters in boger beroep
definitief moeten beslissen over dezelfde
feiten.
Een dorgelijke toestand kon leiden tot
onverenigbare beslissingen. Om een dergelijke
eventualiteit te vermijden, heeft het Hof de
vernietiging uitgebreid tot de beslissingen
op de rechtsvorderingen tegen eiseres, die
zich enkel ertoe beperkten de uitspraak op die
vorderingen uit te stellen, zodat zij niet
definitief waren en dan ook voor geen ontvankelijke voorziening vanwege de partijen
vatbaar waren.
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wagen en van de tractor werkte . . . Ik
volgde de eerste tractor op 20 meter
en op het ogenblik van het ongeval stond
ik schui:n, ik bevond me links op de
rechterrijstrook " ;
Overwegende dat door erop te wijzen
« dat uit de verklaring van Philippe Piot
volgt .. . dat, op het ogenblik waarop
hijzelf werd ingehaald door een snelrijdend voertuig, zijn linkerrichtingaanwijzer werkte en clat hij zich naar
links begaf ,,, het vonnis aan de getuige
verklaringen toeschrijft die verschillen
van de in het proces-verbaal vermelde
en de bewijskracht van dit proces-verbaal
miskent;
Dat het middel gegrond is ;

Om die redenen, en zonder het tweede
middel te moeten onderzoeken, dat tot
geen ruimere cassatie en evenmin tot
een cassatie zonder verwijzing kanleiden,
vernietigt het bestreden vmmis behalve
in zoverre het Leglise vrijspreekt en de
telastlegging links ingehaald te hebben
niet bewezen verklaart ten laste van
eiseres ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt de verweerder
in vier vijfde van de kosten en de eiseres
in een vijfde van de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Namen, zetelend in hoger
beroep.

II. Op de voorziening van eiseres,
beklaagde :

8 november 1976. 2e kamer. Voorzitte1·, Baron Richard, raadsheer
vvaarne1nend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·,
de H. Screvens. Gelijkl~~idende concl~~sie, de H. Colard, aclvocaat-generaal.
- Pleite1', de H. R. Laffineur (van de
balie te Dinant).

Overwegende dat de voorziening bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is
in zoverre zij gericht is tegen de beslissing
die zegt dat het aan eiseres ten laste
gelegde links inhalen niet bewezen is ;
Overwegende dat het vonnis, wat de
strafvordering tegen eiseres betreft, alvorens uitspraak te doen, de heropening
van de debatten beveelt ten einde haar
in staat te stellen zich te verdedigen
tegen de telastlegging van inbreuk op
artikel 27 van het Wegverkeersreglement
en de uitspraak aanhoudt over de helft
van de kosten van beide instanties welke
het niet ten laste van de Staat laat ;
Overwegende dat, wat de civielrechtelijke vordering tegen eiseres betreft,
het vonnis de uitspraak over de gegrondheid ervan aanhoudt ;
Overwegende dat deze beslissingen
geen eindbeslissingen zijn in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doen over
een geschil inzake bevoegdheid ;
Dat de voorziening voorbarig is en
dus niet ontvankelijk ;
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de civielrechtelijke
vordering van eiseres echter moet uitgebreid worden, behalve in zoverre het
haar ten laste gelegde links inhalen niet
bewezen werd verklaard, tot het beschild~ende gedeelte van het vonnis dat
uitspraak doet over de strafvorderingen
en de civielrechtelijke vorderingen tegen
eiseres, welk beschikkende gedeelte thans
niet het voorwerp kan uitmaken van een
ontvankelijke voorziening, en ten aan:z;ien van de uitgebreidheid van de
cassatie niet te onderscheiden is van het
vernietigde beschikkende gedeelte ;

2e

1o

KAMER.-

9 november 1976.

SOEVEREINE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER. STRAFZAKEN. MISDRIJVEN OPGELEVERD DOOR EEN ENKEL FElT OF DOOR
AFZONDERLIJKE FElTEN. SOEVEREINE BEOORDELING IN FEITE.

2° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN.
STRAFZAKEN.- l\'IISDRIJVEN OPGELEVERD DOOR EEN ENKEL FElT OF DOOR
AFZONDERLIJKE FElTEN. BEOORDELING DOOR DE FEITENREOHTER.

1° en 2° De feitenrechter beoo1·deelt soeve1·ein
of misd1·ijven doo1· een enkel feit of
doo1· afzonde1'lijke feiten w01·den opgelevm·d (1). (Art. 65 S.W.)
(PROOUREUR DES KONINGS TE KORTRIJK,
T. J\1IKA.)
ARREST.

HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Cass., 15 juni 1976 (An·. cass._ Hl76,.
biz. 1150).
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vonnis, op 14 mei 1976 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk ;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 65 van het Strafwetboek,
doonlat het vonnis beschouwt dat er
eenheid van foutieve gedraging is voor
de feiten A en B van de telastlegging
zodat een enkele straf werd uitgesproken,
de zwaarste, zoals voorzien bij artikel 65
van het Strafwetboek,
te1·wijl het vonnis verkeerdelijk toepassing maakt van artikel 65 van het
Strafwetboek, daar het al te duidelijk
over twee totaal verschillende inbreuken
gaat zonder eenheid van feit of opzet :
Overwegende dat het vonnis verweerder veroordeelt wegens A) een motorvoertuig te hebben bestuurd zonder
houder te zijn van het rijbewijs of de
leervergunning, B) inbreuk op artikel 7-2
van het W egverkeersreglement ;
Dat het vaststelt dat de ten laste
gelegde feiten voortspruiten uit eenzelfde
gedraging waarvoor slechts een straf
client te worden uitgesproken, namelijk
de zwaarste ;
Overwegende dat de rechter over de
zaak zelve in feite en derhalve soeverein
oordeelt of misdrijven door eenzelfde
feit dan wel door verscheidene feiten
worden opgeleverd ;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; laat de kosten ten laste van de
Staat.
9 november 1976. 2e kamer. Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkl-uidende
conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

9 november 1976.

VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
- STRAFZAKEN.- BESOHIKKING VAN

DE RAADKAMER TOT BEVESTIGING,
BINNEN VIJ"F DAGEN, VAN EEN BEVEL
TOT AANHOUDING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voorziening tegen
een beschikking van de madkamer tot
bevestiging, binnen vijj dagen, van een
do01· de ondm·zoeks1·echter verleend bevel
tot aanhouding, daa1· een dergelijke
beschikking niet in laatste aanleg is
gewezen (1). (Art. 608 G.W.; art. 19
wet van 20 april 1874.)
(DE MEIJER.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op de bestreden
beschikk:ing, op 13 oktober 1976 door
de Raadkamer van de Rechtbank van
eerste aanleg te Gent gewezen ;
Overwegende dat de beschikk:ing, die
het bevel tot aanhouding, verleend door
de onderzoeksrechter, binnen vijf dagen
bevestigt, vatbaar was voor hoger beroep
ingevolge artikel 19 van de wet van
20 april 1874 en derhalve niet in laatste
aanleg is gewezen ;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
9 november 1976. 2e kamer. Voorzittm·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Soetaert. Gelijklttidende conclttsie, de H. Krings, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

9 november 1976.

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- VERSTEKVONNIS.- HOGER BEROEP
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. VERZET VAN DE BEKLAAGDE.- VERZET
ONTVANKELIJK VERKLAARD EN BEKLAAGDE OPNIEUW VEROORDEELD, GEEN
REOHTSMIDDEL
INGESTELD
(1) Cass., 18 oktober 1965 (Bull. en Pas.,
1966, I, 224); raadpl. cass., 6 oktober 1975
(ibid., 1976, biz. 157).
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TEGEN DIT TWEEDE VONNIS. -ARREST
DAT HET HOGER BEROEP TEGEN HET
VERSTEKVONNIS ONTVANKELIJK VER·
KLAART EN DIT VONNIS BEVESTIGT. ONWETTELIJKHEID.

2°

OASSATIE. -BEVEL VAN DE MINIS·
TER VAN JUS TITlE. STRAFZAKEN. ARREST DAT, OP HET HOGER BEROEP
VAN RET OPENBAAR MINISTERIE, EEN
VERSTEKVONNIS BEVESTIGT. VER·
OORDELING, VOOR DIT ARREST, DOOR
EEN TWEEDE VONNIS OP VERZET. GEEN RECHTSMIDDEL INGESTELD TEGEN
DIT VONNIS.- VERNIETIGING VAN RET
ARREST, ZONDER VERWIJZING.

3°

STRAF. PoGING TOT DIEFSTAL
ONDER VERZWARENDE OMSTANDIGHE·
DEN. GELDBOETE.
ONWETTE·
LIJKHEID.

4°

OASSATIE. OMVANG. STRAF·
ZAKEN.- 0NWETTELIJKE GELDBOETE.
VOLLEDIGE VERNIETIGING EN VER·
WIJZING.

5° OASSATIE.- VooRziENING OP BEVEL
VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. STRAFZAKEN. VONNIS EN ARREST
DIE WEGENS POGING TOT DIEFSTAL
MET BRAAK, BUITEN GEVANGENISSTRAF,
EEN GELDBOETE UITSPREKEN.- VER·
NIETIGING ZOWEL VAN HET ARREST ALS
VAN HET VONNIS MET TELKENS VER·
WIJZING.

l

0

W anneer het openbaa1· ministerie hager
be·roep heeft ingesteld tegen een vonnis
dat een beklaagde bij ve1·stek ve1•oordeelt
en op het ontvankelijk ve1·klaa1·d Ve?'Zet
een tweede vonnis, waa1•tegen geen
rechtsmiddel werd ingesteld, de beklaagde
opnieuw heeft vero01•deeld, is onwettelijk
het later ar1·est van het hof van be1·oep
dat, na dit hoge1• beroep ontvankelijk
te hebben ve?·lclaard, het ve1·stekvonnis
bevestigt (1). (Art. 187 Sv. en het
algemeen rechtsbeginsel non bis in
idem.)

2° Op voorziening van de Procurett1'·
Genemal, ingesteld op bevel van de
Ministe?' van Justitie, vernietigt het Hof
zonde1· verwijzing het ar1·est dat het
hoge1· beroep van het openbaar ministe1·ie
tegen een vero01·delend ve1·stekvonnis
(1) en (2) Raadpl. cass., 29 maart 1926
(Bull. en Pas., 1926, I, 323); Rep. p1•at. du d1·.
belge, Bijv., v 0 Appel en matie1•e repressive,
nrs. 439 tot 441.

ontvankelijk ve1·lclaa1·t en dit vonnis
bevestigt, als de beklaagde tevoren, op
het ontvankelijk ve1·klaa1·d verzet, opniettw we1·d ve1·oo1'deeld doo1• een tweede
vonnis waa1·tegen geen 1·echtsmiddel
was ingesteld (2). (Art. 441 Sv.)
3° Paging tot diefstal met bmalc, inklimming of valse sleutels is slechts strafbaar
met gevangenisst1·af; samen hiermee
mag geen geldboete worden uitgesp?'O·
ken (3). (Artt. 52, 80 en 467 S.W.)
4° Oassatie, of ve1·nietiging op voo1·ziening
van de P1'0CU1'eU1'· Generaal ingesteld op
bevel van de Ministe1· van Justitie, van
een ve1'0o1·deling, wegens onwettelijkheid
van de samen met de hoofdgevangenisstmf uitgesproken geldboete is volledig
en geschiedt met verwijzing (4).
5° Op voo1·ziening van de Procurettr· Genemal, ingesteld op bevel van de Minister
van Jttstitie, ve1·nietigt het Hof het ar1•est
en het vonnis, die elk ten laste van een
ve?'schillende beklaagde wegens een paging tot diefstal met bmak, bttiten een
gevangenisst?"af, een geldboete uitspreken; het veTwijst de zaken respectievelijk
naar een ander hof van be1·oep en naar
een andere co?'?'ectionele ?'echtbank.
(Art. 411 Sv.)
(PROCUREUR·GENERAAL
BIJ HET HOF VAN CASSATIE,
IN ZAKEN BRIE EN DESAIR RENE
EN RUDOLF.)
ARREST.
HET HOF ; Gelet op de vordering
van de Procureur-Generaal bij het Hof
van Oassatie, luidende als volgt :

« Aan de tweede kamer van het Hof
van Oassatie,
>> De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij kenbaar te maken
dat, bij een brief van 17 juni 197 6,
Bestuur der Wetgeving, Nr. 130.836/320/
AP/Div., de Minister van Justitie hem
gelast heeft bij het Hof, overeenkomstig
artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering, aangifte te doen van :

»l

0

het in kracht van gewijsde gegane

(3) Cass., 21 mei 1974 (.A?T. cass., 1974,
biz. 1051).
(4) Raadpl. cass., 21 mei 1974, waarvan
sprake in de vorige noot.
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door het Hof van Beroep te Luik en
waarbij :
'' a) Brie Rudolf R . .J., fabriekwerker,
geboren op 22 november 1953 te Diest
en wonende te Hasselt, Geraetstraat 10;
'' b) Desair Rene A. Fl., installateur
R.T.T., geboren op 6 april 1953 te
Hasselt en er wonende Thonissenlaan 100,
worden veroordeeld ter zake van poging
tot diefstal met braak te Hasselt op
30 oktober 1972, de eerste tot een
gevangenisstraf van drie 1naanden en een
geldboete van 26 frank, en de tweede tot
een gevangenisstraf van een maand en
een geldboete van 100 frank;
'' 2° het in kracht van gewijsde gegane
vonnis, op 3 oktober 1973 uitgesproken
door de Correctionele Rechtbank te
Hasselt en waarbij Brie Rudolf voornoemd wordt veroordeeld ter zake van
poging tot diefstal met braak te Hasselt
op 30 oktober 1972 tot een gevangenisstraf van twee 1naanden en een geldboete
van 26 frank ;
'' 1° a) Brie Rudolf werd door een
vom1is van 20 j1.mi 1973 bij verstek
veroordeeld door de Correctionele Rechtbank te Hasselt op grond van het hierboven bedoelde feit tot een gevangenisstraf van drie maanden en tot een geldboete van 26 frank. Op ontvankelijk
verklaard verzet werd door dezelfde
rechtbank het vonnis van 3 oktober 1973
(zie supm, 2°) geveld. Tegen dit vonnis
werd geen rechtsmiddel ingesteld.
'' Door het hoger beroep aangetekend
tegen het verstekvonnis van 20 juni
1973 ontvankelijk te verldaren en Brie
Rudolf te veroordelen zoals hierboven
gezegd onder 1°, alhoewel dit vonnis
te niet was gedaan ingevolge het vonnis
van 3 oktober 1973 dat in kracht van
gewijsde was gegaan, heeft het arrest
van 16 december 1974 van het Hof van
Beroep te Luik de wettelijke bepalingen
inzake verzet en in het bijzonder artikel 187 van het Wetboek van Strafvordering alsook de regel non bis in idem
geschonden.
'' b) Desair Rene werd overigens onwettelijk veroordeeld door hetzelfde
arrest van 16 december 1974 op grand
van een poging tot diefstal met braak
tot een gevangenisstraf van drie maanden
en een geldboete van 100 frank.
'' Imm.ers, een poging tot diefstal met
braak is ingevolge de artikelen 52, 80
en 467 van het Strafwetboek met
gevangenisstraf maar niet ook met een
geldboete strafbaar. Desair R. werd

derhalve met schending van deze wetsbepalingen veroordeeld.
'' De onwettelijkheid van de geldboete,
uitgesproken samen met de gevangenisstraf, treft de straf in haar geheel zodat
zij client vernietigd te worden.
'' 2° De straf van twee maanden en
26 frank geldboete die door de Correctionele Rechtbank te Hasselt op 3 oktober 1973 wegens poging tot diefstal
ntet braak ten laste van voornoemde
Brie Rudolf werd uitgesproken, is insgelijks, om de hierboven onder 1o, b,
vermelde redenen, onwettelijk.
'' Om deze redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het
aan het Hof mage behagen het arrest
en het vonnis, hierbij aangegeven, te
vernietigen ; te bevelen dat van zijn
arrest melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissingen;
'' 1° de zaak, in zoverre zij Desair
Rene betreft, te verwijzen naar een
ander hof van beroep,
'' 2° de zaak, in zaverre zij Brie Rudolf
betreft, te verwijzen naar een andere
correctionele rechtbank,
'' 3° en te zeggen dat er geen grond tot
verwijzing is, in zoverre de veroordeling
ten laste van Brie Rudolf door het arrest
van 16 december 1974 uitgesproken,
vernietigd wordt.
'' Brussel, 25 juni 1976.
'' V oor de Procureur-generaal,
'' De Eerste Advocaat-generaal,
''(get.) F. Dumon ";
Gelet op artikel 441 van het Wetboek
van Strafvordering, met overneming van
de redenen van de voormelde vordering,
vernietigt het aangegeven arrest, op
16 december 1974 gewezen door het Hof
van Beroep te Luik, alsmede het aangegeven vonnis, op 3 aktober 1973 gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Hasselt ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissingen ; verwijst
de zaak, in zoverre zij Desair Rene
betreft, naar het Hof van Beroep te
Brussel; verwijst de zaak, in zoverre zij
Brie Rudolf betreft, naar de Correctionele
Rechtbank te Tangeren ; zegt dat er geen
grond is tot verwijzing in zoverre de
veraardeling van Brie Rudolf, door het
arrest van 16 december 1974 uitgesproken, wordt vernietigd.
9 november 1976. -

2e kamer. -

Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer

-287waarnemend voorzitter. - Ve1•slaggever,
de H. Soetaert. GelijJclgidende conclusie, de H. Dumon, eerste advocaatgeneraal.

2° De ve1·plichting het in artikel 47 van

de wet bet1·ejfende de politie ove~· het
wegve1·kee1' voo?·gesclM·even onde1·zoek te
onde1·gaan alvm·ens het ?'echt tot sttwen
te?'ug te bekomen is geen straj, doch een
veiligheidsmaat1·egel (2).
3° De veqJlichting het in a1·tikel 47 van

2e KAMER.- 9 november 1976.
1o vVEGVERKEER. - WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER, ARTIKEL 4 7. RET IS
VERBODEN EEN VOERTUIG TE BESTUREN
VOORDAT HET IN DEZE BEPALING VOORGESOHREVEN ONDERZOEK IS ONDERGAAN. 00NCLUSIE VAN DE BEKLAAGDE WAARBIJ DEZE OM VRIJSTELLING VAN HET ONDERZOEK VRAAGT.AANVRAAG ONBEANTWOORD. - GEEN
GEMOTIVEERDE BESLISSING.
20 WEGVERKEER. -WET BETREF-

FENDE DE POLITTE OVER HET WEGVERKEER, ARTIKEL 47. - VERPLICHTING HET IN DIT ARTIKEL VOORGESCHREVEN ONDERZOEK TE ONDERGAAN
ALVORENS HET RECHT TOT STUREN
TERUG TE BEKO:MEN. AARD VAN
DEZE VERPLICHTING.
30 CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN.- WEGVERKEER.- VERPLICHTING RET IN ARTIKEL 47 VAN DE WET
BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER VOORGESCHREVEN ONDERZOEK TE ONDERGAAN ALVORENS
HET RECHT TOT STUREN TERUG TE
BEKOMEN. ONWETTELIJK UITGESPROKEN VERPLICHTING. - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING.

de wet betreffende de politie ove1· het
wegve1·lcee?' (coi:h·dinatie van 16 maa1·t
1968) voo1·gesclw·even onde1·zoek te onde?'gaan alvm·ens het 1'echt tot stm·en te1·ug
te bekomen is geen st1·aj, doch een
veiligheidsmaat1•egel, zodat de vernietiging slechts gedeeltelijk is, wanneer
het beschikkende gedeeltelijk ove1' de
toe]Jassing van deze maatregel ve?·nietigd wonlt (3).
(MINCKE.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 december 1975 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de beslissing waarbij aan
eiser geen vrijstelling wordt verleend
van alle proeven bij de uitgesproken
vervallenverhlaring van het recht een
voertuig te besturen en, voor zoveel als
noclig, tot de veroordeling wegens de
telastleggingen A, B enD;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 97 van .de Grondwet,
doo1·dat het arrest de conclusie van
eiser niet beantwoordt met betrekking
tot de vrijstelling van proeven bij de
opgelegde of op te leggen vervallenverklaring tot sturen :

1° Niet met 1·edenen omkleed is de beslissing tot vervallenve?·kla?·ing van het
besturen van een voertuig voordat het
in a1·tikel 47 van de wet betreffende de
politie over het wegve1·keer voorgesclu·even onderzoelc is onde~·gaan die niet
antwoordt op het ?'egelmatig voo?'ged?·agen ve1·weer van de beklaagde, wam·bij deze om v1·ijstelling van dit onde1·zoek
vmagt (1). (Art. 97 Grondwet.)

Overwegende dat eiser bij conclusie,
met betrekking tot de vervallenverhlaring van het recht een voertuig te besturen, de vrijstelling vroeg van de proeven
bedoeld bij artikel47 van de wegverkeerswet ; dat hij desaangaande onder aanvoering van bepaalde redenen deed
gelden dat uit niets zon blijken dat hij
niet bekwaam zou zijn een voertuig te
besturen;

(1) Raadpl. cass., 5 januari 1971 (A1'1". cass.,
1971, biz. 428).
(2) Over de juridische aard van de wettelijke
maatregel krachtens welke een bestuurder
na vervallenverklaring van het recht tot
sturen dit recht slechts terug kan bekomen
ais hij het voorgeschreven onderzoek heeft

ondergaan, zie de plechtige openingsrede
door de Procureur-Generaai de le Court · op
1 september 1973 voor het Hof van Beroep
te Brussei uitgesproken en raadpl. cass.,
23 januari 1973 (A1'1'. cass., 1973, biz. 531).
(3) Raadpl. cass., 14 juni 1971 (A1T. cass.,
1971, biz. 1031).
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Dat het arrest die conclusie niet
beantwoordt ;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de substantiiile of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Overwegende dat het voorschrift van
het voormelde artikel 4 7, volgens hetwelk
hij die van het recht tot sturen vervallen
is verklaard bepaalde onderzoeken moet
ondergaan tenzij hij him·van geheel of
gedeeltelijk door de rechter wordt vrijgesteld, een beveiligingsmaatregel is ;
dat het geen straf of bestanddeel van
een straf bepaalt ; dat de onwettelijkheid
waardoor de beslissing is aangetast zich
niet uitstrekt tot de beslissing waarbij
eiser veroordeeld wordt wegens de telastleggingen A, B, enD tot gevangenisstraf
en geldboeten en vervallen wordt verklaard van het recht een voertuig te
besturen;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, na de vervallenverklaring van het recht een voertuig
te besturen te hebben bevolen, geen
uitspraak doet over de verzochte vrijstelling van de door bovengemeld artikel
voorgeschreven proeven ; 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 Antwerpen.
9 november 1976. 2e kamer. Voo1·zitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Charles, advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. C. Heerman
(van de balie te Oudenaarde).
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KAMER. -

VOERING. GEVOLG.
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0VERMACHT. -

BEGRIP.

ARBEIDSOVEREENKOMST.
NIET-UITVOERING. BEGRIP.- GEVOLG.

OVERMACHT.

1° en 2° I nzake uitvoe1·ing van ove1'eenkomsten, o.a. van m·beidsovereenkomsten,
be1'ttst ove1·macht op de onde1·stelling
dater een onove?·komelijk beletsel bestaat
te1· ve1·dere ttitvoering van het cont1·act;
er moet geen 1·ekening wm·den gehouden
met omstandigheden van na deze gebeu?·tenis, aangezien zij geen invloed
hebben op het bestaan van cle vreemde
oorzaak en op de 1·echtsgevolgen die ze
heeft doen ontstaan (1). (Artt. 1147 en
1148 B.W.)
(MIGNOLET, T. PERSONENVENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
<<VAN DEN HEUVEL, MANUFACTURES
DE CHAPEAUX POUR DAMES, MATIERES
PREMIERES POUR MODES>>.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 19 september 1975 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1147, 1148, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
5sexies, 20 van de op 20 juli 1955 gecoi:irdineerde wetten betreffende het bediendencontract, die gewijzigd werden bij
de wet van 21 november 1969, en 97 van
de Grondwet,
doordat het arrest, met verandering
van het beroepen vonnis, beslist dat
eiseres geen recht heeft op een vergoeding
wegens beiiindiging van haar arbeidsovereenkomst voor bedienden nadat de
fabriek en de bureaus van verweerster
door een brand werden vernield, op
grond dat « de voorwaarden waaronder

10 november 1976.

OVEREENKOMST.

-

NIET-UIT-

(1) Raadpl. cass., 23 februari 1967 (Ar1•,
cass., 1967, biz. 797).
De kenmerken van overmacht zijn de
volgende : zij is niet te voorzien en is onweerstaanbaar. Was het feit te voorzien dan had
de schuldenaar voorzorgen te nemen om de

gevolgen ervan te vermijden. Het beletsel
moet onoverwinnelijk zijn. Zodra zulks
vaststaat hebben de latere gebeurtenissen
geen invloed op het bestaan en de gevolgen
van de vreemde oorzaak. Raadpl. De PAGE,
d. II, nrs. 602, 606 en 1048; PLANIOL en
RIPERT, d. VI, nr. 383, en d. VII, nr. 841
MARTY en RAYNAUD, d. II, 1, nr. 491
AUBRY en RAu, ESMEIN, d. V, § 372, noot 131
cass. fr., 16 mei 1922 (D. P., 1922, 130).
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maakt aan de overeenkomst : het toevallig karakter van de gebeurtenis, de
eruit voortvloeiende totale onmogelijkheid om de overeenkomst verder uit te
voeren, het definitief en niet tijdelijk
karakter van deze onmogelijldlCid, ten
deze vervuld zijn en dat gei:ntimeerde
(eiseres) ten aanzien van deze laatste
voorwaarde vruchteloos betoogt dat
de onmogelijldleid om de overeenkomst
verder uit te voeren slechts tijdelijk zou
geweest zijn, daar appeilante (verweerster) enkele maanden later van haar
verzekeringsmaatschappij vergoedingen
heeft ontvangen waarmee zij haar bedrijf
kon wederoprichten, wat zij opzettelijk
niet heeft gedaan ; dat de door de wet
aan het toeval verbonden rechtsgevolgen
plaatshebben vanaf het moment dat het
toeval zich voordoet ; de rechten van de
partijen op dat moment dus definitief
vastgesteld zijn; dat het tijdelijk of
definitief karakter van de onmogelijkheid
om de overeenkomst verder cut te voeren
dus beoordeeld moet worden op grond
van de door de toevallige gebeurtenis
geschapen toestand; de tijdelijke of
definitieve verhindering zal blijken uit
de nieuwe omstandigheden, gevolg van
die toestand, en zal, vanaf dat 1noment,
hetzij de schorsing, hetzij het tenietgaan van de overeenk01nst meebrengen »
en dat « wanneer, zoals ten deze, werkplaats en materieel helemaal vernield
zijn, de aldus geschapen toestand de
definitieve onmogelijldteid om de overeenkomst verder uit te voeren tot gevolg
heeft, daar het bedrijf waarop ze betreklcing had niet meer bestaat »,
te1·wijl de door het toeval geschapen
toestand, volgens de vaststellingen van
het arrest, die in de alde van hoger
beroep en de door de partijen in hoger
beroep genomen conclusies niet worden
tegengesproken, niet aileen bestond in
de verdwijning van het bedrijf ten
gevolge van de brand die de fabriek
en de bureaus had vernield, doch ook
hierin dat verweerster van haar verzekeraar kapitalen had ontvangen waarmee
het bedrijf wederopgericht had kunnen
worden, wat zij niet heeft gedaan ; door
te besluiten tot het definitief karakter
van de uit de brand voortvloeiende
onmogelijkheid om de arbeidsovereenkomst uit te voeren en, bijgevolg, tot
de afwijzing van de vordering van eiseres
tot vergoeding wegens wederrechtelijke
beiiindiging, op grand aileen van de vernieling ten gevolge van de brand, zonder
rekening te houden met de gelijktijdige
CASSATIE,

1977. -

10

schuldvordering ingevolge de verzekering,
de betaling ervan door de, verzekeraar,
de omvang van de verzekerde kapitalen
en hem wettelijke bestemming, het arrest
het bestaan van de vreemde oorzaak
welke leidt tot de definitieve omnogelijkheid tot uitvoering afleidt uit elementen
welke deze gevolgtreld~ing niet rechtvaardigen (schending van de artikelen 1147, 1148 van het Burgerlijk Wetbock en 5sexies van de gecoi:irdineerde
wetten betreffende het bediendencontract) en bijgevolg de afwijzing van de
rechtsvordering niet wettelijk heeft verantwoord (schending van de artikelen 20
van de gecoi:irdineerde wetten betreffende
het bediendencontract en 97 van de
Grondwet); het arrest, door de «toestand », op grand waarvan het oordeelt
over het definitief karakter van de
onmogelijldleicl om de overeenkomst
verder uit te voeren, te beperken tot
de vernieling van de werkplaatsen en
het materieel, de bewijskracht heeft
miskend van de akte van hager beroep
en van de conclusies van de partijen
waarin bovendien melding werd gemaakt
van het bestaan van een vergoedingsrecht ingevolge dat ongeval en van de
vrijwiilige betaling ervan door de verzekeraar (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek); de bekritiseerde gronden in
elk geval niet antwoorden op het middel
van de conclusie van eiseres waarin uitdruldmlijk werd gezegd dat verweerster
de verzekerde kapitalen bijna onmiddellijk had ontvangen en dat zij opzettelijk
had nagelaten deze kapitalen voor de
wederoprichting van haar bedrijf aan
te wenden (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
In zoverre het middel zich beroept op
de schending van artikel 97 van de
Grondwet:
Overwegende dat eiseres voor het
arbeidshof had betoogd dat, zelfs in de
onderstelling dat de brand een geval van
overmacht kon zijn, verweerster toch
nog de mogelijkheid had om haar activiteit te hervatten, dank zij de verzekeringsvergoedingen die zij bijna onmiddellijk ter beschikking had gekregen,
en dat zij dat opzettelijk niet had gedaan,
zodat de brand geen einde had gemaakt
aan de arbeidsovereenkomst voor bedienden;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat de brand de
werkplaatsen en het exploitatiematerieel
helemaal had vernield en dat het totaal
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verder uit te voeren, beslist dat de
door de wet aan het geval van overmacht
verbonden rechtsgevolgen plaatshebben
vanaf het moment dat dit geval zich
voordoet, dat het ongeval een einde
heeft gemaakt aan de overeenkomst en
dat de latere betaling van verzekeringsvergoedingen definitief tenietgegane verbintenissen niet kon doen herleven ;
Overwegende dat het arrest aldus de
conclusie beantwoordt en voldoet aan
het vormvoorschrift van artikel 97 van
de Grondwet ;
In zoverre het middel zich beroept op
de schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat het arrest, door te
beslissen dat geen rekening client te
worden gehouden met het bestaan van
een vergoedingsrecht ingevolge het ongeval of met de vrijwillige betaling ervan
door de verzekeraar, aan de akte van
hoger beroep of aan de conc1usies van
de partijen geen uitlegging heeft gegeven
die onverenigbaar is met hun bewoordingen;
In zoverre het middel zich beroept op
de schending van de artikelen 114 7, 1148
van het Burgerlijk Wetboek en 5sexies
van de gecoordineerde wetten betreffende
het bediendencontract :
Overwegende dat het arrest, enerzijds,
van oordeel is dat uit het geheel van de
erin vermelde vaststellingen volgt dat
verweerster geen enkele font kan worden
toegeschreven bij het ontstaan van de
brand die dus gewoonweg toevallig van
aard is ; dat het ongeval de werkplaatsen
en het exploitatiematerieel helemaal
heeft vernield ;
Dat het arrest er, anderzijds, op wijst
dat eiseres vruchteloos betoogt dat
verweerster enkele maanden later van
haar verzekeringsmaatschappij vergoedingen heeft ontvangen waarmee zij
haar bedrijf kon wederoprichten, wat
zij opzettelijk niet heeft gedaan ;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat het ongeval de
werkplaatsen en het exploitatiematerieel
van verweerster helemaal had vernield
en dat daaruit een onoverkomelijke
belemmering was ontstaan om de
overeenkomst verder uit te voeren,
hieruit kon afleiden dat het ongeval
een einde heeft gemaakt aan de arbeidsovereenkomst voor bedienden en dat er
geen rekening diende te worden gehouden
:inet de nadien betaalde verzekerings-

vergoeding, daar deze uitkering ten deze
zonder invloed is op het bestaan van de
vreemde oorzaak en op de rechtsgevolgen
die ze heeft doen ontstaan in verband
met de tussen de partijen bestaande
overeenkomst ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
10 november 1976. 3e kamer. Voonitte1·, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1", de
H. Closon. Gelijklttidende conclttsie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Dassesse en Bayart.

Op dezelfde dag is een arrest in
dezelfde zin gewezen inzake V erelst op
een voorziening tegen een arrest van
19 september 1975 van het Arbeidshof
te Brussel.
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KAMER. -

10 november 1976.

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. WERKNEMERS. VERGOEDINGEN WEGENS ARBEIDSONGESOHIKTHEID. ZWANGERE WERKNEEJ\iSTER. WERKNEEMSTER DIE
WERKELIJK HAAR BEROEPSWERKZAAMHEDEN HEEFT STOPGEZET. BEGRIP.

Als de we1·kneemste1" haa1" jaadijkse vakantie, die samenvalt met de zesde, vijfde
en vie1·de week v661: haa1· bevalling,
genomen heeft en bij het einde van
deze vakantie haaT bevallingsve1·loj aanvTaagt, moet wo1·den aangenomen dat
zij we1·kelijk haaT beToepswe1·kzaamheden tijdens deze jam·lijkse vakantiepeTiode heeft stopgezet, in de zin van
aTtikel 56, § 1, vijfde lid, van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en
oTganisatie van een 1'egeling voo1" Ve?'plichte ziekte- en invaliditeitsve?·zeke?·ing,
en kan zij dus geen ve1'lenging van haa1·
bevallingsve?·lof van acht we/ten bekomen
voo1" een tijdsspanne gelijk aan die
vakantie ( 1).
(1) Raadpl. cass., 4 januari 1974 (.Arr. cass.,
1974, biz. 493), en de noot get. L. F. D.;
Raad van State, 7 juni 1966 (V.A.R.S., 1966,
biz. 525).

291(DELVOYE, T. LANDSBOND
DER OHRISTELIJKE MUTUALITEITEN.)
ARREST

(ve1•taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 19 november 1974 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 21, 4°, 56, § 1, lid 5,
van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 39 van de arbeidswet van
16 maart 1971, en 2 van het koninldijk
besluit van 28 juni 1971 houdende
aanpassing en coordinatie van de wetsbepalingen betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers,
doo1·dat het arbeidshof beslist dat een
arbeidster, wier jaarlijkse vakantie
samenvalt met de zesde, vijfde en vierde
week v66r haar bevalling, niet kan
vragen dat haar rustperiode van acht
weken na de geboorte, krachtens artikel 56, § 1, lid 5, van de wet van 9 augustus 1963, zou worden verlengd met
drie weken, twee weken of een week,
wegens de vrijwillige onderbreking van
haar beroepsarbeid op de eerste dag van
de derde week v66r haar bevalling,
op grond dat « bij gebrek aan een bepaling
die de vakantie met beroepsarbeid
gelijkstelt voor de toepassing van artikel 56, § 1, van de wet van 9 augustus
1963, niet kan worden gezegd dat de
jaarlijkse vakantie de voortzetting is
van de beroepsarbeid, nu het duidelijk
is dat eiseres gedurende de vakantie
werkelijk heeft opgehouden met werken ;
dat uit het feit dat de arbeidsovereenkomst tijdens de jaarlijkse vakantie
blijft bestaan, dat de vakantie wordt
betaald en dat ze moet worden toegekend
naar evenredigheid van de vroegere
arbeid niet kan worden afgeleid dat
eiseres gedurende de vakantie verder
arbeidde in de zin van artikel 56, § 1,
van de wet van 9 augustus 1963 "•
terwijl de vergoeding van de zwangerschapsrust slechts. werd ingesteld voor
de periode gedurende welke een arbeidster
de arbeidsovereenkomst niet werkelijk
zou uitgevoerd hebben, dat wil zeggen
het tijdvak gedurende hetwelk de arbeid
niet zou worden verricht ten gevolge
van een aan de arbeidster toe te schrijven
oorzaak, zoals een arbeidsongeschiktheid
ten gevolge van zwangerschap ; de
bepaling van artikel 56, § 1, lid 5, van

de wet van 9 augustus 1963, krachtens
welke een arbeidster, vo1gens een wettelijk vermoeden, na de acht weken welke
op de bevalling volgen, geacht wordt
arbeidsongeschikt te zijn over een tijdsspanne die overeenstemt met de periode
tijdens welke zij verder zou hebben
gearbeid vanaf de zesde week v66r haar
bevalling, dan ook derwijze moet worden
uitgelegd dat een arbeidster moet worden
beschouwd verder te werken na het begin
van de zesde week v66r de bevalling,
zolang zij dit werk niet vrijwillig heeft
onderbroken of omdat haar gezondheidstoestand haar daartoe verplichtte ; het
immers in strijd zou zijn met genoemd
wettelijk vermoeden de gewone rust bij
bevalling van acht weken niet te verlengen met de periode, vanaf de zesde
week v66r de bevalling, gedurende welke
de arbeidster in staat was om te werken
en zulks verlangde te doen, doch het
voor haar onmogelijk was haar beroepsarbeid werkelijk voort te zetten wegens
belemmeringen die geen verband hielden
met haar persoonlijke toestand, zoals
de gedeeltelijke werkloosheid krachtens
artikel 28quater van de wet van 10 maart
1900 op het arbeidscontract of de door
haar werkgever opgelegde collectieve
jaarlijkse vakantie; het arbeidshof ten
deze vaststelt dat de werkgever van
eiseres van 9 tot 30 juli 1973 een collectieve jaarlijkse vakantie had georganiseerd bij het verstrijken waarvan eiseres
om prenataal verlof heeft verzocht dat
niet langer duurde dan drie weken, in
plaats van zes, daar de bevalling op
18 augustus 1973 heeft plaatsgehad;
het arbeidshof, door te weigeren de acht
weken rust bij bevalling te verlengen
met een duur gelijk aan de periode
tijdens welke eiseres wilde maar niet
kon werken wegens de verplichte collectieve vakantie, derhalve het wettelijk
vermoeden van arbeidsongeschiktheid
van artikel 56, § 1, lid 5, van de wet van
9 augustus 1963 heeft miskend, volgens
welke eiseres geacht werd arbeidsongeschikt te zijn gedurende een overeenstemmende periode van drie weken na
de rust bij bevalling, en artikel 56, § 1,
lid 5, van de wet van 9 augustus 1963
alsmede de overige aangehaalde wetsbepalingen heeft geschonden :
Overwegende dat het arbeidshof vaststelt dat de collectieve jaarlijkse vakantie
duurde van 9 tot 30 juli 1973 en dat
eiseres sedert 9 juli 1973 tot aan haar
bevalling op 18 augustus 1973 niet
meer gewerkt heeft ;
Overwegende dat het arrest uit deze
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vaststellingen wettelijk afleidt dat, in
de zin van artikel 56, § I, lid 5, van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling
en organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, eiseres sedert 9 juli 1973 haar
beroepsarbeid werkelijk heeft onderbroken en dat, derhalve, niet wordt
aangenomen dat zij na de acht weken
welke op de bevalling volgen de vereiste
graad van werkongeschiktheid bereikte,
over een tij dsspanne die overeenstemt
met de periode van 9 tot 30 juli 1973;
Dat het middel naar recht faalt ;
Overwegende dat, krachtens de artikelen 1017 en 1ll1 van het Gerechtelijk
W etboek, de kosten ten laste van verweerster moeten komen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt verweerster in de
kosten.
10 november 1976. 3 6 kamer. V oorzitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Hutzler.

- BIJDRAGE IN VERHOUDING TOT HUN
MIDDELEN.- BEGRIP.
I 0 De ?'echte?' die kmchtens mtikel 301 van

het Bm·ge1·lijk Wetboek, gewijzigd bij
m·tikel 1 van de wet van 9 juli 1975,
aan de echtgenoot, die de echtscheiding
heeft ve?'k?·egen, een ttitkedng op de
goede1·en en de inkomsten van de andere
echtgenoot toekent, moet ?'ekening houden
zowel met de inkomsten van de ve?'zoekende echtgenoot als met diens mogelijkheden om een bezoldigd be1·oep uit
te oefenen, en, als het om de vrmtw gaat,
daarenboven met ham· kennis en kundigheden, haar leejtijd, alsmede met haa1·
gezinslasten ( 1).
2° Artikel 303 van het Btwge?·lijk Wetboek
ve?'Plioht de oude?'s om, na de ontbinding
van het huwelij k doo?' echtscheiding,
in het onderhoud en in de opvoeding
van hun kinde1·en bij te dmgen in
ve1·houding tot hun middelen; in de
micldelen van de gewezen echtgenoten
zijn begrepen cle inkomsten uit het
bezolcligd beroep clat zij uitoejent, zonde1·
rekening te houden met het jeit dat zij
tijclens het gemeensohappelij ke leven
aldan niet be?'oepsinkomsten genoot (2).
(DE CORTE, T. HAUBOURDYN.)
ARREST.

16 KAMER.- 12 november 1976.
1° EOHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED.- UITKERING
WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 301 VAN
RET BURGERLIJK WETBOEK, GEWIJZIGD
BIJ ARTIKEL 1 VAN DE WET VAN 9 JULI
1975, TEN VOORDELE VAN DE EOHTGENOOT DIE DE EOHTSOHEIDING HEEFT
VERKREGEN. VASTSTELLING VAN
RET BEDRAG VAN DE UITKERING.
2° ECHTSOHEIDING EN SOHEIDING
vAN TAFEL EN BED. - RESPEOTIEVE BIJDRAGE VAN DE UIT DE EOHT
GESOHEIDEN EOHTGENOTEN IN RET
ONDERHOUD EN IN DE OPVOEDING VAN
HUN GEMEENSOHAPPELIJKE KINDEREN.
(1) en (2) Raadpi. het versiag van de
· co=issie voor de Justitie van de Kamer
van Voiksvertegenwoordigers,
Gedr. St.
Kamer, zitt. 1974-1975, nr. 603-2. Vgi. onder
de vroegere wetgeving, cass., 7 maart 1968
(A1•r, cass., 1968, biz. 897) en 10 december
1971 (ibid., 1971, biz. 358).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 september 1975 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen ;
Over het micldel afgeleid uit de scherrcling van artikel 301, § 1, van het
Burgerlijk "Wetboek zoals gewijzigd door
artikel 1 van de wet van 9 juli 1975
betreffende de uitkering na echtscheiding,
en van de artikelen 303 van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Gronclwet,
cloordat het arrest eisers hager beroep
dat onder andere ste1..mde op de overweging dat bij de vaststelling van het
onderhoudsgeld voor verweerster en van
de bijdrage van eiser in de onderhoudskosten van het gemeenschappelijk kind
rekening diende gehouden te worden
Volgens het vorenvermeide gedrukt stuk,
biz. 12 en vlg., is de wet van 19 juli 1975 van
toepassing op echtscheidingen die zijn uitgesproken v66r de inwerkingtreding ervan,
zelfs indien voordien een uitkering werd
toegekend.
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ongegrond verldaart en dienvolgens het
beroepen vonnis bevestigt om de redenen
dat verweerster " tijdens de samenleving
van de partijen niet werkte; dat zij
thans gerechtigd is te leven zoals tijdens
de samenleving ; dat er met haar actueel
loon geen rekening dient gehouden te
worden om het bedrag van het onderhoudsgeld te bepalen ,,
te1·wijl voormeld artikel 301, § 1, van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, bij
het toekmmen aan de echtgenoot die de
echtscheiding heeft verkregen van een
uitkering uit de goederen en de inkomsten
van de andere echtgenoot, om hem in
staat te stellen, niet op gelijkaardige
wijze te leven zoals tijdens de samenleving, doch wel om in zijn bestaan te
kunnen voorzien op een gelijkaardige
wijze als tijdens het samenleven, dient
rekening te worden gehouden met de
actuele inkomsten van de uitkeringsgerechtigde en met zijn actuele mogelijkheden om in zijn bestaan te voorzien,
namelijk met zijn actueel loon, ook al
werkte hij niet tijdens de samenleving
(schending van de artikelen 301, § 1,
van het Burgerlijk W etboek gewijzigd
door de wet van 9 juli 1975 en 97 van de
Grondwet);
en te1·wijl artikel 303 van het Burgerlijk
W etboek de ouders verplicht, onverschillig aan wie de kinderen worden
toevertrouwd, tot het onderhoud en de
opvoeding van hun kind bij te dragen
naar evenredigheid van hem actuele
middelen (schending van artikel 303
van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat eiser in conclusie
aanvoerde dat verweerster, rekening
houdende met haar loon, geredelijk in
haar onderhoud kon voorzien en dat de
eerste rechter het bedrag van zijn
tussenkomst in de onderhoudskosten van
het kind bovenmaats had bepaald ;
Overwegende dat, na te hebben gereleveerd dat het hoger beroep de
beschikkingen van het beroepen vonnis
aanvecht die het onderhouclsgeld voor
verweerster en de bijclrage van eiser
in de onderhoudskosten van het gemeenschappelijk kind betreffen, het arrest
beschouwt clat er met het actueel loon
van verweerster geen rekening client
gehouden te worden en alclus voormelde
beschouwing in acht neemt voor het
bepalen zowel van de uitkering aan de
gewezen echtgenote als van eisers bijdrage
in de onderhouclskosten van het kind ;
Overwegende dat, ingevolge artikel 1

van de wet van 9 juli 1975 betreffencle
de uitkering na echtscheiding, de rechter,
wanneer hij aan de echtgenoot die de
echtscheiding heeft verkregen, uit de
goederen en de inkomsten van de andere
echtgenoot, een uitkering toekent, rekening moet houclen zowel met de inkomsten van de om uitkering verzoekencle
echtgenoot als met diens mogelijkheclen
een bezoldigd beroep uit te oefenen, gelet,
wam1eer het om de vrouw gaat, op haar
kennissen en kundigheden, op haar
leeftijcl en op haar kinclerlast;
Overwegende dat artikel 303 van het
Burgerlijk W etboek de ouders verplicht,
na de ontbinding van het huwelijk, tot
de kosten van onclerhoud en van opvoeding van hun kincleren bij te dragen
naar evenredigheicl van hem middelen ;
dat in de midclelen van de gewezen
echtgenote zijn begrepen de inkomsten
uit het bezoldigcl beroep dat zij uitoefent, ongeacht of zij tijdens het
samenleven beclrijfsinkomsten genoot ;
Overwegende clat, door te beschouwen
clat er met het actueel loon van verweerster " geen rekening client gehouclen
te worden om het beclrag van het onderhoudsgeld te bepalen ,,, het arrest de in
het middel aangecluicle artikelen van het
Burgerlijk W etboek schendt ;
Dat het middel gegroncl is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt clat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opclat erover door de feitenrechter wordt beslist ; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Gent.
12 november 1976. - 1e kamer.
VooTzitteT, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter.
Ve1·slaggeveT, de H. Van
Leckwijck. Gelijkltticlencle conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleitm·, de H. H. DeBruyn.

1e
1°

KAJ\'IER.
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CASSATIEMIDDELEN. BDRGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL WAARIN
STRIJDIGHEID OF DUBBELZINNIGHEID
VAN DE REDENEN WORDT AANGEVOERD.
VAAGHEID. NrET-ONTVANKEiLIJKHEID.
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OVEREENKOMST. WEDERKERIGE OVEREENKOMST. WANPRESTATIE. REOHTSVORDERING TOT ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST. BEVOEGDHEID VAN DE REOHTER OM TE
OORDELEN OF DE TEN LASTE GELEGDE
TEKORTKOMING ZWAARWIOHTIG GENOEG
IS.
REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. BESLISSING DIE EEN EIS
GEDEELTELIJK TOEWIJST. REGELMATIG VOORGEDRAGEN VERWEER. GEEN ANTWOORD.- NIET MET REDENEN 01\fKLEDE BESLISSING.
OVEREENKOMST.- VERBINDENDE
KRACHT. ARREST DAT AAN EEN
OVEREENKOMST HET GEVOLG NIET WIL
TOEKENNEN DAT ZIJ WETTELIJK TUSSEN
DE PARTIJEN HEEFT. SOHENDING
VAN ARTIKEL 1134 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK.- BEGRIP.

1° We gens vaagheid is niet ontvankelijk
het middel waa1·in st?·ijdigheid of dttbbelzinnigheid van de redenen w01·dt aangevoe?·d, zonde1' te VM'melden waarin
deze st1·ijdigheid of dttbbelzinnigheid
bestaat (1).
2o vVanneM' een rechtsvo1·dering tot ant-

binding van een wede1"ke1·ige overeenkomst en o.m. van een huu?·ove?·eenkomst
bij de feitemechtm· aanhangig is, moet
deze naa1· gelang van de feitelijke
omstandigheden, o.m. bij ve1·gelijking
van de wede1·kerige teko1·tkomingen van
de partijen, oo1·delen of de aan de medecont1·actant ten laste gelegde teko1·tkoming zwaarwichtig genoeg is om de
overeenkomst te ontbinden ten nadele
van laatstgenoemde (2). (Art. ll84B.W.)
3° Niet 1·egelrnatig met 1•edenen omkleed is
de beslissing die een cis gedeeltelijk toewijst zonde1' te antwo01·den op een veTweer
dat de wede1'pa1·tij 1'egelmatig bij conclusie hee.ft voo1·gedmgen (3). (Art. 97
GrondwE{t.)
4° Wegens miskenning van de ve1·bindende

kTacht van een Ve1'Zekm·ingsoveJ•eenkomst
wordt mtilcel 1134 van het BuTge1'lijk
(1) Cass., 15 oktober 1976, sup1•a, biz. 202.
(2) Cass., 28 mei 1965 (Bull. en Pas., 1965,
I, 1051), 9 september 1965 (ibicl., 1966, I, 47)
en 8 april 1976 (.A1'1'. cass., 1976, biz. 914) ;
raadpl. cass., 8 mei 1964 (Bull. en Pas., 1964,
I, 1017).

W etboelc geschonden dooT het morest dat
op g1·ond van een bepaling, wellce in
die ovm·eenlcomst niet voorlcomt, hie1•am~
het gevolg niet wil toelcennen dat de
pa1·tijen overeengelcomen waTen (4).
(BEIJERS, T. BARON JAMBLINNE DE MEUX;
BARON JAMBLINNE DE MEUX, T. BEIJERS.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vmmis, op 7 april 1975 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Turnhout ;
Overwegende dat de voorzieningen
ingeschreven op de algemene rol onder
nummers 1730 en 1733 tegen dezelfde
beslissi:ng zijn gericht en dienvolgens
ambtshalve dienen te worden samengevoegd;
I. Wat de voorziening van Beijers
Albert betreft :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1146, 1183, 1184,
1719, 1720 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
dooTdat het vonnis de tussen partijen
gesloten huurovereenkomst ten laste van
eiser verbroken verhlaart vanaf 1 januari
1974, om de reden dat gebleken zou zijn
dat eiser slechts 74.000 frank huur
betaalde in plaats van 120.000 franlc
verschuldigd en in gebreke bleef het
gehuurde te bemeubelen overeenkomstig
artikel 1752 van het Burgerlijk Wetboek,
zodat eiser aldus op ernstige wijze aan
zijn contractuele verplichtingen te kort
is gekomen,
tenvijl het vonnis enkel en alleen ten
laste van eiser im·oept dat hij contractueel in gebreke bleef daar hij
46.000 frank aan huurgelden te weinig
betaalde en daar hij het gehuurde niet
voldoende stoffeerde, en door op de
conclusie niet te antwoorden, op onvoldoende wijze de zwaarwichtigheid van
de tekortkoming van eiser bepaalt,
waarbij onduidelijk voorkomt of het
vonnis de feitelijke toedracht van eisers
conclusie verwerpt, ofwel aanneemt dat,
deze zelf in aan1nerking genomen, de
(3) Cass., 12 december 1975 (A1·r. cass.,
1976, biz. 463) ; raadpl. cass., 29 september
1976, sup1·a, biz. 120.
(4) Cass., 25 september 1974 (AiT. cass.,
1975, biz. 104) en 23 januari 1976 (ibicl., 1976,
biz. 614).
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Overwegende dat, in zoverre het de
rechter verwijt aan zijn motiveringsplicht te kort te lwmen, het middel,
dat noch het verweer noch de exceptie
waarop het vonnis niet zou antwoorden
aanduidt, bij gebrek aan nauwkeurigheid
niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat, na te hebben geconstateerd dat eiser slechts 74.000 frank
huurgeld betaald heeft, terwijl hij
120.000 frank versclmldigd was, dat hij
in gebreke gebleven is het gehuurde te
bemeubelen, dat hij de villa sedert enkele
jaren ledig en zonder onderhoud heeft
laten staan en dat hij de exceptio non
adimpleti cont1·actus niet kan inroepen
daar de tekortkomingen van de verhuurder, gelet op de omstandigheden,
toen de eerste rechter uitspraak deed,
niet voldoende ernstig waren, het vonnis
oordeelt clat de « huurovereenkomst insgelijks ten laste van eiser vanaf 1 juni
1974 client verbroken >> te worden;
Dat het vonnis hierdoor te kennen geeft
dat het de wederzijdse tekortkomingen
van de partijen vergelijkend afweegt en,
na te hebben vastgesteld clat verweerder
« aan zijn verplichtingen van verhuurder
op ernstige ~wijze te kort is gekomen >>,
soeverein oordeelt dat de tekortkomingen
van eiser insgelijks zwaarwichtig genoeg
zijn om de verbreking te zijnen laste
nit te spreken ;
Dat het vonnis aldus zijn beslissing
wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel desaangaande niet kan
aangenomen worden ;
II. Wat de voorziening van de Jamblinne de Meux betreft :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1146, 1183,
1184, 1719, 1720 van het Burgerlijk
Wetboek, 28, 1068, lid I, 1397, 1398 van
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Gronclwet,
doordat het vonnis het tussen partijen
op 3 oktober 1968 gesloten huurcontract
betreffende de villa « Les Abeilles >> te
Poppe! ten laste van eiser verbroken
verklaart vanaf l januari 1974 en voor
slot van aile rekening qua huurgelden
en tnssenkomst van verweerder in de
herstellingskosten eiser veroordeelt om
aan
verweerder
een
bedrag van
1.000 frank te betalen om de redenen :
clat de tekortkomingen van eiser zich
beperken tot de buitenschildering van
de villa en het herstellen van twee

toegangswegen waarvan het vonnis van
12 april 1973 van de Vreclerechter van
Turnhout de uitvoering binnen clrie
maanden beveelt ; dat deze tekortkomingen onvoldoende waren om op
18 november 1969 de verbreking van de
overeenkomst te vorderen ; clat echter
deze werken tot op heden nog niet
uitgevoerd Werden en, waar deze tekortkomingen sedert de aanvang van de
?Vereenkomst best~an en meer dan vijf
Ja_r:en aanh~uden, erser alclus op ernstige
WIJZO aan zrJn contractnele verplichtingen
te kort is gekomen ; dat deze aanhoudende tekortkomingen dan ook de
verbreking van de huurovereenkomst
op l januari 1974 ten laste van eiser
rechtvaardigen,

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, het vonnis van
12 april 1973, dat aan eiser opgelegcl
had de werken binnen drie maanden
uit te voeren, niet uitvoerbaar was
verldaard geworden en op 27 jnli 1973
met hoger beroep door verweerder bestreden werd, zodat de tennitvoerlegging
van dit vonnis geschorst werd en het
l~;ngdurig bestaan van de niet-uitvoering
trJdens deze procedure niet ten laste
van eiser als een contractuele font kan
aangemerkt worden en in aile geval niet
kan vastgesteld worden of, zonder die
periode, de dunr van de tekortkomingen
nog voldoende zwaarwichtig was om de
verbreking te rechtvaardigen (schending
van de artikelen ll46, 1183, 1184, 1719,
1720 v_an het Burgerlijk Wetboek, 28,
1068, hd l, 1397, 1398 van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, eiser in zijn conclnsie
staande hield dat de werken aan de
wegenissen onbenullige details waren,
ontstaan door het gebrek aan onderhoud
door verweerder zelf ; eiser gevraagd
had aan verweercler, die ter plaatse was
zelf die kleine herstellingen te doe~
waarmede deze laatste akk:oord was
maar ze toch niet had laton uitvoeren ;
het gebrek aan buitenschildering geen
invloed had op de bewoonbaarheid van
de villa en niet nitgevoerd was omdat
verweerder naliet de afwerking ervan
te bestellen en deze vervolgens een
vordering tot verbreking van de hunr
instelde ; het vonnis op deze conclusie
niet antwoordt (schending van artikel 97
van de Grondwet) ;
de1·de onderdeel, het vonnis aileen de
lange dnur van de tekortkomingen van
eiser inroept en, door op zijn conclusie
niet te antwoorden, op onvoldoende
wijze de zwaarwichtigheid van de font
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toedracht van eisers conclusie verwerpt
of meent dat deze feiten, zoals door
eiser omschreven, tach nog de verbreking
te zijnen laste rechtvaardigen, zodat het
vonnis onregelmatig gemotiveerd is
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1146, ll83, 1184, 1719 en
1720 van het Burgerlijk Wetboek) :
Wat het tweede en het derde onderdeel
betreft:
Overwegende dat, nate hebben gereleveerd dat de vrederechter in zijn
vomlis van 12 april 1973 heeft beslist
dat de tekortkomingen van eiser zich
beperkten tot de drie erin vermelde
herstellingswerken tot de uitvoering
waarvan hij hem veroordeelde, met name
de buitenschildering van de villa, het
aanbrengen van onderaardse buizen en
het dempen van de gracht op de toegangsweg vanuit Maerle, en ten slotte het
opvullen van de zonken van de toegangsweg vanuit de grate baan, het vonnis
vaststelt dat die werken nog niet waren
uitgevoerd, dat gezegcle « tekortkomingen sedert de aanvang van de huurovereenkomst reeds meer dan vijf jaren
aanhouden '' zodat eiser aldus « op
ernstige wijze tekort is gekomen aan zijn
verplichtingen van verhuurder, zoals
in de overeenkomst tussen partijen
voorzien " en oordeelt dat deze aanhoudende tekortkomingen de verbreking
van de huurovereenkomst ten laste van
eiser rechtvaardigen ;
Overwegende dat, nu het beslist dat
voormelde tekortkomingen van eiser
zwaarwichtig genoeg waren om de antbinding uit te spreken, zonder evenwel
op de conclusie te antwoorden waarin
eiser betoogde dat de verbeteringswerken aan de wegenissen onbeduidend
waren en dat de gebreken dienaangaande
uit een gemis van onderhoud vanwege
verweerder ontstaan waren en daarenboven dat het niet afwerken van de
buitenschildering het gevolg was van
verweerders nalatigheid, het vonnis zijn
beslissing niet regelmatig motiveert;
Dat de onderdelen gegrond zijn ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1131, 1134,
1135, 1179, 1183, 1184, 1185 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doo1'dat het vonnis, na de overeenkomst
ten laste van beide partijen vanaf

1 januari 1974 te hebben verbroken,
voor slot van alle rekening tussen
partijen qua huurgelden en tussenkomst
van verweerder in de herstellingskosten
eiser veroordeelt mn aan verweerder
een bedrag van 1.000 frank te betalen
om de redenen : dat de huurovereenkomst
voor 18 jaar vvas aangegaan tegen
een lage huurprijs van 2.000 frank per
1naand, hetgeen de reden was waarom
verweerder bereid was in de herstellingskosten van de villa tussen te komen ;
dat gezien de voortijdige verbreking
van de verhuring, te wijten aan de
tekortkomingen van beide partijen, de
in de overeenkomst voorziene regeling
niet meer toepasselijk is en de tussenkomst van verweerder, billijldleidshalve
en gezien de lage huurprijs, client
bepaald op 2.500 frank per maand van
1 januari 1969 tot 1 januari 1974, hetzij
30.000 frank X 5 = 150.000 frank, en
verweerder gerechtigd is de door hem
betaalde herstellingskosten boven die
tussenkomst volledig terug te vorderen,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, het iegenstrijdig is enerzijds de tussen partijen
op 3 oktober 1968 gesloten overeenkomst
vanaf 1 januari 1974 te verbreken en
anderzijds de verbintenissen van partijen
v66r die datum ingevolge die verbreking
te wijzigen; claardoor aan deze verbreking
een terugwerkende kracht toegekend
wordt die zij echter niet heeft (schending
van de artikelen 1131, 1179, 1183, 1184,
1185 van het Burgerlijk vVetboek en 97
van de Grondwet) ;
tweede onde1·deel, eiser in zijn conclusie
staande hield, zonder op dit punt
tegengesproken te worden, dat de door
partijen afgesloten overeenkomst bepaalde dat de tussenkomst van eiser in
de herstellingswerken niet hoger zou
liggen dan 208.000 frank zoclat verweerder hem een som van 332.394 frank
wegens door hem te veel betaalde herstelwerken verschuldigd was en de overige
door verweerder zelf betaalde herstelkosten van 197.000 frank niet door
hem van eiser konden teruggevordercl
worden ; het vonnis ten onrechte deze
overeenkomst niet toepast en, zelfs bij
verbreking ervan, ten onrechte een
geheel nieuwe toestand schept door
de tussenkomst van verweerder in deze
herstelkosten tot 150.000 frank te beperken (schending van de artikelen 1131,
1134, 1135, 1183 en 1184 van het
Burgerlijk Wetboek);
de1•de onde1'deel, eiser in zijn conclusie
staande hield dat hij slechts in de
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raming van de architect Bols en de
desbetreffende werken onder diens leiding
waren uitgevoerd geworden en verweerder eenzijdig en willekeurig deze
architect ter zijde had gesteld; het
vonnis op deze conclusie niet antwoordt
(schending van artikel 97 van de Grandwet):
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de procedurestukken blijkt dat in de notariele akte
van 3 oktober 1968 bedongen werd : om
het kwestieuze eigendom in goede verhuurbare staat te brengen moeten verscheidene werken, volgens een aan de
akte gehechte staat van architect Bols,
vooraf worden uitgevoerd ; de kosten van
die werken zullen als volgt worden
gedragen : de eerste, ten bedrage van
350.000 frank, voor de helft door elke
partij en het eventueel hoger bedrag
voor twee derden door eiser en voor
een derde door verweerder ; de werken
zullen uitgevoerd worden onder het
toezicht van architect Bols, naar wiens
beslissing de partijen zich zullen gedragen ; verweerder wordt door eiser
gemachtigd verdere veranderingswerken
en verbeteringswerken op kosten van
eerstgenoemde uit te voeren ; bovengemelde veranderings- en verbeteringswerken zijn eiser bij het einde van het
hum·contract zonder vergoeding verworven ; eiser zal de wegenis op zijn
kosten in goede rijbare staat brengen;
Overwegende dat, nu het de last van de
herstellingskosten aan de villa tussen de
partijen volgens een berekening verdeelt
die met de overeenkomst niet overeenstemt, op grond van de consideransen
dat, << gezien de vroegtijdige verbreking
van de overeenkomst, de regeling in de
overeenkomst bepaald niet meer van
toepassing is " en dat bijgevolg de
tussenkomst van verweerder in de herstellingskosten « billijkheidshalve, gezien
de lage huurprijs, client bepaald te
worden op 2.500 frank per maancl ,,
het vonnis de bindende kracht van de
overeenkomst, die degenen die ze hebben
aangegaan tot wet strekt, miskent ;
Dat het onderdeel gegrond is ;
Om die redenen, voegt de voorzieningen ingeschreven onder de nummers
1730 en 1733 van de algemene rol samen
en, zonder acht te slaan op het eerste
onderdeel van het eerste middel en op
het eerste en het derde onderdeel van het

tweede middel door eiser de J amblinne
de Meux opgeworpen en welke tot geen
ruimere cassatie kunnen leiden, verwerpt
de voorziening van Beijers Albert ; vernietigt het bestreden vonnis in zoverre
het de ontbinding van de overeenkomst
tenlaste van eiser de J amblinne de Meux
Frederic beveelt en over de afrekening
tussen partijen uitspraak doet ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt Beijers
Albert in de kosten van zijn voorziening ; houdt de overige kosten aan
opdat erover door de feitenrechter wordt
beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Antwerpen, zitting houdende in
hoger beroep.
12 november 1976. 1e kamer. Voorzitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter.
Ve1·slaggevm·, de H. Van
Leckwijck. Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleitm·s, de HR. Houtekier en De Baeck.

2e KAMER.- 16 november 1976.
1°VOEDINGSWAREN.- VERVALSING.
PROOES-VERBAAL. AFSOHRIFT
AAN DE OVERTREJDER NIET OVERHANDIGD BINNEJN DRIEJ DAGEN NA DE
VASTSTEJLLING VAN DEi OVERTREJDING.
- GEVOLGEN.
2o CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. - EEN
ENKELEJ STRAF UITGEJSPROKEN WEGENS
VERSOHEIDENE MISDRIJVEN. -MIDDEL
DAT ENKEL OP EiEN VAN DEZE MISDRIJVEN BETREKKING HEEFT. - STRAF
WETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN
ANDER MISDRIJF. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
3° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA:KEJN.
MIDDEL DAT KRITIEK
OEFENT OP EEN FEiiTELIJKEJ BEOORDELING VAN DEi REOHTER. NIETONTVANKELIJKHEID.
4° VOORZIENING IN CASSATIE. VORM.
STRAFZAKEN. NEERLEGGING VAN EEN MEMORIEJ. -MEMORIE VAN DE ElSER TER GRIFFIEJ VAN HEJT
HOF NEEJRGELEGD BUITEN DE TERMIJN

-298VAN ARTIKEL 420bis, LID 2, VAN RET
WETBOEK VAN STRAFVORDERING.
N IET-ONTVANKELIJKHEID.

1° W annee1' binnen d1·ie dagen na de
vaststelling van een ove1't1·eding van
aTtikel 10, 1°, van de wet van 20 juni
1964 bet1'effende het toezicht op voedingswaTen of -stoffen en ande1·e p1'odukten
aan de OVC?'t1·ede1· geen afscMijt van het
pToces-veTbaal is overhandigd, is dit
p1·oces-ve?·baal niet nietig, maa1· wel
niet bewijskmchtig tot het bewijs van
het tegendeel (1). (Art. 10 K.B. van
28 februari 1891 en artt. 6, § 2, en 10
wet van 20 juni 1963.)
2° W annee1' wegens ve1·scheidene misd1'ijven
een enkele stmf is uitgesp1'oken, is niet
ontvankelijk, wegens het ontb1•eken van
belang, de eis tot VM'nietiging van de
beslissing op de stmjvo1'de1·ing, welke
geg1'ond is op een middel dat slechts op
een van deze misd1·ijven bet1'ekking
heejt, als de uitgesp1'oken stmf wettelijk
vemntwo01·d blijft doo1' een ande1' misd?·ijj (2). (Artt. 411 en 414 Sv.)
3° Niet ontvankelijk is het middel dat
k1'itiek oefent OJJ de jeitelijke beoo1'deling
doo1· de 1·echte1· van de bestanddelen van
de zaak (3).
4° Niet ontvankelijk is de mem01·ie tot
staving van een vo01·ziening in st1·ajzaken die te1· g1·ijfie van het Hof is
nee1•gelegd bt~iten de te1·mijn van m·tikel 420bis, lid 2, van het W etboek van
StTajvoTcleTing (4).

(DE COOK.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 mei 1975 door het Hof van
Beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat het arrest eiser tot
een geldboete veroordeelt wegens twee
overtredingen van artikel 10, 1°, van
de wet van 20 juni 1964 betreffende het
toezicht op voedingswaren of -stoffen

en andere produkten, om te Aalst op of
rond 29 oktober 1973 en op of rond
1 juli 197 4, in enigerlei hoedanigheid
voedingswaren of voedingsstoffen in de
handel gebracht te hebben, wetende
dat zij een of meer niet toegelaten
toevoegsels bevatten, meer bepaald room
die bederfwerende stoffen, met na1ne
waterstofperoxyde, bevat ;
Over het eerste middel afgeleid uit de
schending van artikel 7 van de Grondwet,
doo1'dat, door eiser wegens de hem ten
laste gelegde feiten te veroordelen, het
arrest de regel dat niemand kan worden
vervolgd dan in de vorm die de wet
voorschrijft, miskent, nu,
ee1·ste onde1·deel, aan eiser, in strijd met
artike1 6, § 2, van voornoemde wet van
20 juni 1964, niet binnen de drie dagen
van de vaststellingen een afschrift van
het proces-verbaal werd overhandigd,_
tweecle onde1·deel, de rijkscontroleur bij
de monstername eiser niet in de mogelijkheid stelde een staal te kiezen zoals
bepaald is bij de artikelen 4 en 5 van
het koninldijk besluit van 28 februari
1891 houdende het reglement betrekkelijk het toezicht van de handel in
eetwaren en de wijze van het ne1nen van
stalen:
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest er op wijst
" dat de overhandiging van het procesverbaal bimten de termijn bepaald bij
artikel 6, § 2, van de wet van 20 j1mi 1964
en artikel 10 van het koninklijk besluit
van 28 februari 1891 niet op straffe van
nietigheid is voorgeschreven ; dat de
rechten van de verdediging door het
laattijdig overhandigen in niets geschonden werden, deze processen-verbaal
gelden ten titel van inlichting, en de
rechter soeverein oordeelt over htm
be·wijskracht »;
Overwegende dat deze beslissing overeenkomstig de wet is, en het arrest derhalve de aangehaalde grondwettelijke,
wettelijke en reglementaire bepalingen
niet schendt ;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
W at het tweede onderdeel betreft :

(1) Raadpl. cass., 2 oktober 1939 (A1'1'. cass.,
1939, blz. 210).
(2) Cass., 13 september 1976, supm, blz. 39.
(3) Cass., 19 oktober 1976, supm, blz. 209.
(4) Cass., 23 juni 1975 (A1'1', cass., 1975,
blz. 1134).

Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat het onderdeel alleen betrekkin.g
heeft op het eerste van de eiser ten laste
gelegde feiten ; dat, nu de uitgesproken
straf wettelijk gerechtvaardigd is wegens
het regelmatig bewezen verklaarde
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gegrond, wegens het ontbreken van
belang niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel,
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel afgeleid uit de
schending van artikel 3, § 2, van de wet
van 20 juni 1964,
doordat de rechters tot het besluit
komen dat waterstofperoxyde geen voedingstof of -zelfstandigheid is, maar een
toevoegsel in de zin van genoemde
wetsbepaling, dat niet vooraf toegelaten
werd door de minister die de volksgezondheid in zijn bevoegdheid heeft,
en zij daardoor de doelstellingen van
de wet van 20 juni 1964 miskennen,
alsmede de tekst ervan,
terwijl de rechters hadden moeten
nagaan voor welk gebruik de eetwaar,
waarin waterstofperoxyde voorkwam,
was bestemd, en of deze bestemming de
aanwezigheid van deze stof in de bedoelde
eetwaar als een voordeel of als een nadeel
doet voorkomen ; zij rekening hebben
gehouden met de gevolgen die waterstofperoxyde kan hebben voordat het zich in
of op een eetwaar bevindt; en ten onrechte deze gevolgen heeft vergeleken met
de beperkte aanwezigheid van deze stof
in de eetwaar ; door een verslag van een
officieel erkende scheikundige wordt aangetoond dat de gevolgen van de beweerde
vastgestelde aanwezigheid van waterstofperoxyde in de door eiser geleverde room
zich zouden beperken tot het verschaffen
van een gunstiger voorwaarcle voor de
verse bewaring van deze slagroom ;
de rechters een verkeerd begrip hebben
van "voeclingswaarcle », en dit begrip
hebben verwarcl met clat van " voeclencle
waarcle >>:
Overwegencle dat het miclclel er op
neerkomt de feitelijke en clerhalve soevereine vaststellingen te bekritiseren
waaruit het arrest afleidt clat waterstofperoxyde een toevoegsel is in de zin van
de vermelde wetsbepaling ; dat het
mitsdien niet ontvankelijk is ;
En overwegende clat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om die reclenen, en zonder acht te
slaan op de stukken die door eiser ter

griffie van het Hof werden neergelegd
op 3 november 1976, dit is na het
verstrijken van de termijn bepaalcl bij
artikel 420bis, 2 8 lid, van het Wetboek
van Strafvordering, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten,
16 november 1976. - 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve?',
de H. Versee.- Gelijklttidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.

28

KAMER.-

16 november 1976.

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

2o CASSATIEMIDDELEN. -

STRAF-

zAKEN. VoORZIENING IN OASSATIE
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN
EEN ARREST TOT BUITENVERVOLGINGSTELLING.- MIDDEL DAT DE BESOHIKKING TOT BUITENVERVOLGINGSTELLING
BETWIST.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° De bu1•ge1·lijke partij is enkel ontvankelijk om zich tegen een an·est tot
buitenvervolgingstelling in cassatie te
voo1·zien, in zove?'1'e zij him·bij vm·oo?'deeld W01'dt tot schadeve~·goeding jegens
de ve1·dachte en in de kosten van de
st?·afvorde~·ing of van de burge1'lijke
1"echtsvorde1·ing en in zove1·re het an·est
een andeTe beschikking bevat die uitslttitend bet?·ekking heeft OJJ de bu?·ge~·
lijke TechtsvoTde?·ing (1). (Art. 135 Sv.)

2o Niet ontvankelijk, tot staving van een
voorziening van de bw·ge1'l1'jke pa1·tij
tegen de beschikking tot buitenve?·volgingstelling wam·bij zij wo1·dt ve?'001'deeld
tot schadeve1·goeding jegens de verdachte
en in de kosten van de st?·afvorde?'ing
of van de bu1·ge1·lijke 1'echtsvo1'de1·ing,
is het middel dat de beschilcking
tot buitenve~·volgingstelling betwist (2).
(Art. 135 Sv.)
(1) Oass., 24 november 1975 (A?'?', cass.,
1976, biz. 378).
(2) Oass., 17 maart I975 (A1'1', cass., 1975,
biz. 792).

300(DE COCK, T. DEBAERE, ADRIAENSSENS
EN VERCAEREN.)

de H. V ersee. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.

Met de notities overeenstemmend
arrest.
16 november 1976. - 2 8 kamer. Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Versee. - Gelijklttidende conalnsie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
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16 november 1976.

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ NIET ONTVANKELIJK
WORDT VERKLAARD HET VERZET VAN DE
VERDACHTE TEGEN EEN BESCHIKKING
VAN DE RAADKAMER DIE HEM NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK VERWIJST.
GEEN BETWISTING INZAKE
DE
BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN. VOORZIENING VOOR
DE EINDBESLISSING. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

W anneer de bevoegdheid van de ondet·zoeksget·echten noch vom· de 1·aadkamet· noch
vom· de kamet· van inbesclnddigingstelling werd betwist, is niet ontvankelijk
de voo1•ziening v661· de eindbeslissing
ingesteld tegen een ar1·est van de kamer
van inbeschtddigingstelling dat, zonde1·
uitspmak te doen ovet· die bevoegdheid,
niet ontvankelijlc ve1·klaart het ve1·zet
van de vet·dachte tegen de beschikking
van de 1'aadkarne1· die hem naar de
co1'1'ectionele rechtbank ve1·wijst ( 1).
(Art. 416 Sv.)
(DE COCK.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
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1°

BOSSEN. OVERTREDINGEN VAN
HET BosWETBOEK. UrTOEFENING
VAN HET AMBT VAN OPENBAAR MINISTERIE TER TERECHTZITTING VAN DE
STRAFGERECHTEN.

2°

RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
STRAFZAKEN. POLITIERECHTBANK.
VERVOLGINGEN
WEGENS
OVERTREDING VAN HET BoSWETBOEK.
GEEN OPENBAAR MINISTERIE OP EEN
VAN DE TERECHTZITTINGEN VAN DE
ZAAK.- NIETIGHEID VAN HET VONNIS.
CORRECTIONELE REOHTBANK IN
HOGER BEROEP RECHTDOENDE DIE DEZE
NIETIGHEID OVERNEEMT. BESLISSING EVENEENS NIETIG.

1° H oewel inzake ove1·t1·edingen van het
Boswetboek de vervolgingen in naam
van het bosbeheer door arnbtenaren
worden uitgeoefend, die arnbtena1·en het
1·echt hebben om de zaak vom· de 1'echtbank uiteen te zetten en gehoo1·d worden
tot staving van hun conclusie, en hun op
de zitting een bijzondere plaats wordt
voo1·behouden, treden zij nochtans niet
in de plaats van het openbaa1· ministe1·ie
op de te1·echtzittingen van de st1·ajgerechten.
2° Nietig is het vonnis van de politie1'echtbank inzalce overt1·edingen van het
Boswetboek, wannem· ttit de terechtzitting8bladen of ttit het vonnis zelf
niet blijkt dat een lid van het openbaa1·
ministe1'ie op alle tet·echtzittingen van
de zaak aanwezig was; nietig is eveneens
het vonnis van de co1'1'ectionele 1'echtbank, in hoge1' bet·oep zitting houdende,
dat deze nietigheid ove1·neemt (2).
(Art. 156 G.W.)
(VAN DE VEN, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN LANDBOUW.)

16 november 1976. - 2 8 kamer. Voo1·zitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,

ARREST.
HET

(1) Cass., 14 september 1976, supra, blz. 48;
raadpl. cass., 21 september 1976, sup1•a,
blz. 86.

16 november 1976.

HOF;- Gelet op het bestreden

(2) Vgl. cass., 14 juni 1971
blz. 1030).

(A11·. cass., 1971,

