i:-

-301vonnis, op 26 februari 1976 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 153 van het
Wetboek van Strafvordering, 120, 121,
147 van het Boswetboek, 92, 93 van het
koninklijk besluit van 20 december
1854 en 97 van de Grondwet,
doordat noch in het proces-verbaal
van de door de Politierechtbank te
Vilvoorde op 3 november 1975 gehouden
terechtzitting, waarop de zaak onderzocht werd en de partijen concludeerden
en pleitten, noch in het op 17 novemb_er
1975 uitgesproken beroepen vonms,
rechtsgeldig de identiteit en de voortdurende aanwezigheid van de ambtenaar
van het openbaar ministerie worden
vastgesteld ; er geen vaststelling bestaat
die het mogelijk maakt na te gaan of de
politierechtbank op 3 november 1975
regelmatig was samengesteld ; het beroepen vonnis derhalve werd uitgesproken
met schending van substantiiile vormen ;
het bestreden vonnis die nietigheid heeft
overgenomen door het vonnis van de
politierechtbank t~ bevesti!Sen ten ~an
zien van de schuld1gverklarmg van mser,
en door te verklaren dat de eerste rechter
een juiste toepassing maakte van de
strafwet, door het vonnis te bevestigen
in al zijn beschikkingen, welke de
rechtbank verldaart over te nemen, en
door het door de eerste rechter onregelmatig verricht onderzoek van de zaak
niet uit de debatten te weren :
Overwegende dat eiser gedagvaard
werd op vordering van de Minister. ~an
Landbouw, ten vervolge en benaarst1gmg
van de eerstaanwezend ingenieur-hoofd
van dienst, om op 13 oktober 1975 te
verschijnen voor de Politi.erechtbank
te Vilvoorde, beklaagd van mbreuk op
artikel 154 van het Boswetboek;
Overwegende dat op de terechtzitt~g
van 13 oktober 1975, waarop aanwez1g
was benevens de politierechter en de
hoofdgriffier, R. De Cauwer, pol~tie
commissaris die de procureur des Konmgs
bijstaat bij de politierechtbank, op vraag ·
van het openbaar ministerie de zaak in
voortzetting werd gesteld op 3 november
1975 "ten einde de heer Woudmeester
toe te laten te verschijnen >> ;
Overwegende dat luidens het zittingsblad van 3 november 1975 het openbaar
ministerie op die dag de zaak samenvatte

en conclusie nam, en dat de raadsman
van eiser werd gehoord in zijn middelen
van verdediging; dat aanwezig waren,
benevens de politierechter en de hoofdgriffier, A. Geebelen, eerst-aanwezend
ingenieur, openbaar ministerie;
Overwegende dat, zo de vervolgingen
ten deze in naam van het bosbeheer
worden uitgeoefend door de ambtenaren
van het bosbeheer, en zo deze ambtenaren
het recht hebben de zaak voor de
rechtbank uiteen te zetten, en zo zij
worden gehoord tot staving van hun
conclusie, en zo hun op de zitting een
bijzondere plaats wordt voorbehouden,
zij er nochtans niet in de plaats treden
van het openbaar ministerie ;
Overwegende derhalve dat uit l~et
zittingsblad van 3 november 1975 met
blijkt dat de behandeling van de zaak
voor de politierechtbank werd bijgewoond door een lid van het openbaar
ministerie zoals bepaald bij artikel 156
van het Gerechtelijk Wetboek; dat een
dergelijke vaststelling evenmin blijkt
uit het vonnis van de politierechtbank
van 17 november 197 5 ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
onder meer steunt op de vaststelling
dat de eerste rechter een juiste toepassing
deed van de strafwet op grand van de
artikelen 154 en 168, 3, van het Boswetboek en dat het vonnis op strafgebied
client bevestigd te worden ; dat het zich
aldus de nietigheid toeiiigent die het
beroepen vonnis aantast ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; laat de
kosten ten laste van de Staat ; venvijst
de zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Leuven, zitting houdende in hoger
beroep.
16 november 1976. - 2e kamer. Voo1·zitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. C. Vanderveeren (van de
balie te Brussel).

3022e KAMER.- 16 november 1976.
VERZET.- STRAFZAKEN.- AANVANG
VAN DE BUITENGEWONE VERZETTERMIJN.- :KENNIS VAN DE BETEKENING
VAN HET VONNIS.

De buitengewone termijn om verzet te doen
tegen een vonnis begint te lopen van
het ogenblik dat de beklaagde kennis
heejt gehad van de betekening van het
ve1·stekvonnis en niet van het ogenblik
dat hij kennis heeft gehad van het
vonnis (l). (Art. 187 Sv.)
(COOL.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 maart 1976 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 187, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden arrest het beroepen vonnis bevestigt, waarbij het
verzet dat eiseres had gedaan tegen het
vonnis, op 6 juni 197 5 bij verstek te
haren opzichte gewezen, ontijdig en
derhalve niet ontvankelijk werd verklaard om de enkele reden, door het
arrest overgenomen, dat eiseres ter
zitting had verklaard persoonlijk kennis
te hebben gekregen van het voormelde
verstekvonnis " zowat twee a drie
maanden na. de datum van uitspraak
ervan, dat is twee a drie maanden
geleden, begin september » en clit via
haar advocaat,
tet·wijl artikel 187, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering bepaalt dat,
wanneer de betekening niet aan de
beklaagde in persoon is gedaan, deze,
wat de veroordelingen tot straf betreft,
in verzet kan komen binnen een termijn
van tien dagen na de dag waarop hij van
de betekening kennis heeft gekregen,
zodat het arrest, dat niet vaststelt op
welke datum eiseres kennis had gekregen
van de betekening van het verstek-

(1) Oass., 18 mei 1920 (Bull. en Pas., 1920,
I, 155); 9 juli 1923 (ibid., 1923, I, 416) en
4 mei 1925 (ibid., 1925, I, 230); raadpl. cass.,
2 maart 1936 (ibid., 1936, I, 174), 28 maart
1955 (ibid., 1955, I, 834) en 19 december

vonnis, in strijd met de genoemde
wetsbepaling beslist dat het verzet
buiten de door de wet bepaalde termijn
was gedaan:
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het bedoelde verstekvonnis bij
exploot van 7 j1.ui 1975 werd betekend
aan het politiecommissariaat en dat de
beklaagde, thans eiseres, de verklaring
heeft afgelegd die in het middel is
aangehaald ;
Overwegende dat, wanneer, zoals ten
deze, eensdeels uit de stukken van de
procedure niet blijkt noch door de
beslissing wordt vastgesteld op welke
datum de beklaagde kennis heeft gekregen van de betekening van het
verstekvonnis, terwijl anderdeels de termijn van verjaring van de straf niet
verstreken is, de rechter op grond van de
voormelde vaststellingen alleen niet
wettig kan beslissen dat de buitengewone
termijn van verzet, waarvan hij immers
de aanvang niet bepaalt, verstreken is ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van clit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; laat de
kosten ten laste van de Staat ; verwijst
de zaak naar het Hof van Beroep te
Antwerpen.
16 november 1976. 2e kamer. Voot·zitte1', de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Soetaert. Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal.Pleitm·, de H. de Bontridder (van de
balie te Brussel).

2e KAMER.- 16 november 1976.
SOEVEREINE BEOORDELING DOOR
DE FEITENREOHTER. STRAFZAKEN. MISDRIJVEN OPGELEVERD
DOOR EEN OF MEER FElTEN. - SoEVEREINE BEOORDELING IN FEITE.

1972 (A1'1'. cass., 1973, blz. 411); raadpl. ook
R. HAYOIT DE TERMICOURT, " Etude sur
l'opposition aux jugements en matiere repressive "• Rev. de dr.
1932, blz. 735, nr. 28.

pen.,
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De 1·echter beoo1·deelt soeve1·ein in feite of
misdrijven door een enkel of doo1·
onderscheiden feiten worden opgeleverd (1)- (Art_ 65 S.W.)
(PROOUREUR DES KONINGS TE KORTRIJK,
T. HENAUW J.-M- EN F.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
16 november 1976. 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever,
de H. Delva. - Gelijkhtidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

16 november 1976.

10

STRAF. ARTIKEL 65 VAN HET
STRAFWETBOEK.
VERPLIOHTING
VOOR DE REOHTER SLEOHTS EEN ENKELE
STRAF IDT TE SPREKEN, WANNEER
EENZELFDE FEIT VERSOHEIDENE MISDRIJVEN OPLEVERT.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE REDENEN EN HET BESOHIKKENDE GEDEELTE.
SoHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN DE
GRONDWET.

1° De 1'echte1' is verplicht slechts een enkele
straf uit te spreken, niet alleen wanneer
een misdrijf een bestanddeel van een
andm· misdrijf is, doch oak wanneer
eenzelfde feit ve1•scheidene misd1·ijven
oplevert (2). (Art. 65 S.W.)

2° Tegenstrijdig is het arrest dat, na te
hebben vastgesteld dat een misd1·ijf
een bestanddeel van een ander misdrijf
was, twee onderscheiden st1·af!en uitsp1·eekt (3). (Art. 97 Grondwet.)

(1) Cass., 9 november 1976, supra, biz. 283;
raadpi. cass., 12 oktober 1976, sup1•a, biz. 186.
(2) Raadpl. cass., 20 juni 1975 (Ar1·. cass.,
1975, biz. 1127).
(3) Vgi. cass., 15 oktober 1974 (A1·r. cass.,
1975, biz. 225).

(SETID, T. MR. NAEYAERT,

q.q.)

ARREST.
RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 23 juni 1976 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen ;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 65 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
do01•dat het bestreden arrest enerzijds
het vonnis a quo bevestigt, dat de telastleggingen van bedrieglijke banl~breuk
en eenvoudige bankbreuk vermengd heeft
verklaard als zijnde gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet, anderzijds, door
eigen beschouwingen beslist dat eiser
geen verklaring van staking van betaling
had gedaan, dat hij de vereiste handelsboeken niet regelmatig hield en op
onvolledige wijze, en hij geen inventaris
opmaakte, dat hij niet in het bezit was
van een beroepskaart en niet ingeschrevmi
was in het handelsregister, dat deze
feiten in hoofde van eiser ernstige
nalatigheden en onvoorzichtigheden uitmaakten, en dat deze onregelmatigheden
het misdrijf uitmaakten van eenvoudige
bankbreuk waarvoor eiser moest worden
bestraft, en ten slotte het vonnis a q~to
heeft bevestigd waardoor tegen eiser
drie onderscheiden straffen werden uitgesproken, ten eerste voor de vermengde
telastleggingen van bedrieglijke en eenvoudige bankbreuk, ten tweede voor
het niet in het bezit zijn van een beroepskaart en ten derde voor het niet ingeschreven zijn in het handelsregister,
terwijl, indien, zoals het arrest verklaart, deze laatste twee telastleggingen
onregelmatigheden waren welke samen
met de andere aan eiser verweten nalatigheden en onvoorzichtigheden het
misdrijf uitmaakten van eenvoudige
bankbreuk, en indien daarenboven, zoals
het arrest bij bevestiging van het vonnis
a quo beslist, de telastleggingen van
bedrieglijke bankbreuk en eenvoudige
bankbreuk vermengd waren als zijnde
gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet,
voor al de tegen eiser weerhouden
telastleggingen, overeenkomstig artikel 65 van het Strafwetboek, niet drie
onderscheiden straffen, doch slechts een
straf mocht worden uitgesproken,
en te1·wijl er derhalve tegenstrijdigheid
bestaat tussen enerzijds de hoger opge-
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en anderzijds het beschikkend gedeelte
van gezegd arrest waardoor, bij bevestiging van het vonnis a quo, tegen eiser
drie onderscheiden straffen werden uitgesproken, welke tegenstrijdigheid gelijkstaat met een gebrek aan de door
artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering :

slaan op de andere middelen, welke geen
cassatie zonder verwijzing zouden kunnen
medebrengen, 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.

Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt wegens de telastleggingen
A) bedrieglijke bankbreuk, B) eenvoudige
bankbreuk, 0) inbreuk op artikel 1 van
de wet van 19 februari 1965 om als
vreemdeling een zelfstandige winstgevende activiteit te hebben uitgeoefend
zonder in het bezit te zijn van een
beroepskaart, en· D) een handelswerkzaamheid te hebben uitgeoefend waarvoor
hij niet ingeschreven was in het handelsregister;
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld onder meer dat eiser niet in het
bezit was van een beroepskaart en niet
ingeschreven was in het handelsregister,
het arrest beschouwt dat deze onregelmatigheden mede het misc1rijf uitmaken
van eenvoudige bankbreuk waarvoor
eiser n>oet worden bestraft ;
Overwegende dat de strafrechter verplicht is slechts een enkele straf uit te
spreken wanneer een misdrijf een
bestanddeel van een ander misdrijf
uitmaakt of wanneer eenzelfde feit
verschillende misdrijven oplevert;
Overwegende dat het arrest echter,
benevens een enkele straf wegens de
telastleggingen A en B samen, afzonderlijke straffen uitspreekt wegens de respectievelijke telastleggingen 0 en D, en
aldus noodzakelijk beslist dat de misdrijven B, 0 en D door onderscheidene
feiten werden opgeleverd ;
Dat derhalve de redengeving van het
arrest onverenigbaar is met het beschikkende gedeelte ervan, hetgeen met een
gebrek aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering gelijkstaat;
Dat het middel gegrond is;

16 november 1976. 2e kamer.
Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
concltbsie, de H. Ballet, advocaat-generaal.- Pleiter, de H. Bayart.

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering:
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op strafgebied de vernietiging meebrengt van de beslissing
op de civielrechtelijke vordering, welke
laatste beslissing het gevolg is van de
eerste;
Om die redenen, en zonder acht te

3e
1°

KAMER. -

17 november 1976.

CASSATIEMIDDELEN. DIENSTPLIOHTZAKEN.- MIDDEL DAT KRITIEK
O]JFENT OP :EEN FEIT:ELIJKE BEOORDELING VAN DE HERKEURINGSRAAD. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. VaRM.
DIENSTPLIOHTZAKEN.
VERZOEKSOHRIFT WAARIN D:E DIENSTPLIOHTIGE BETWIST DAT HIJ GESOHIKT
IS VOOR DE DIENST :EN VRAAGT EEN
NIEUW MEDISOH ONDERZOEK TE ONDER·
GAAN. VERZOEKSOHRIFT DAT GEEN
VOORZIENING IN OASSATIE IS.

1° Niet ontvankelijk is het oassatierniddel
clat lcritiek oefent op een feitelijlce
beoo1·deling van de he1·lcetbringsmad (1).
2° Geen voorziening in cassatie is het
VM'ZoelcschTift wam·in de dienstplichtige
betwist clat hij geschikt is vom• de clienst
en vr·aagt een nietbtu rnedisch oncle1'Zoelc
te onde1·gaan (2). (Art. 51 gecoi:irdineerde dienstplichtwetten van 30 april
1962.)
(MICHIELS.)

Met de notities overeensternn1end
arrest.

(1) Cass., 15 oktober 1075 (A1•r. cass., 1976,
blz. 215).
(2) Cass., 27 november 1974 (Arr. cass.,
1975, blz. 375).

-

305

17 november 1976. - 3• kamer. Voorzitter en Verslaggever, de H.
Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de
H. Tillekaerts, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Dyckmans (van de balie
te Meche1en).

3• KAMER. -

17 november 1976.

10 BEWIJS
BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
- BEWIJSLAST. - BURGERLIJKE ZAKEN.- RECHTER DIE AAN BEPAALDE
STUKKEN EEN GROTERE BEWIJSWAARDE
TOEKENT DAN AAN ANDERE.- 0NAANTASTBARE BEOORDELING.
GEEN
SCHENDING VAN DE REGELS INZAKE
DE BEWIJSLAST.
0

-

2o ARBEIDSOVEREENKOMST.- BEDIENDEN. - 0NTSLAG WEGENS DRINGENDE REDEN.- DRINGEND KARAKTER VAN DE REDEN. - BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER.
1° De rechter die, krachtens zijn onaantastba1"e beoo1•delingsbevoegdheid, aan bepaalde stukken een g1·ote1·e bewijswaa1"de toekent dan aan ande1·e, schendt
bij deze beo01·deling geen wetsbepaling
bet1·ej]ende de bewijslast (1). (Art. 1315
B.W.)
2° De 1·echte1" beoo1·deelt onaantastbaa1"
in jeite het d1"ingend lcamkte1· van de
1·eden doo1• een pa1·tij inge1·oepen om een
m·beidsove1·eenkomst voo1· bedienden zonde1' opzegging te beeindigen (2). (Art. 18
wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli
1955.)
(PEERAER, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«CROWN CORK COMPANY [BELGIUM]».)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 november 1974 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
(1) Raadpl. cass., 1 maart 1973 (Arr. cass.,
1973, biz. 646).
(2) Cass., 29 januari 1075 (A1·r. cass., 1975,
biz. 616).

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1315, 1316, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
14, 15, 18, 20 van de bij het koninklijk
besluit van 20 juli 1955 gecoordineerde
wetten betreffende het bediendencontract
zoals zij gewijzigd werden door de
artikelen 34 van de wet van 10 december
1962, 48 van de wet van 10 juli 1963,
44, 48, 49 van de wet van 21 november
1969, 97 van de Grondwet en 780,
inzonderheid 3°, van het Gerechtelijk
Wetboek,
doo1"dat het arrest de door eiser ingestelde vordering tot betaling van een
verbrekingsvergoeding, van 9/12 van een
dertiende maand en van de afkoopwaarde van een groepsverzekering verwerpt en eiser in de kosten van beide
aanleggen veroordeelt om de redenen :
enerzijds dat de dertiende maand contractueel als een loutere vrijgevigheid
moet aangezien worden en dat noch de
voordelen van de groepsverzekering noch
een opzeggingsvergoeding dienen toegekend te worden aan eiser gezien de
doorzendingsbrief van 29 september 1971
als reden van de doorzendi:ng vermeldt :
" Bij mijn terugkeer uit ver1of op zondag
26 september laatstleden heb ik uw
brief van 21 september 1971 gelezen
die U gericht had aan mijn persoonlijk
adres. Uit de inhoud van deze brief
maak ik op dat voor U aile verdere
samenwerking onmogelijk is en dat U
dus weigert de U opgedragen taken te
vervullen zoals die U worden voorgeschreven. Tijdens ons onderhoud van
dinsdag 28 september 1971 in mijn
bureel hebt U in aanwezigheid van onze
personeelschef, de heer Van E ... , tot
driemaal toe persoonlijk bevestigd dat
U weigert de U opgedragen taken te
vervullen. Deze houcling beschouw ik
als een zeer ernstig feit dat mij noodzaakt
U op staande voet te ontslagen '' ;
anderzijds, clat wanneer een becliencle
bij herhaling bevestigt, zowel schriftelijk
als moncleli:ng, clat elke samenwerking
met zijn rechtstreekse chef onmogelijk
is en weigert de geschreven instructies
uit te voeren, cleze houding clan van die
aard is clat zij de voortzetting van de
contractuele betrekkingen onmogelijk
maakt, zelfs tijclens de cluur van een
wettelijke opzeggingstermijn, zoclat de
cloorzending wegens dringende reden
gerech tvaardigd is,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, door impliciet
als vaststaancle te aanvaarclen clat eiser
bij herhaling zowel schriftelijk als mondeling zou bevestigcl hebben clat elke
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chef onmogelijk was en zou hebben
geweigerd de hem geschreven instructies
uit te voeren, het arrest de wettelijke
bepaling schendt die degene welke een
door de tegenpartij betwist feit inroept,
verplicht daarvan het bewijs te leveren,
en terzelfdertijd de bewijskracht miskent
van de voor het arbeidshof door eiser
genomen conclusie, waarin hij staande
hield dat tijdens het onderhoud van
28 september 1971 « er geen sprake is
geweest van weigering de opgedragen
taken te vervullen noch aangeduid wordt
welke opdrachten hij zou geweigerd
hebben te vervullen ll, en aldus expliciet
het bestaan van de door verweerster
in gemelde doorzendingsbrief van 29 september 1971 aangehaalde gewichtige
reden van doorzending op staande voet
ontkende (schending van de artikelen 1315, 1316, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk W etboek, 97 van de
Grondwet en 780 van het Gerechtelijk
Wetboek);
tweede onde1·deel, het arrest door de
zoeven vermelde redenen eisers aangehaalde conclusie niet beantwoordt en
de verwerping ervan niet rechtvaardigt,
waar deze conclusie staande hield dat
tijdens het onderhoud van 28 september
1971 « er geen sprake is geweest van
weigering de opgedragen taken te vervullen noch aangeduid wordt welke
opdrachten eiser zou geweigerd hebben
te vervullen )) en eruit afieidde dat de
formulering van de aan eiser ten laste
gelegde feiten, namelijk de weigering
tot driemaal toe de hem opgedragen
taken te vervullen, « te vaag en te
algemeen is ll, zodat niet met preciesheid
kan worden uitgemaakt welke taken
eiser juist zou geweigerd hebben uit te
voeren, eiser zulks bijgevolg niet met
nauwkeurigheid kan weerleggen en het
Hof evenmin de zwaarwichtigheid van
de ingeroepen redenen kan beoordelen
(schending van de artikelen 14, 15, 18
en 20 van de gecoordineerde wetten van
20 juli 1955 betreffende het bediendencontract, 97 van de Grondwet en 780
van het Gerechtelijk Wetboek) :
Overwegende dat, na de in het middel
overgenomen bewoordingen van de opzeggingsbrief van 29 september 1971 te
hebben aangehaald en na te hebben
vermeld dat eiser in zijn antwoordbrief
van 3 oktober 1971 de inhoud van de
opzeggingsbrief, namelijk de redenen die
tot de beeindiging van het bediendencontract leidden, had betwist, het arrest
erop wijst dat de van eiser uitgaande

« briefvan 21 september 1971, die slechts
een bevestiging is van een vorige brief
van 18 september 1971, gericht aan de
heer De Smet, eindigt als volgt : « Tot
besluit weze aangehaald dat de persoonlijke stijl van Mr. Geerts (die het rechtstreekse diensthoofd is van eiser) in
ruime mate heeft bijgedragen tot deze
drastische ontknoping die alle verdere
samenwerking onmogelijk maakt. De
samenwerking met andere diensten is
er trouwens evenzeer door aangetast >> ;
beide brieven van 18 en 21 september
zijn bedoeld als antwoord op de instructies die aan eiser werden gegeven door
zijn rechtstreekse chef, de heer Geerts,
in een schrijven van 14 september 1971 >>;
Overwegende dat de rechters in hoger
beroep vervolgens verklaren de zienswijze van de eerste rechter niet te beamen
die door eiser voor het arbeidshof werd
bijgetreden, en luidens welke de formulering van de aan eiser ten laste gelegde
feiten « te vaag en te algemeen >> is, zodat
de rechtbank de zwaarwichtigheid van
de ingeroepen redenen niet kan beoordelen ; dat zij overwegen dat '' wanneer
een bediende bij herhaling bevestigt
zowel schriftelijk als mondeling dat
elke samenwerking met zijn rechtstreekse chef onmogelijk is en weigert
de geschreven instructies uit te voeren,
deze houding dan van die aard is dat ze
de voortzetting van de contractuele
betreklringen onmogelijk maakt, zel£s
tijdens de duur van een wettelijke
opzeggingstermijn » ;

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu het arrest er
uitdrukkelijk op wijst dat eiser in zijn
brief van 3 oktober 1971 de in de brief
van 29 september 1971 aangegeven
redenen tot opzegging betwistte, het
geenszins de in het onderdeel bedoelde
conclusie miskent ;
Overwegende dat het arrest voorts
de bewijswaarde onderzoekt van de door
de partijen overgelegde briefwisseling ;
dat het als zijn oordeel op dit punt doet
kennen dat bewezen is dat eisers verldaringen tijdens het onderhoud van 28 september 1971 overeenstemden met die
welke hij had uitgedrukt in zijn brieven
van 18 en 21 september 1971; dat het
arbeidshof bij deze soevereine appreciatie
geen wetsbepaling betreffende de bewijslast schendt ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de in het
onderdeel bedoelde conclusie beantwoordt
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Bn de verwerping ervan rechtvaardigt
door te beschouwen dat uit eisers
brieven en uit zijn verklaringen tijdens
het onderhoud blijkt dat hij bevestigde
dat elke samenwerking met zijn rechtstreekse chef onmogelijk was en dat hij
weigerde de geschreven instructies uit
te voeren, waarop het arrest wijst en die
het nader bepaalt als instructies die aan
eiser werden gegeven door zijn rechtstreekse chef in een schrijven van
14 september 1971;
Overwegende dat artikel 18 van de op
20 juli 1955 gecoordineerde wetten
betreffende het bediendencontract aan
de rechter de beoordeling overlaat van
het dringend karakter van de reden die
wordt ingeroepen om de arbeidsovereenkomst voor bedienden zonder opzegging
te beeindigen ; dat het arbeidshof in
feite en derhalve soeverein oordeelt dat
eisers verklaring dat elke samenwerking
met zijn rechtstreekse chef onmogelijk
was en de weigering de geschreven
instructies uit te voeren, een dergelijke
dringende reden was ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

GEVING. - BEWIJS DOOR VERMOEDENS
DOOR EEN DERDE TOEGELATEN.

2° LASTGEVING. BEWIJS DOOR
VERMOEDENS. BEWIJS VAN HET
BESTAAN VAN LASTGEVING.- BEWIJS
DOOR VERMOEDENS DOOR EEN DERDE
TOEGELATEN.
3° BEWIJS. - BEWIJS DOOR BEKENTENIS. BURGERLIJKE ZAKEN. BEWIJS VAN HET BESTAAN VAN DADING.
BEWIJS DOOR BEKENTENIS TOEGELATEN.

4° DADING. - BEWIJS DOOR BEKENTENIS.- BURGERLIJKE ZAKEN. - BEWIJS
VAN HET BESTAAN VAN DADING. BEWIJS DOOR BEKENTENIS TOEGELATEN.
5° BEWIJS. - BEKENTENIS.- BURGERLIJKE ZAKEN. BEKENTENIS MOET
UITGAAN VAN DE PARTIJ TEGEN WIE
ZE WORDT INGEROEPEN OF VAN HAAR
BIJZONDER GEVOLMACHTIGDE.
l 0 en 2° Een derde mag het bestaan van
een ove?'eenkomst van lastgeving bewijzen
dom· ve?'moedens (1). (Artt. 1341, 1348,
1353 en 1985 B.W.)
3° en 4o De bekentenis is toegelaten als

17 november 1976. 3 8 kamer. Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?',
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. H. De Bruyn en van
Heeke.

38 KAMER. }0

17 november 1976.

BEWIJS. BEWIJS DOOR VERMOEDENS.- BURGERLIJKE ZAKEN.BEWIJS VAN HET BESTAAN VAN LAST-

(1) Raadpl. cass., 11 november 1897,
motieven (Bull. en Pas., 1898, I, 10}, 18 september 1964, motieven (ibid., 1965, I, 63),
en 29 mei 1974 (A1·1·. cass., 1974, blz. 1072);
noot FALLY onder Beroep Luik, 28 oktober
1946 (Rev. m·it. jtt1', belge, 1948, blz. 66 en vlg.,
inzonderheid blz. 77 tot 79}; DE PAGE,
deel V, druk 1975, m·s. 399 en 401, en deel III,
nrs. 713 en 713bis, D.
(2) Raadpl. cass., 27 september 1937 (Bttll.

bewijs van het bestaan van een betwiste
dading waarvan geen regelmatig sch?·ijtelijk bewijs wo?·dt overgelegd (2).
(Art. 2044, lid 2, B.W.)
5° De bekentenis, als bewijsmiddel, moet
ititgaan van de pa?·tij tegen wie ze
wordt inge?·oepen of van haar bijzonde?'
gevolmachtigde (3). (Artt. 1354, 1355
en 1356 B.W.)
(GIELIS, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« VENKELER & co >>.)
ARREST.
RET HOF ; -

Gelet op het bestreden

en Pas., 1937, I, 243}; KLUYSKENS, deel IV,
De contmcten, druk 1952, nr. 573; DEKKERS,
Handboelc Bmgerlijk Recht, deel II, druk 1971,
nr. 1324, B; DE PAGE, deel V, druk 1975,
nr. 499, so.
(3) Raadpl. cass., 18 september 1964 (Bull.
en Pas., 1965, I, 61}; KLUYBKENB, deel I,
De verbintenissen, druk 1948, nrs. 327 en 329;
DE PAGE, deel III, druk 1967, nrs. 1007,
1009, D, en 1019.

-308arrest, op 8 september 197 5 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1341,
1353 en 1985 vanhetBurgerlijk Wetboek,
doordat het arrest vaststelt dat de
tussen de syndicale afgevaardigde en
verweerster gesloten dading bewezen is
aan de hand van de verklaring afgelegd
door deze afgevaardigde en dat deze
dading aan eiser tegenstelbaar is, nu
verweerster het mandaat, door eiser
aan zijn afgevaardigde gegeven, bewijst
door vernwedens,
te?·wijl het arrest alzo ten onrechte
aanneemt dat het mandaat door een
derde bewezen kan worden aan de hand
van getuigen en vermoedens :
Overwegende dat naar luid van artikel 1985 van het Burgerlijk Wetboek
een lastgeving ook mondeling kan verleend worden ;
Overwegende dat op grond van de
artikelen 1348 en 1353 van hetzelfde
wetboek een derde de lastgeving mag
bewijzen door vermoeden, zelfs indien de
zaak de som of de waarde van 3.000 frank
te boven gaat ;
Overwegende dat verweerster een derde
is ten overstaan van de lastgeving die
overeengekomen werd tussen eiser en
zijn lasthebber, de syndicale afgevaardigde;
Dat het middelnaar recht faalt ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1354, 1356
van het Bu:rgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet,
doo1·dat, na te hebben vastgesteld dat
het partijen toegelaten is, na de onmiddellijke beeindiging van de arbeidsovereenkomst om d:ringende redenen,
hun wederzijdse rechten en aanspraken
onderling te regelen en dat een dergelijke
:regeling een dading uitmaakt, het arrest
beslist dat deze dading bij gebrek aan
een regelmatig sch:riftelijk bewijs bewezen kan worden aan de hand van een
bekentenis uitgaande van een derde,
terwijl het arrest aldus de beginselen
in verband met de bewijslevering miskent, meer bepaaldelijk de aard en de
d:raagwijdte van de bekentenis als bewijs :
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat de vakbondsafgevaardigde
eisers lasthebber was om met verweerster
een dading te sluiten, het arrest zijn
beslissing omtrent de totstandkoming

van deze dading aileen stoelt op de
bekentenis die desaangaande aan verweerster door voormelde lasthebbe:r werd
afgelegd;
Overwegende dat het arrest niet
vaststelt dat eiser aan de vakbondsafgevaardigde ook last had gegeven om
het sluiten van een dading te bekennen ;
dat het derhalve de in het middel
aangehaalde wetsbepalingen schendt door
te beslissen dat voormelde bekentenis,
althans als dusdanig, eiser bond;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigb het bestreden arrest met uitzondering van de
beslissing dat de vakbondsafgevaardigde
Janssens op 5 september 1972 uitdrukkelijk door eiser gemandateerd was om
met verweerster een dading te sluiten ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissil'lg ; houdt
de kosten aan, opdat erover door de
feitenrechter zou worden beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
A:rbeidshof te Brussel.
17 november 1976. - 3e kamer. de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Janssens. Gelijkluidende conclusie, de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. - Pleitm·s, de HH. De Baeck en
Bayart.
Voo?'Zitte~·,

3e KAMER. -

17 november 1976.

1° OASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT SLECHTS
SOMMIGE REDENEN VAN DE BESTREDEN
BESLISSING BEKRITISEERT.- BESCHIKKING WETTELIJK VERANTWOORD DOOR
EEN ANDERE REDEN.- MIDDEL NIET
ONTVANKELIJK.
2° GEREOHTSKOSTEN. - BuRGERLIJKE ZAKEN.- ARBEIDSONGEVALLEN
OF ONGEVALLEN OP DE WEG NAAR EN
VAN HET WERK. - VoORZIENING IN
OASSATIE TEGEN DE VERZEKERAAR VAN
DE WERKGEVER. - VOORZIENING VER•
WORPEN. - KoSTEN TEN LASTE VAN
DE VERZEKERAAR.
1° N iet ontvankelijk, we gens het ontb1·eken
van belang, is het middel dat slechts
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sommige 1·edenen van de best1·eden
beslissing bekritiseert, wanneer het beschikkende gedeelte wettelijk is ve?·antwoord door een andere reden ( 1).
2o Wanneer, inzake a1•beidsongevallen of

ongevallen op de weg iwar en van het
werk, de voorziening van de rechthebbenden van de getroffene tegen de
ve1·zekerde van de WM'kgeve1' wo1•dt
ve1'W01'pen, wo1·dt de verzeker_aar in. de
kosten veroordeeld (2). (En1g art1kel
van de wet van 20 maart 1948,
ingevoegd in artikel 39 van de bij het
koninklijk besluit van 28 september
1931 gecoi:irdineerde wetten betreffende
de vergoeding van de schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen;
art. 1 van de besluitwet van 13 december 1945 betreffende de vergoeding
van de schade voortspruitende uit de
ongevallen die zich op de weg naar en
van het werk voordoen.)
(VAN CAli'IPENHOUT,
IN EIGEN NAAM EN q.q.,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«DE BIJ- DE VREDE >>.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 8 september 197 5 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van het algemeen rechtsbeginsel
van het gezag van het gewijsde in strafzaken, van de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 4, 2°, 19
van de door het koninldijk besluit van
28 september 1931 gecoi:irdineerde wetten
op het herstel van de schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, zoals
gewijzigd door de besluitwet van 9 juni
1945, van de wetten van 10 j?li 1951
en 16 maart 1954, en van de art1kelen 1,
2, van de besluitwet van 13 december
1945 betreffende het herstel van de
schade voortspruitende uit de ongevallen
op de weg van en naar het werk, verlengd
door de wet van 10 juli 1951, en 97 van
de Grondwet,
(1) Cass., 4 november 1976, supra, biz. 266.
(2) Raadpl. cass., 21 maart 1973 (A1'1'. cass.,
1973, biz. 749); zie, onder het regime van de
artikeien 8, § 1, en 68 van de op 1 januari 1972
in werking getreden arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, cass., 5 maart 1975 (ibid.,
1975, biz. 756).

doordat, na te hebben vastgesteld dat
een definitief geworden arrest van de
zesde correctionele kamer van het Hof
van Beroep te Gent van 21 maart 1972
erga omnes heeft vastgesteld dat de door
eiseres ingediende ongevalsverklaring vals
was waar zij aanstipte dat wijlen haar
echtgenoot Henri Bulte verongelukte
<< na het bezoek van een laatste klant
met zijn wagen )), dat eiseres veroordeeld
werd om gebruik te hebben gemaakt
van dit vals stuk, vermeldend dat het
ongeval van 2 november 1965 gebeurd
was op de weg van en naar het werk,
en dat eiseres de reeds ontvangen vergoedingen heeft moeten terugstorten aan
verweerster, het bestreden arrest vervolgens de onderhavige door eiseres ingestelde vordering tot uitbetaling van de
wettelijke vergoedingen wegens dit dodelijk arbeidsongeval op de weg van het
werk ongegrond verldaart, om de
redenen : dat er tengevolge van het gezag
van het gewijsde van het strafrechtelijk
arrest definitief beslist werd dat het niet
gaat om een arbeidsongeval; dat irnmers
in dit arrest van het Hof van Beroep te
Gent vermeld is : « Overwegende dat
Bulte op 2 november 1965 gans de
namiddag in de herberg « Bij Mia >> heeft
vertoefd en, tot zijn vertrek aldaar,
geen enkele activiteit heeft gehad die
zou stroken met die waarvoor hij
aangesteld was >> ; en dat volledigheidshalve client aangestipt dat de feiten die
eiseres thans beklemtoont, namelijk het
karakter van permanentie van het cafe
van waaruit Bulte is vertrokken en de
verkoop aan de uitbaatster, aan het Hof
te Gent omstandig bekend waren,
te1•wijl, ee1·ste onderdeel, het strafrechtelijk arrest van 21 maart 1972 zich
niet zeker en noodzakelijk uitspreekt
over de kwestie of het cafe waar de
verkopers zich bevonden op de dag van
het ongeval al dan niet een permanentie
was voor deze « groepsverkopers )), waartoe het slachtoffer Bulte behoorde,
zodat het gezag van gewijsde van dit
arrest er zich niet tegen verzet het ongeval
in dit opzicht als een ongeval op de weg
van het werk naar huis te beschouwen
(schending van het algemeen rechtsbeginsel);
tweede onde1·deel, eiseres aanbood te
bewijzen dat het cafe waar het slachtoffer en andere verkopers de dag doorbrachten, als permanentie verkozen was
door de « groepsverkopers >> van de
werkgever en reeds v66r de dag van het
ongeval de verkopers aldaar vergaderd
hadden en ze er nog cen gezamenlijke
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verkoop gerealiseerd hadden op de dag
van het ongeval, zodat Bulte, toen hij
dat cafe verliet, wel op de weg van het
werk naar huis was, ook al had hij geen
activiteit uitgeoefend (schending van de
artikelen 1, 2 van de besluitwet van
13 december 1945, 1, 4, 2°, 19 van het
koninklijk besluit van 28 september
1931);
derde onde1·deel, het feit dat het
karakter van permanentie van het cafe
en de verkoop bekend waren aan het Hof
van Beroep te Gent door de verklaringen
van bepaalde getuigen, geenszins inhoudt
dat dit hof zich daarover heeft uitgesproken en dat zijn arrest desaangaande
gezag van gewijsde heeft; dit arrest
daaromtrent integendeel niet beslist,
zodat zowel het gezag van het gewijsde
als de bewijsk:racht van het penaal arrest
miskend worden ; de motieven van het
arrest tegenstrijdig en dubbelzinnig zijn
(schending van het algemeen rechtsbeginsel en van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet) :

17 november 1976. - 3e kamer. V oorzitteT, de H. N aulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeveT,
de H. Janssens. Gelijkluidende conclusie, de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Houtekier en
Biitzler.

1e

KAMER.-

18 november 1976.

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE.

-

STRAFZAKEN.
GEZAG VAN HET
GEWIJ"SDE OP DE STRAFVORDERING.
0MVANG.

2°

RECHTERLIJK GEWIJSDE.

-

STRAFZAKEN.- REOHTER BIJ WIE DE
STRAFVORDERING AANHANGIG IS EN DI:El
EEN ENKELE STRAF HEEFT UITGESPROKEN, RESPEOTIEVELIJK WEGENS
EEN MISDRIJF UIT ONVOORZIOHTIGHEID
EN WlllGENS EEN FEIT DAT EEN GEBREK
AAN VOORZIOHTIGHEID OF VOORZORG
OPLEVERT EN DAT ZELF ALS MISDRIJF
IS GlllSTELD.- BURGlllRLIJKE RECHTER
DIE LATER BESLIST DAT NIET BlllWEZlllN
IS DAT DIT MISDRIJF BIJGEDRAGlllN
HEEFT TOT HET ONTSTAAN EN TOT DE
OMVANG VAN DE SCHADE TEN GEVOLG:El
VAN HET MISDRIJF UIT ONVOORZIOHTIGHEID.- MISKENNING VAN HET GEZAG
VAN GEWIJSDE.

Overwegende dat het bestreden arrest
niet enkel het gezag van het gewijsde
inroept van de beslissing die op strafgebied in het arrest van 21 maart 1972
van de zesde kamer van het Hof van
Beroep te Gent voorkomt en waarvan
een van de motieven aangehaald wordt
in het middel ; dat met het motief << dat
op civielrechtelijk gebied beide beldaagden solidair veroordeeld werden tot de
terugbetaling van de bedragen die ten
onrechte werden uitgekeerd "• het bestreden arrest tevens het gezag van het
gewijsde inroept van de beslissing van
het Hof van Beroep te Gent over de
vordering door de burgerlijke partij
(thans verweerster) tegen eiseres ingesteld;
Dat het middel geen kritiek uitoefent
op dit motief van het bestreden arrest ;
Dat het middel derhalve, wegens het
ontbreken van belang, niet ontvankelijk
is;
Overwegende dat ingevolge artikel 39,
lid 2, van de bij koninklijk besluit van
28 septen'lber 1931 gecoi:irdineerde wetten
betreffende de vergoeding van de schade
voortspruitencle uit de arbeidsongevallen,
ingevoegd bij de wet van 20 maart 1948,
de kosten ten laste vallen van verweerster;

1° Het gezag erga omnes van het gewijsde
op de stmjvo1·de~·ing geldt vooT wat zeke~·
en noodzakelijk dom· de stmjTechteT is
gewezen, met inachtneming zowel van
het beschikkende gedeelte als van de
1·edenen waaTop dit noodzakelijk is
geg1·ond (I). (Algemeen beginsel van
het gezag van gewijsde in strafzaken.)

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

(1) Cass., 23 januari 1976 (A1'1'. cass., 1976,
blz. 612).

2o Wanneer het st?·ajgeTecht de veTooTzake1'
van een ongeval tot een enkele stTaj heeft
ve1·oordeeld wegens een misdTijj uit
onvoo1·zichtigheid en wegens een feit
dat een geb1·ek aan vooTzichtigheid of
voorzorg opleveTt, woTdt het gezag van
het gewijsde in stmfzaken miskend door
de btM'(Je1'lijke 1'echte1', die lateT beslist
dat niet bewezen is dat dit misdTijj
heeft bijgedmgen tot het ontstaan en tot
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van het misdrijf uit onvoorzichtigheid (1).
(Algemeen beginsel van het gezag van
gewijsde in strafzaken.)
(GEMEENSOHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS,
T.
EOHTGENOTEN
DEDRIEROSIERS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 januari 1975 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 3, 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het W etboek van Strafvordering
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na eiseres, als in de
verplichtingen getreden van de faillie~:
verldaarde
verzekermgsmaatschapplJ
naamloze vennootschap Navis, te hebben
veroordeeld tot het vergoeden van de
schade in een verkeersongeval op 6 oktober 1968 aan Gerard Dedrie veroorzaakt
door verweerder, verzekerde van gezegde
maatschappij, de vordering v:an eiseres
ongegrond verklaart, vordermg welke
ertoe strekte de verweerders te horen
veroordelen tot het terugbetalen aan
eiseres van alle sommen welke zij op
grand van voormelde veroordeling aan
Gerard Dedrie zou hebben mtbetaald,
en welke, overeenkomstig artikel 25-9
van de verzekeringspolis, stem1de op het
feit dat de verweerders een wagen met
afgesleten banden in het verkeer. hadden
gebracht en tevens de vordermg van
verweerder gegrond verklaart, vordering
welke ertoe strekte eiseres te horen
veroordelen tot het terugbetalen aan
verweerder van de sommen clie hij had
uitbetaald aan een ander slachtoffer van
het door hem veroorzaakte ongeval,
namelijk Pichal Frits, en waarvan ?-e
gegrondheid door eiseres werd betw1st
wegens het bestaan van de door de
verweerders gepleegde fout, zulks op
grand dat de gebreken aan de remvoeren
reeds bestonden wanneer verweerster de
wagen had gekocht nada~ op 1 ~~bruari
1968 een geldig schouwmgsbeWIJS w:as
afgeleverd, dat in de gegeven omstandigheden het niet bewezen was dat de

(1) Raadpl. cass., 25 maart 1976 (An·. cass.,
1976, blz. 861) en 21 oktober 1976, sttp1'a,
blz. 225.

verweerders een zware fout zouden
hebben begaan, en dat het evenmin
bewezen was dat de staat van de banden
tot het ontstaan of tot de omvang van
de schade had bijgedragen,
te1·wijl, ee1·ste onderdeel, noch deze
beschouwingen noch enige andere beschouwing van het arrest een antwoord
inhouden op de middelen waardoor
eiseres, meer bepaald in haar aanvullende
conclusie, had laten gelden, ten eerste,
dat ook indian de defecte toestand van
het voertuig reeds bestond bij de schouwing van de technische contro~e ~p
1 februari 1968, deze omstandighmd
terzake zonder belang was, vermits het
ongeval maanden later. ge):leurde en het
gebruik van het voertcug smd~ de laatste
schouwing de bestuurder met outlast
van de verplichting de noclige maatregelen te treffen om zijn voertuig in
veilige rijvaardige staat te behouden, .~n
dat de verweerders moesten bewust ZIJn
van de gebreken _-yan h~ voertuil;\· ~n
van het feit dat ZlJ door d1t voertmg m
het verkeer te brengen de normale door
het verzekeringscontract gewaarborgde
risico's aanzienlijk hadden vermeerderd,
en ten tweede, dat verweerder vervolgd
w~rd zowe1 wegens onopzettelijke slagen
en verwonclingen als wegens het stureil
met een wagen met banden waarvan de
tekeningen onvoldoende diep waren, en
dat, door arrest van de 15de kamer van
het Hof van beroep te Brussel, deze
twee misdrijven vermengd werden, zodat
het e1·ga omnes vaststond dat de staat
van de banden een van de oorzaken was
geweest van het ongeval, walk gebrek
aan antwoord gelijkstaat met een gebrek
aan de door artikel 97 van de Grondwet
vereiste motivering ;
tweede onde1·deel, door arrest van de
15de kamer van het Hof van Beroep te
Brussel, gedagtekend 16 januari 19)~,
verweerder veroordeeld werd tot een
enkele straf om, A), door gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg onopzettelijk
slagen en verwondingen te hebben toegebracht aan Gerard Dedrie en aan Pichal
Frits en om, 0), op de openbare weg gereden te hebben met een personenwagen
voorzien van banden waarvan de tekening
onvoldoende diep was, zulks op grond
van de beschouwing dat de feiten A en 0
gepleegd warden met eenzelfde gebre!{
aan voorzichtigheid en voorzorg, waarmt
volgt dat het arrest, door te beslissen
dat het niet bewezen was dat de staat
van de banden tot het ontstaan of tot
de omvang van de schade had bijgedragen, het gezag van gewijsde e1·ga omnes
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miskent dat door de artikelen 3 en 4 van
voormelde wet van 17 april 1878 wordt
gehecht aan voormeld arrest van 16 januari 1970 dat op strafgebied in kracht
van gewijsde is gegaan :

1e

18 november 1976.

1°

VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE REOHTS·
VORDERING. VONNIS WAARBIJ OP
DE STRAFVORDERING WORDT BESLIST
DAT HET MISDRIJF NIET BEWEZEN I S . VONNIS DAT VERVOLGENS DE RECHT·
BANK ONBEVOEGD VERKLAART OM KEN·
NIS TE NEl\IIEN VAN DE REOHTSVORDE·
RING VAN DE BURGERLIJKE P ARTIJ. DRAAGWIJDTE VAN DE BESLISSING OP
DEZE REOHTSVORDERING.

2°

VERZEKERINGEN. VERPLIOHTE
VERZEKERING BETREFFENDE DE BUR·
GERREOHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
INZAKE MOTORRIJTUIGEN. BENA·
DEELDE PARTIJ DIE EEN VORDERING
INSTELT TEGEN DE VERZEKERAAR VAN
DE BEWEERDELIJK AANSPRAKELIJKE
DADER. GRONDSLAG VAN DEZE
VORDERING.

3°

VERZEKERINGEN. VERPLIOHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN·
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. EEN BE·
SLISSING INZAKE EEN GESOIDL TEN
GEVOLGE VAN DE DOOR EEN MOTOR·
RIJTUIG VEROORZAAKTE SCHADE KAN
TEGEN DE VERZEKERAAR AANGEVOERD
WORDEN. WET VAN 1 JULI 1956,
ARTIKEL 9.- DRAAGWIJDTE VAN DEZE
BEPALING.

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat verweerder door
arrest van 16 januari 1970 van het Hof
van Beroep te Brussel veroordeeld werd
tot een enkele straf om, onder meer,
onopzettelijke slagen en verwondingen
te hebben toegebracht aan Dedrie Georges
en Pichal Frits, en om op de openbare
weg gereden te hebben met een personenwagen voorzien van luchtbanden waarvan
de tekening minder dan 1 mm. diep
was over het ganse loopvlak (telastleggingen A en 0) ;
Overwegende dat de strafrechter aldus
noodzakelijk heeft beslist dat de staat
van de luchtbanden de oorzaak was van
het ongeval en van de verwondingen
veroorzaakt aan de slachtoffers ;
Overwegende dat hieruit volgt dat
het arrest, wanneer het beslist dat, ten
deze, niet bewezen is dat de gebreken
van de reminrichting en van de staat
van de banden tot het ontstaan of tot
de omvang aan de schade hebben bijgedragen, het gezag van gewijsde van de
beslissing van de strafrechter miskent;
Dat het middel in die mate gegrond is ;

KAMER.-

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet
op de vordering van eiseres tegen de
verweerders, op de vordering van de
verweerders · tegen eiseres en over de
kosten ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
houdt de kosten aan opdat erover door
de feitenrechter zou worden uitspraak
gedaan; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Gent.

1° H et vonnis van de politieTechtbank dat,
na op de stmjvo1·det·ing te hebben beslist
clat het aan de beklaagcle telastegelegcle
misd1·~if niet bewezen is, veTklaaTt dat
de 1·echtbank dientengevolge onbevoegd
is om kennis te nemen van de ?'echtsvordering van de bu1·gerli}ke pa1·ti}, is
ten opzichte van deze 1'echtsvm·de1·ing
niet slechts inzake de bevoegdheid gewezen; het beslist ook dat het misdri}f dat
ten grondslag ligt aan de burge1'li}ke
rechtsvm·dering niet bewezen is (1).

18 november 1976. 1e kamer.
V om·zitteT, de H. Perri chon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Chatel. - Geli}kl~ticlende concl~tsie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HR. Bayart en De Baeck.

2° De benadeelde kan tegen de ve1·zekemm·
van de bewee1·deli}k aanspmkeli}ke dadet•
van een ongeval gee1v ande1·e rechten
doen gelden dan die welke hi} tegen
deze dadeT kan inroepen; hi} kan
det·halve in een vordering tegen deze
ve1·zekemar voor het burgerli}k ge1•echt
niet betogen dat de Ve?'Zekm·de de hem
telastegelegde misd1·i}ven heejt gepleegd
(1) Cass., 25 mei 1973 (A1'1'. cass., 1973,
blz. 936) en de noot, get. E.K., onder dit
arrest; raadpl. cass., 3 december 1973 (ibid.,
1974, biz. 373).

i:-
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tot goedmaking van de schade d~e d?_O?'
deze rnisd1·ijven zot< ve?·oorzaakt Z~Jn,
wanneer, nadat hij zich bu1·gerlijke
pm·tij gesteld heeft tegen deze verzekm·de
voor de cm'?'ectionele rechtbank, deze
beslist heeft dat de ve1·zeke1'de het hern
telastegelegde feit niet heejt gepleegd en
deze beslissing, bij gebreke van hager
be1·oep van die persoon, in dat opzicht
in kmcht van gewijsde is gegaan (I).
(Art. 6 wet van I juli I956.)
3o V olgens de bepalingen van artilcel 9
van de wet van 1 jt<li 1956 bet?'effende
de bu?·gerrechtelijlce aanspmlcelijlcheid
inzalw motmTijtuigen mogen slechts de
beslissingen die de asst<mdetw nadelig
kunnen zijn tegen deze wo1·den aangevoe?·d ; deze bepalingen beletten niet
dat de assu?·adet<?' zich bemept op een
beslissing die te zijnen gtmste tdtvalt,
zelfs zo hij in het oorsp7·onlcelijk geding
geen paTtij is geweest dan wel daa1·in
niet We?'d geToepen.
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
«DE SOHELDE ll, T. VOGELEER.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 januari I975 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen I3I9, I320, I349,
I530, 3o, en I352 van het Burgerlijk
Wetboek, 23 tot en met 28, I044, I045
van het Gerechtelijk Wetboek, 3, 4 van
de wet van I7 april I878 houdende de
voorafgaande titel van het W etboek van
Strafvordering, 202, 203 van het Wetboek
van Strafvordering, 6 van de wet van
I juli I956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en 97 van de Grondwet, en
van het algemeen beginsel van het gezag
van het gewijsde in strafzaken,
doordat, na te hebben vastgesteld dat,
ten gevolge van een aanrijding, de zoon
van verweerder, die de wagon van doze
laatste bestuurde, en de verzekerde van
eiseres, de genaamde J. B. Van L ... ,
voor de Correctionele Rechtbank te
Brussel worden vervolgd, dat bij vonnis
van doze rechtbank, gedagtekend 20 september I966, voornoemde verzekerde,
(1) Cass., 25 mei 1973, waarvan sprake op
biz. 312.

1

beklaagde op rechtstreekse dagvaarding
uitgaande van verweerder, vrijgesproken
word en de correctionele rechtbank zich
ten opzichte van verweerders vordering
onbevoegd had verklaarcl, clat verweerder geen hager beroep tegon dit
vmmis had ingesteld, dat verweerders
zoon en de procurem· des Konings tegen
hetzelfde vom1is hager beroep haddon
ingestelcl, dat bij arrest, gedagtekend
17 december 1966, van het hof van
beroep, op strafgebied, de veroorcleling
van verweerders zoon word gehandhaafd
en de verzekerde van eiseres, op grand
van artikel I 7 van het verkeersreglement,
word veroorcleelcl, en gezegd arrest, op
civielrechtelijk gebied, had verklaard
dat beide veroordeelden solidair gehouclen
zijn tot herstel van de schade van ~en
voor het hof van boroep aanwezrge
burgerlijke partij, het arrest de rechtsvordering van verweerder, ingesteld tegen
eiseres voor de burgerlijke rechtbank,
op grand van artikel 6 van de wet van
I juli I956 ontvankelijk en gegrond
verklaart, om de redenen dat, zo de
correctionele rechtbank zich onbevoegd
had verklaard ten opzichte van verweerders vordering, zij geenszins doze
vorclering als ongegrond had verworpen,
dat artikel 6 van de wet van l juli I956
aan de benadeelde een eigen recht en
dus een rechtstreekse vordering tegen
de verzekeraar van de dader toestaat,
dat doze bepaling aan de benadeelde
noch zijn recht, noch zijn rechtsvordering
tegen de aansprakelijke dader ontneemt,
zodat beide rechtsvorderingen terzelfdertijd of afzonderlijk kmmen uitgeoefend
worden, dat er aldus, terzake, geen
aanleiding voor eiseres bestaat het in
kracht van gewijsde gegane vonnis van
20 september I966 in te roepen tegenover
verweerder, die nooit zijn recht om van
de medeaansprakelijke voor het ongeval
de terugbetaling van zijn schade te
vorderen had verzaakt en oordeelknndig
de helft van doze schade van eiseres,
de verzekeraar van J. B. Van L ... ,
terugeist,
te?·wijl, ee1·ste onde1·deel, voormeld vonnis van de correctionele rechtbank, dat,
na op strafgebied te hebben beslist dat het
aan de verzekerde van eiseres ten laste
gelegde misdrijf niet bewezen was,
verklaarde dat de correctionele rechtbank
clientengevolge onbevoegd was om keru1is
te nomen van verweerders burgerlijke
rechtsvordering, ten opzichte van doze
rechtsvordering niet slechts inzake bevoegdheid gewezen is, maar ook beslist
dat het misdrijf dat aan doze burgerlijke
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bewezen was, welke beslissing, bij ontstentenis van hager beroep van verweerder, jegens hem in kracht van gewijsde
is getreden, zodat, door anders te
beslissen, de door eiseres ingetoepen
exceptie van het gezag van het gewijscle
te verwerpen en clientengevolge verweerders eis ontvankelijk en gegrond te
verklaren, het arrest de bewijskracht van
gemelcl vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Brussel miskent (schending
van de artikelen 1319 en 1320 van het
Burgerlijk Wetboek) evenals de kracht
van het gewijsde waarin dit vonnis, bij
ontstentenis van hager beroep, jegens
verweerder is gegaan (schencling van de
artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april
1878, 202 en 203 van het W etboek van
Strafvordering, 1349, 1350, 3°, 1352 van
het Burgerlijk Wetboek), en, subsicliair,
het algemeen beginsel van het gezag van
het gewijsde in strafzaken, alsook, voor
zover nodig, de artikelen 23 tot en met
28 van het Gerechtelijk W etboek ;
tweede onderdeel, de benadeelde, op
grand van artikel 6 van de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijldleidsverzekering inzake motorrijtuigen, tegen de verzekeraar van de
aansprakelijke dader van een ongeval
geen andere rechten kan cloen gelden
dan die welke hij tegen deze dader kan
inroepen en hij, derhalve, in een vordering tegen deze verzekeraar voor het
burgerlijk gerecht niet kan betogen dat
de verzekerde de hem ten laste gelegde
misdrijven heeft gepleegd of op dit betoog
een vordering stecmen tot vergoeding
van de schade die door deze misdrijven
zou veroorzaakt zijn, wanneer, nadat
hij zich voor de correctionele rechtbank
burgerlijke partij had gesteld tegen de
verzekerde, clit gerecht beslist heeft dat
de verzekerde het hem ten laste gelegde
feit niet heeft gepleegd en dat deze
beslissing, bij gebreke van hager beroep
van de benadeelde, in clit opzicht, in
kracht van gewijsde is gegaan, zodat,
door aan te nemen dat, nu artikel 6 van
de wet van 1 juli 1956 aan de benadeelde
een eigen recht en een rechtstreekse
vordering tegen de verzekeraar van de
aansprakelijke derde toestaa t, deze bepaling aan de benadeelde noch zijn recht
noch zijn rechtsvordering tegen de aansprakelijke derde ontneemt zodat beide
rechtsvorderingen terzelfdertijd of afzonderlijk kunnen uitgeoefencl worden
en dat er aldus, terzake, geen aanleiding
voor eiseres bestaat het in kracht van
gewijsde gegane vonnis van de Correc-

tionele Rechtbank te Brussel gedagtekend
20 september 1966 in te roepen, het
arrest en de kracht van het gewijsde
miskent waarin dit laatste vonnis is
getreden jegens verweerder (schencling
van de artikelen 3, 4 van de ·wet van
17 aprill878, 202 en 203 van het vVetboek
van Strafvorclering, 1349, 1350, 3°, en
1352 van het Burgerlijk Wetboek en,
subsidiair, van het algemeen beginsel
van het gezag van het gewijsde in strafzaken, alsook, voor zover nodig, van de
artikelen 23 tot en met 28 van het
Gerechtelijk Wetboek), en het rechtsbeginsel miskent volgens hetwelk het
aan de benadeelde door de wet van
1 juli 1956 toegestaan eigen recht
houdende rechtstreekse vordering tegen
de verzekeraar van de aansprakelijke
dader van een ongeval, aan deze benadeelde geen ancler recht tegen cleze
verzekeraar gunt clan het recht hetwelk
hij tegen de dader kan laten gelden
(schencling van de artikelen 6 van de wet
van 1 juli 1956 en 97 van de Grondwet) :
Overwegencle dat, wanneer de correctionele rechtbank, in haar op 20 september 1966 op de strafvordering gewezen vonnis, besliste dat het aan de
verzekerde van eiseres ten laste gelegde
misdrijf niet bewezen was, en hem dienvolgens vrijsprak, zij meteen ook met
betrekking tot de door verweerder tegen
deze verzekerde ingestelde civielrechtelijke vordering te kennen gaf dat ditzelfcle misdrijf, hetwelk verweerder beweerde de oorzaak te zijn van de door
he1n geleden en door voormelde verzekerde te herstellen schade, niet bewezen
was ; dat daaruit volgt clat, wat de
civielrechtelijke vordering betreft, voormeld vonnis zich ertoe niet beperkte
uitspraak te doen over de bevoegdheid
doch tevens besliste dat de font die op
dat ogenblik de grondslag vormde van
de civielrechtelijke vordering niet bewezen was;
Overwegende dat voormeld vonnis,
bij ontstentenis van hager beroep door
verweerder ingesteld, in kracht van
gewijsde is getreden ;
Overwegende dat, nu verweerder, als
benadeelde persoon, tegen eiseres, assuradeur van de beweerde aansprakelijke
clader, geen andere rechten kan doen
gelden dan die welKe hij tegen de clader
kan laten gelden, hij in een tegen haar
voor het burgerlijk gerecht ingestelde
vordering niet meer mocht aanvoeren
dat de verzekerde van eiseres voormeld
misdrijf had gepleegd noch op deze
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steunen strekkende tot herstel van de
schade die door dit misdrijf zou zijn
veroorzaakt ; dat, in strijd met wat
verweerder in zijn memorie van antwoord
beweert, het op dit stuk onverschiilig is
of eiseres al dan niet bij het strafgeding
werd betrokken, vermits de bepalingen
van artikel 9 van de wet van 1 juli 1956,
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen,
aileen betrekking hebben op hetgeen
aan de verzekeraar kan worden tegengeworpen, dit zijn beschikkingen van
vonnissen of arresten die hem nadelig
kunnen zijn, maar hem geenszins beletten
beschikkingen die te zijnen gunste uitvailen in te roepen, zelfs zo hij in het
oorspronkelijk geding geen partij is
geweest dan wel daarin niet werd
geroepen;
Overwegencle dat, zo voormeld vonnis,
in zoverre het op de strafvordering
uitspraak deed, weliswaar op hoger
beroep van het openbaar ministerie
werd hervonnd en de verzekerde van
eiseres door de rechter in hoger beroep
wegens het ten laste gelegde misdrijf
wercl veroorcleeld, deze beslissing echter
aan de belangen van verweercler, die
geen hoger beroep had ingesteld, vreemd
blijft en de tussen verweerder en de
verzekerde en, derhalve, diens assuradeur, definitief beslechte betwisting, die
aileen verweerclers burgerrechtelijke belangen raakt, niet kon doen herrijzen;
Overwegencle dat het bestreden arrest
weliswaar ook beschouwt dat verweerder
« nooit van zijn recht heeft afgezien om
van de voor het ongeval medeaansprakelijke de terugbetaling van zijn
schade te vorderen » ; dat echter, bij
gebrek aan hoger beroep door verweerder
tegen het vonnis van de correctionele
rechtbank, zodanige beschouwing enkel
dienencl zou zijn indien hij voor het
burgerlijk gerecht zijn vorclering zou
hebben laten steunen op een ander
strafbaar feit clan datgene waarover de
strafrechter uitspraak had gedaan, op
een oneigenlijk misclrijf of op een contractuele fout steeds aan dezelfde verzekercle
ten laste gelegcl, wat echter ten cleze,
blijkens de vaststellingen en beschouwingen van het arrest, niet het geval is ;
Dat het midclel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van clit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigcle beslissing ; houclt de
kosten aan opdat erover door de feiten-

rechter zou worden beslist; verwijst de
zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
18 november 1976. }e kamer. VoorzitteT, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Chatel. - Gelijklt•idende conclHsie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. H. De Bruyn en
L. Simont.
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19 november 1976.

1°

BEWAARGEVING. BEWAARGEVlNG IN EEN HOTEL. TOEPASSINGSGEBIED.

2°

BEWAARGEVING. BEWAARGEVING UIT NOODZAAK. ZULKS ONDERSTELT DAT DE BEWAARGEVER WERD
BEROOFD VAN DE VRIJHEID OM NIET
IN BEWARING TE GEVEN EN OM EEN
ANDERE BEWAARNEl\ffiR TE KIEZEN.0NAANTASTBARE BEOORDELING DOOR
DE FEITENRECHTER.

l

H oewel hotelhottdm·s als bewaa1'1W??W1'8
aansprakelijk zijn voo1· beschadiging,
veTnieling of ontvreemding van de zaken
welke een gast, die in het hotel zijn
intTek neemt en er logee1·t, naa1· het hotel
meeb1·engt, strekt hun aanspmlcelijkheid
zich niet ~tit tot de zaken wellce de gast
meebrengt die in het hotel enlcel een
maaltijd gebruikt (1). (Art. 1952 B.W.,
gew. bij de wet van 4 juli 1972, art. 1.)

0

2° Bewaa1·geving uit noodzaak, als omsch?-even in de artilcelen 1348 en 1949
van het Btt1·ge1·lijlc Wetboek, onde1•stelt
dat de bewaargever werd be1•oojd van
de vrijheid om niet in bewa1·ing te geven
en om een ande1·e bewaaTnemer te
lciezen; deze vrijheidsberoving wo1·dt
in concreto en op onaantastba1•e wijze
door de jeitenrechter beoordeeld (2).

(1)
(2)
1942,
cass.,

DE PAGE, T1'aite, d. V, 1975, nr. 245.
Oass., 15 april 1942 (Bull. en Pas.,
I, 87) en de noten 3 en 4, alsmede
25 oktober 1943 (ibid., 1944, I, 22).

316(LAUVVERS, T. IDE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 maart 1975 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen ;
Overwegende dat, blijkens de samengelezen vaststellingen van het beroepen
vonnis en van het arrest, Martha Sels,
oorspronkelijke eiseres, op grand van
een beweerd contract van bewaargeving, van verweerder een bedrag van
100.000 frank vorderde naar aanleiding
van volgende feiten : op 20 februari 1972
dineerde Sels in het restaurant door
verweerder uitgebaat; haar bontmantel
overhancligde ze aan de ober die zich
met de mantel naar de gang naast het
restaurant begaf waar hij een kelner
vroeg hem op de tafels in de feestzaal
van de inrichting te leggen ; na het
eetmaal bleek de mantel te zijn verdwenen;
Over het eerste middel,
Dat het middel niet kan worden
aangenmnen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1135, 1302,
1916, 1949, 1951, 1952, 1953 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest de door de oorspronkelijke eiseres ingestelde vordering
tot schadevergoeding wegens het niet
teruggeven van haar bontmantel verwerpt om de redenen dat de artikelen 1592 en volgende van het Burgerlijk
W etboek slechts toepasselijk zijn op de
hotell1ouder als bewaarnemer ; dat verweerder tegenover de oorspronkelijke
eiseres optrad als exploitant van een
restaurant en niet als hotelier; dat
vervolgens de bewaargeving aan de
hotelier uit noodzaak geschiedt en de
oorspronkelijke eiseres in het onderwerpelijke geval de noodzaak geenszins
kan inroepen vermits uit de feiten blijkt
dat zij niet gedwongen was zich te ontdoen van haar mantel in de mate en op
de wijze waarop zij clit heeft gedaan,
te1·wijl, ee1·ste onde1•deel, in het restaurant van verweerder buitengewoon veel
volk aanwezig was en er geen plaats meer
was aan de kapstokken om er de boutmantel van de oorspronkelijke eiseres
aan te hangen, zodat zij gedwongen was
haar mantel in bewaring te geven en deze

mantel door de aangestelde van verweerder in een afzonderlijk vertrek werd
gelegd, hetgeen een bewaargeving uit
noodzaak uitmaakt ; het gebrek aan
nooclzaak en de toestemming in cleze
bewaargeving in alle geval niet voldoende
worden gemotiveercl (schending van de
artikelen 1135, 1302, 1915, 1916, 1949,
1951 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet);
tweede onde1·deel, verweerder tegelijk
een restaurant en een hotel exploiteert,
zodat zijn aansprakelijkheid wegens de
verdwenen bontmantel van de oorspronkelijke eiseres in alle geval door de
bewaargeving uit noodzaak geregeld
wordt, ook al logeerde de oorspronkelijke
eiseres niet in het hotel (schending van
de artikelen 1949, 1951, 1952, 1953 van
het Burgerlijk Wetboek) :
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het feit dat verweerder ook een hotel exploiteert niet
van die aard is dat hij daarom als
bewaarnemer aansprakelijk zou zijn voor
de zaken die alle personen die zijn
inrichting bezoeken, zouden meebrengen;
Dat het arrest, hetwelk met de eerste
rechter vaststelt clat de oorspronkelijke
eiseres geen hotelgast was doch enkel
gebruik maakte van het restaurant,
daaruit wettelijk a:fieiclt dat de artikelen 1952 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek geen toepassing vinden vermits
<< enkel de persoon die in het hotellogeert
zich mag beroepen op de bewaargeving
aan de hotelier en niet diegene welke
er enkel een eetmaal gebruikt " ;
Dat het onderdeel naar recht faalt;
W at het eerste onclercleel betreft :
Overwegencle dat het arrest, na te
hebben beslist dat de verplichtingen van
verweerder moeten worden beoordeeld
rekening houdencl met zijn hoedanigheid
van exploitant van een restaurant en
niet met die van hotelier, ook onderzoekt
of er ten cleze een bewaargeving uit
noodzaak is geweest ; clat het desaangaande vaststelt clat << uit de feiten blijkt
dat Sels geenszins gedwongen was zich
van haar mantel te ontdoen in de mate
en op de wijze waarop ze clit heeft
gedaan ";
Overwegende dat de bewaargeving
uit noodzaak, zoals omschreven in de
artikelen 1348 en 1949 van het Burgerlijk
Wetboek, onderstelt dat de bewaargever
werd beroofd van de vrijheid om niet
in bewaring te geven en om een andere
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bewaarnemer te kiezen ; dat zodanige
berovi:ng van vrijheid in conc1·eto en op
onaantastbare wijze door de feitenrechter wordt beoordeeld ;
Overwegende dat door te verwijzen
naar de feitelijke omstandigheden die
bij het onclerzoek van het eerste midclel
nader werclen toegelicht, het arrest zijn
beslissing over het gebrek aan nooclzaak
regelmatig motiveert ;
Overwegende dat het onderdeel voor
het overige erop neerkomt de feitelijke
en derhalve soevereine beoordeling van
de rechter te kritiseren;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten,
19 november 1976. 1e learner, Vom·zitte?', de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggever,
de H. Chatel.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleite1·,
de H. Houtekier.

1e KAMER. -

arrest waa1·van de beslissing steunt op
de vaststellingen, ovenvegingen en beslttiten van een deskunclige wiens ve1·slag
bij het dossier is gevoegcl, wat het
toezicht van het Hoj mogelijk maakt (1).
(Art. 97 Grondwet.)

2° Niet ontvankelijk, in bttrge1'lijke zaken,
is het miclclel clat de wettelijke vemntwoo?·cling van de best?'eclen beslissing
betwist, te1·wijl het enkel de schencling
van a1'tikel 97 van de G?·onclwet aanvoe?'t (2).
(DE LEEUW, T. PERSONENVENNOOTSCHAP
l\'IET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
« NIJLENSE BOUWWERKEN l>.)
Met de notities overeenstemmencl
arrest.
19 november 1976. -

1e kamer. -

VooTzitte?', de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggever,
de H. Gerniers. Gelijkluiclencle conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Houtekier.

19 november 1976.

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. - ARREST WAARVAN DE BESLISSING STEUNT OP DE VASTSTELLINGEN, OVERWEGINGEN EN BESLUITEN
VAN EEN DESKUNDIGE. - DESKUNDIGENVERSLAG BIJ HET DOSSIER GEVOEGD.- REGELMATIG MET REDENEN
OMKLEED ARREST.

2° CASSATIEMIDDELEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. MID DEL DAT DE
WETTELIJKE VERANTWOORDING VAN
DE BESTREDEN BESLISSING BETWIST,
DOOR ENKEL ARTIKEL 97 VAN DE
GRONDWET VERMELDT. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
1° Regelmatig met redenen omkleed is het
(1) Raadpl. cass., 2'7 juni 1974 (.Arr. cass.,
1974, biz. 1219).
(2) Cass., 9 oktober 1970, twee arresten
(.A1'1·. cass., 1971, biz. 131 en 134), en 12 september 1975 (ibid., 1976, biz. 62).
(3) Cass., 10 januari 1975 (.Ar?', cass., 1975,
biz. 528) en de noot.

Dat de beledigende houding van een echtgenoot een verzachting van de fouten van

1e KAMER. -

19 november 1976.

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED. GRoVE
BELEDIGING. - BELEDIGEND KARAKTER DAT NIET VOORTVLOEIT UIT DE
TEKORTKOMING ZELF AAN DE VERPLICHTINGEN VAN HET HUWELIJK.

Het belecligencl kamkter van de geclraging
van een echtgenoot en de e1'nst van clit
belecligend kamkte?' vloeien niet voort uit
de tekm·tkoming zelf aan de uit het
huwelijk vom·tsp1·uitencle verplichtingen,
clock moeten beoorcleelcl worden op g1·ond
van alle omstandigheclen van de zaak,
onder meer van hun k1·enkend ka1·akter
ten opzichte van de andere echtgenoot (3).
(Art. 231 B.W.)
de andere echtgenoot kan zijn, waardoor het
karakter van een grove beiediging eraan
ontnomen wordt, Ieze men in cass., 29 maart
1973 (ibid., 1973, biz. 763) en de conciusie
van de Procureur-Generaal Ganshof van der
Meersch verschenen in Bull. en Pas., 1973, I,
726, aismede cass., 29 november 1974 (.Arr.
cass., 1975, biz. 378).

318(V ... , T. D .... )
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 26 juni 1975 door het Hof van
Beroep te Gent gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 229 en 231 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doordat het arrest, bij bevestiging van
het beroepen vonnis, om eigen redenen
en om deze van de eerste rechter die het
tot de zijne maakt, verweersters hoofdvordering toewijst en de echtscheiding
tussen de partijen toestaat, mede ten
nadele van eiser,
tM·wijl, eerste onde1·deel, het arrest niet
antwoordt op het door eiser in de akte
van hoger beroep aangevoerde verweer
waarin tegen de motivering van de
eerste rechter, die de rechter in hoger
beroep zich eigen maakt, precieze kritieken werden uitgebracht, hierin bestaande dat eisers veroordeling wegens
medeplichtigheid aan overspel niet het
noodzakelijk beledigend kenmerk kon
vertonen dat door de aangehaalde wetteksteri is vereist, omdat verweerster,
na het echtelijk dak te hebben verlaten,
steeds had geweigerd naar haar echtgenoot terug te keren, integendeel ostentatief met een andere man had samengeleefd, zodat zij, die steeds afwijzend
stond ten overstaan van de hervatting
van de wederzijdse huwelijksplichten,
zich op haar beurt niet gegriefd kon
voelen door het ontstaan van een toestand, geconcretiseerd door eisers overspel, die door haar toedoen was tot stand
gekomen en die zij geenszins wenste te
zien wijzigen ; waaruit volgt dat het
arrest niet voldoende naar recht is
gemotiveerd (schending van artikel 97
van de Grondwet);
tweede ondenleel, voor zover geoordeeld
zou worden dat het arrest afdoend is
gemotiveerd door de redenen luidend als
volgt : " De eventuele tekortkomingen
en het wangedrag van de ene echtgenoot
ontslaan de andere niet van zijn eigen
verplichtingen, onder meer van trouw.
Er is geen compensatie van grieven,
zodat een ernstige tekortkoming aan de
huwelijksverplichtingen haar beledigend
karakter behoudt voor de andere echtgenoot, al mocht deze zich ook zelfhebben
misdragen. lets anders ware dat ge'intimeerde de aangehouden medeplichtigheid
aan overspel zou hebben uitgelokt of

begunstigd, maar dit wordt noch bewezen
noch beweerd >> ; dergelijke motivering
de aangehaalde bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek schendt, vermits
zij het beledigend karakter van het
overspel enkel toetst aan de uitlokking
en de begunstiging ervan, waar nochtans
de niet-grievende aard van een grond tot
echtscheiding, zoals door eiser in zijn
akte van hoger beroep werd voorgehouden, eveneens kan worden afgeleid
uit de weigering van verweerster de
wederzijdse huwelijksplichten opnieuw
op te nemen (schending van de artikelen 229 en 231 van het Bmgerlijk Wethoek):
Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat eiser liet gelden dat zijn
gedragingen " materialiter bewezen waren
maar dat zij niet grof beledigend konden
zijn voor verweerster omdat deze laatste
hem op het ogenblik van de feiten
verlaten had en reeds veroordeeld was
wegens overspel », het arrest deze stelling
om de redenen van de eerste rechter en
om eigen redenen weerlegt ; dat het
onder meer oordeelt dat de gedragingen
van eiser ernstige tekortkomingen uitmaken rekening houdende met de omstandigheden van de zaak die het
preciseert, inzonderheid hun krenkend
karakter ten opzichte van verweerster ;
Dat het zodoende eisers verweer
beantwoordt en zijn beslissing wettelijk
verantwoordt ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
19 november 1976. 1e kamer. Vom·zitte1·, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Van Leckwijck. - Gelijkh~idende
conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Biitzler.

2e

KAMER.-

22 november 1976.

10 VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN. lNSOHRIJVING VAN DE MOTORRIJTUIGEN. TEOHNISOHE EISEN WAARAAN DE MOTORRIJTUIGEN MOETEN VOLDOEN. VEROORDELING OM EEN MOTORRIJTUIG
IN RET VERKEER TE HEBBEN GEBRAOHT
OF TOEGELATEN TE HEBBEN DAT RET
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IN HET VERKEER WERD GEBRAOHT
ZONDER DAT DE BURGERREOHTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID, WAARTOE HET
AANLEIDING KAN GEVEN, GEDEKT IS
DOOR EEN VERZEKERING, ZONDER DAT
HET WERD INGESOHREVEN EN ZONDER
DAT HET VOERTUIG, HOEWEL HET AAN
DE TEOHNISOHE OONTROLE ONDER·
WORPEN IS, VOORZIEN IS VAN EEN
SOHOUWINGSBEWIJS.- VEROORDELING
ENKEL HIEROP GEGROND DAT DE BE·
KLAAGDE AAN DE DERDE, HOUDER VAN
HET VOERTillG, DE SLEUTELS ERVAN
HEEFT AFGEGEVEN EN HEM NIET HEEFT
GEZEGD DAT HET VOERTUIG DOOR GEEN
VERZEKERING WAS GEDEKT. - NIET
WETTELIJK VERANTWOORDE VEROOR·
DELING.
20 CASSATIE. BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. - BESLUITEN DOOR DE
REOHTER AFGELEID UIT ZIJN VAST·
STELLINGEN. - AARD EN OMVANG VAN
HET TOEZIOHT VAN HET HoF.
1o Niet wettelijk verantwo01·d is het m·rest

dat een beklaagde Ve?'o01·deelt om een
motor1•ijtuig in het verkeer te hebben
gebracht of toegelaten te hebben dat het
in het verkeer we1·d geb?·acht zonder
dat de burgerrechtelijke aanspmkelijkheid, waartoe het aanleiding kan geven,
gedekt is doo?' een verzekering, zonde?'
dat het werd ingeschreven en zonder dat
het voertuig, hoewel het aan de technische controle onde1·worpen is, voorzien
~s van een schouwingsbewijs, op g1·ond
alleen dat de beklaagde aan de de1·de,
houder van het voe?'tttig, de sleutels
e1·van heejt afgegeven en dat hij hem
niet heeft gezegd dat het voertuig door
geen vm·zekm·ing was gedekt.
2o H oewel de rechter de jeiten vaststelt

waarop hij zijn beslissing grondt,
moet het Hoj van Oassatie a.m. nagaan
of het besluit dat hij eruit t1·ekt uit
deze gegevens wettelijk kan worden
ajgeleid (l). (Impliciete oplossing.)
(BIDDELO.)
ARREST (ve?'taling),
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 juni 1976 door het Hof van
Beroep te Bergen gewezen ;
(1) Cass., 6 december 1965 (Bull. en Pas.,
1966, I, 462); 14 oktober 1974 (ibid., 1975,
blz. 205) en 21 oktober 1975 (ibid., 1976,
blz. 230).

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 12, § 1,
18, §§ 1 en 3, van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
3 van het koninklijk besluit van 31 december 1953 houdende regeling nopens
de inschrijving van voertuigen met eigen
beweegkracht, 23, 24 en 81 van het
koninklijk besluit van 15 maart 1968
houdende algemeen reglement op de
technische eisen waaraan de auto's en
hun aanhangwagens moeten voldoen,
doordat, om eiser te veroordelen om,
met overtreding van vorenvermelde bepalingen : 1) een motorrijtuig in het
verkeer te hebben gebracht of toegelaten
te hebben dat het in het verkeer gebracht
werd zonder dat de burgerrechtelijke
aansprakelijkl1eid waartoe het aanleiding
kan geven gedekt is door een verzekering ;
2) een niet ingeschreven motorrijtuig
in het verkeer te hebben gebracht ;
3) een aan de technische controle onderworpen voertuig in het verkeer te hebben
gebracht zonder schouwingsbewijs, het
arrest enkel overweegt << dat de beldaagde
erkend heeft dat bij de inpandgeving van
deze Opelwagen aan Jean-Claude Dupuis,
hij hem de sleutels had toevertrouwd om
de wagen aan de gang te brengen ;
dat Dupuis gezegd heeft dat de beklaagde
hem pas enkele dagen na de afgifte van
dit voertuig hem erop had gewezen dat
dit niet gedekt was door een verzekering
inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid »,
te1·wijl deze veroordelingen noch door
de afgifte van de sleutels aan de derde,
houder van het voertuig, noch door het
feit dat niet gewezen werd op het
ontbreken van een verzekering, wettelijk
verantwoord zijn :
Overwegende dat het arrest dat, om
de telastleggingen bewezen te verklaren,
enkel steunt op de overwegingen van
het middel, de veroordelingen van eiser
niet verantwoordt ;
Dat daaruit immers niet volgt dat eiser
het litigieuze voertuig in het verkeer
lweft gebracht of dat hij heeft toegelaten
dat het in het verkeer werd gebracht
niettegenstaande het niet was verzekerd ;
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; laat de
kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
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22 november 1976. 2 8 kamer. Voorzitter en Ve?·slaggeve?·, de H. Legros,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijklttidende conclttsie, de H. Charles,
advocaat-generaal. Pleite1·, de H.
Mayence (van de balie te Charleroi).

2e KAMER. -

22 november 1976.

10 MISDRIJF. POGING. GEEN
VASTSTELLING VAN DE BESTANDDELEN.
- 0NWETTELIJKE VEROORDELING.
20 CASSATIE. OMVANG. - STRAF·
ZAKEN. - NIJllT BEPERKTE VOORZIE·
NING VAN DE BEKLAAGDE. - VERNIE·
TIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING. BRENGT DIEN ·
TENGEVOLGE VERNIETIGING MEDE VAN
DE EINDBESLISSING OP DE TEGEN DE
BEKLAAGDE INGESTELDE BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING.
1o N och 1'egelmatig met redenen omkleed

noch wettelijk ve1·antwoord is de verom·deling wegens een paging tot misdaad,
als de bestanddelen van de stmjbare
paging niet zijn vastgesteld (1). (Art. 51,
S.W.; art. 97 Grondwet.)
2o Vernietiging, op de niet beperkte voorziening van de beklaagde, van de Ve?'oordeling op de stmfvordering b1·engt
vernietiging mede van de eindbeslissing
op de tegen hem ingestelde bu1·ge1'lijke
1'echtsvo1•de1·ing, die het gevolg is van
de ee1·ste, zeljs in geval van vernietiging
van de beslissing op een ambtshalve
voorgedragen middel (2).

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
tegen eiser :
Over het middel ambtsha1ve afgeleid
uit de schending van de artikelen 51
van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet:
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt wegens poging tot diefstal
zonder het bestaan vast te stellen van
de constitutieve bestanddelen van de
strafbare poging ;
Dat het arrest derhalve niet regelmatig
met redenen is omkleed en zijn beslissing
niet wettelijk verantwoordt ;

II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerster
tegen eiser :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering de
vernietiging met zich brengt van de
beslissing op de civielrechtelijke vordering die eruit volgt ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de memorie van eiser, die op de
griffie van het Hof werd ingediend na
het verstrijken van de bij artikel 420bis,
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn, vernietigt
het bestreden arrest ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing ;
laat de kosten ten laste van de Staat ;
verwij st de zaak naar het Hof van Beroep
te Bergen.
22 november 1976. 2 8 kamer. Voorzitte1·, de H. Legros, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,.
Baron Vin9otte. Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. R. Lallemand (van de
balie te Brussel).

(GUEROHAFT.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juni 1976 door het Hof van
Beroep te Brussel gewezen ;

28 KAMER.- 22 november 1976.

(1) Cass., 29 april 1946 (B~tll. en Pas.,
1946, I, 162); raadpl. cass., 11 oktober 1976,
supra, blz. 168.
(2) Cass., 27 september 1976, supra, blz. 106.

1° BEWIJS.- STRAFZAKEN.- G:mvALLEN WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER
BEWIJSMIDDEL VOORSOHRIJFT. - SOE·
VEREINE BEOORDELING DOOR DE FEI·
TENREOHTER,
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2o REDENEN. VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING. RECHTER DIE
BEPAAI,DE BEWIJSMIDDELEN ALS OVERTUIGENDER BESCHOUWT DAN ANDERE.
GEEN CONCLUSIE. GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DEZE
BEOORDELING TE MOTIVEREN.

1° W ann(Jer de wet in strajzaken geen bijzonder . bewijsmiddel voorsohrijjt, beoordeelt de reohter .in jeite en derhalve
soeverein de bewijswaarde van de gegevens op grand waarvan hij tot zijn over. tuiging is gekomen en waartegen de
partijen. tegenspraak hebben kunnen
voeren (1). ·
2° Bij on~stentenis van f!en oonolusie
dienaangaande is de rechter niet verplicht
de redenen op te geven waarom hij
bepaalde bewijsmiddelen als overtuigender besohouwt dan andere (2). (Art. 97
Grondwet.)

'(DE SGHIETERE DE LOPHEM,
T. DUVIVIER EN LITISCONSORTEN.}

ARitEs.T (vertaling).

HET HOF ; _:·Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 april 1976 in hoger beroep
gewezen doQr de Correctionele Rechtbank
te Brussel;

I. Op. de voorzieriing van de eiser de
Schietere de Lophem :

A. In zoverr~ de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering
tegen verweerder Duvivier; · medebeklaagde:
Overwegende dat eiser niet · bevoegd
is om zich tegen deze beslissing in
cassatie te voorzien ;
B, In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser en tegen de beslissingen
op de civielrechtelijke vorderingen van
de verweerders tegen eiser ·en van eiser,
burgerlijke partij, tegen verweerder Duvivier:

(1) Cass., 2 februari 1976 (Arr. cass., 1976,
blz. 644); raadpl. cass., 7 september 1976,
supra, blz. 24.
(2) Cass., 6 september 1976, supra, blz. 20.
CASSATIE,

1977. -

11

Over het eerste middel,. afgeleid ttit
de schending van de artikelen 1319,
1320, 1322, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 154, 155, 189, 211 .van het
Wetboek van Strafvordering, 97 van de
Grondwet en, voor zover. als. nodig,
16-1, 27-1, eerste lid, V&n het k~ninklijk
besluit van 14 maart 1.968 en 62 van .de
wetten betreffende de . politie van het
wegverkeer gecoordineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968,
doordat, om de aan eiser ten laste
gelegde inbreuk op artikel 27-1, eerste
lid, van het Wegverkeersreglement bewezen te · verklaren, om hem civielrechtelijk volledig aansprakelijk te
stellen, om verweerder Duvivier die
werd vervolgd · wegens inbreuk ·op arti•
kel 16-1 van hetzelfde reglement buiten
vervolging te stellen en bijgevolg ·vast
te l'!tellen dat de civielrechtelijke vorderingen van de eisers tegen laatstgenoemde
riiet gegrond zijn, het bestreden vonnis
zegt dat uit de verklaring van getuige
Thomas volgt dat het voertuig van
Duvivier stilstond vooraleer het werd
aarigereden door de linkerfl!mk van het
voertuig van de Schietere · de Lophem,
dat de verbalisfl,nten er enerzijds hebben
op gewezen dat . het voertuig van de
Schietere de Lophem niet links achteraan
doch links vooraan beschadigd was .en
anderzijds dat het voertuig van de
Schietere de Lophem v66r de plaats van
de botsing een remspoor van zes meter
achterliet en overweegt dat « deze tw!)e
materiele vaststellingen van de verbalisanten, welke tot bewijs van het tegendeel
gelden, samen met de formele verklaring
van getuige Thomas met zekerheid
aantonen : 1° dat het voertuig van
Duvivier sedert een tijdje stilstond en
derhalve· een voorzienbare hindernis
vormde voor de Schietere de Lophem,
2° dat de linkerv:oorzijde van de wagen
van de Schietere de Lophem de linker~
voorzijde van de wagen van: Duvivier
heeft geraakt, 3° dat de Schietere de
Lophem met een overdreven snelheid
reed aangezien hij een remspoor van
zes meter achterliet v66r de botsing met
het voertuig van Duvivier en, ingevolge
deze eerst!'l botsing, de macht over zijn
voertuig verlo()r en vervolgens op drie
andere voertuigen is gebotst om tenslotte
tot stilstand te komen tegen een gevel "•
terwijl, eerste onderdeel, de rechters in
hoger beroep niet konden beslissen.
zonder de organieke regelen in zake het
bewijs in strafzaken te schenden, dat het
bijvoegsel nr. 1 bij het proces-verbaal
nr. 042532, dat enkel sprak over schade
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aan de voorzijde van eisers voertuig, in
aanmerking moest worden genonien o1n
vast te stellen waar • zijn voertuig werd
beschadigd en waar het de schok opving,
zodat, zoals de Schietere de Lophem in
zijn conclusie beldemtoonde, het vaststand ·dat de linkervoorzijde van het
voertuig van Duvivier hem links achteraan heeft geraakt, dat de hevigheid van
de schok hem tegen andere gestationeerde
voertuigen en tegen een · gevel had
geslingerd en dat de agent Hochepied,
die het proces-verbaal nr. 042532 had
opgesteld, op (de) vraag, (van het orgaan
van de wet) antwoordde bij een procesverbaal nr. 2262 van 5 augustus 1975
dat bij het strafdossier werd gevoegd :
.<< Ik h~b schade vastgesteld links vooraan
.aan het voertuig (van de Schietere de
Lophem) en aan de linkerachterzijde.
Ik h.ad zulks trouwens vermeld in mijn
verslag over de botsing " (schending van
al de in het middel aangehaalde ·wettelijke
bepalinge:n r:o.et uitzondering van ·de
artikele11· .1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet); bij .. gebrek aan vermelding van de
redenen waarom het proces-verbaal
nr. 2262. werd geweerd in. zoverre het
het proces-verbaal m·. 042532 bevestigde
of verduidelijkte, het vonnis niet wett<Qlijk
.met redenen is .omkleed (schending van
arrtikel 97 van de Grondwet);
tweecle ·onde1·deel, door op grond van
de verklaring van Thomas te · beslissen
dat de linkel'Vooi•zijde van het voertuig
van . eiser de linkervoorzijde van het
!voertuig van Du:vivier heeft geraakt,
terwijl deze getuige enkel beweerde dat
de linkerzijde van eisers voertuig de
voorzijde· van het stilstaand voertuig
van .Duvivier had geraakt, het vonnis
'de " voorzijde >> en de "flank >> van een
-voertuig heeft vermengd welke essentieel
o'n.derscheiden begrippen zijn en derhalve
·de bewijskracht van het proces-verbaral
''nr. 7536 van 24 mei 1975 van de politie
van Brussel met de verklaring van deze
getuige heeft geschonden (schending •van
'de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
'Burgerlijk Wetboek) :

lingen van het proces-verbaal nr. 042532
van 28 april 197 5 van de politie van
Brussel dan op de verklaringen van de
verbaliserende agent die opgetekend
werden in het proces-verbaal nr. 2262
van 5 augustus 197 5 ;
. Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenmnen ;

Om die -redenen, verwerpt de. voorzieningen ; veroordeelt· elke eiser in de
kosten van zijn.voorziening.
22 november 1976. 2e kanier. Voorzitter, de H. Legros, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Mevr~. Raymond-Decharneux~ Gelijkluidende conclttsie, de H. Charles, advocaat-ge.neraal.
Pleite?'B, · de. HH.
Dass<Qsse i:m A. De Bruyn.

2e KAMER.-

1976.

WETTEN EN BESLUITEN. TOEPASSING IN DE TIJD. - WEGVERKEE:R; --'- 0VERTREiHNG VAN HET TEN
'TIJDE VAN RET FElT VIGERENDE ·REGLEMENT.- NIEUW REGLEMENT DAT'HET
FElT NIET MEER STRAFBAAR STELT, 0VE_RTREDING BLIJFT STRAFBAAR.

1°

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BuRGERLIJKE . RECHTSVORDERING. ' ·B'ESLISSING WAARBIJ EEN VORDERING
AFGEWEZEN WORDT ZONDER TE ANTWOORDEN OP D1!1 CONCLUSIE. -'-- NIET
GEJI'I?TIVEERD ARREST.
I o Als het aan een bestuttrder van een

voertuig ten laste gelegde feit een overtreding• oplevert van het wegverkee1'Breglement dat van kracht was toen de
ove1·M·ecling wercl gepleegd, blijft cle
besttt7;trder strafbaar, zelfs indien het
reglement later·werd opgeheven (1).

Over liet eerste miderdeel :
Overwegende dat, warineer de wet in
strafzaken ·geen bijzonder bewijsmiddel
'Oplegt, de feitenrechter soeverein in feite
de bewijswaarde beoordeelt van de
.bestanddelen die men hem voorlegt ;
Dat, bij gebrek aan .conclusie hieromtrent, de rechtbank de· redenen niet
lnoest aangeven waarom zij haar overtuiging steunde veeleer op de vaststel-

22 november

2°

Niet gemotivewrd is cle beslissing
waa1·bij een vorcle1·ing van cle bwrgerlijke
partij wordt verwoTpen, zoncle~· te ant-

(1) Cass., 12 december 1955 (.Arr. cass_.,
1956, blz. 288).

-323woorden op de conclusie waarop deze
vorderingis gegrond (1). (Art. 97 Grandwet~)

(LHOIR, T. PERSONENVENNOOTSCH.AP
MET BEPERKTE .A.ANSPRAKELIJKHEID
« LECH.ANTRE ».)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Ge1et op het bestreden
vonnis, op 17 juni 1976 in hoger beroep
gewezen door de Correctione1e Rechtbank
te Bergen;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de bes1issing waarbij eiser van de
te1ast1egging D wordt vrijgesproken :
Overwegende dat de voorzi!'ming, bij
gebrek aan be1ang, niet ontvanke1ijk is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de bes1issing op het overige van
de strafvordering :
Over het eerste midde1, afge1eid uit
de schending van de artike1en 2; 418 en
420 van het Strafwetboek, 84 en 86 van
het koninklijk bes1uit van 1 december
197 5 houdende a1gemeen reg1ement op
de po1itie van het wegverkeer, 7, 9 en 97
van de qrondwet,
doordat het bestreden vonnis, dat,
met verwijzing naar het vonnis a quo
van 19 november 197 5 van de Po1itierechtbank te Bergen, de artike1eh 418
en 420 van het Strafwetboek, 7-2, 12-3, a,
van het a1gemeen wegverkeersreglement
(koninklijk besluit van 14 maart 1968)
bedoelt, eiser veroordeelt om op 21 oktober 1974 te Bergen, 1) door gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg, doch
zonder het oogmerk om de persoon van
een ander aan te randen, ingevolge een
wegverkeersongeval dat aan hem was
te wijten, onopzettelijk slagen of verwondingen te hebben toegebracht aan
Lhoir Freddy, 2) de .met het oog op de
regeling van het verkeer geplaatste
tokens niet in acht te hebben genomen
wanneer deze laatste regelmatig naar de
vorm en overeenkomstig de voorschriften
van het reglement of van het koninklijk
besluit van 31 december 1965- :figuur 25
- aangebracht zijn, en 3) als bestuurder

(1) Cass., 17 februari 1976 (.Arr .. cass.,
1976, biz. 704).

van een motorrijtuig op . de rijbaan de
inrichtingen geplaatst om het verkeer
te kanaliseren niet aan zijn 1inkerhand
te hebben ge1aten, tot een enkele ge1dboete van 7 5 frank plus de opdeciemen
en, op de civielrechtelijke vordering,
hem veroordeelt om aan verweerster.
een bedrag van 39.762 frank te betalen,
terwijl het koninklijk. bes1uit van
1 december 1975 houdende a1gemeen
reg1ement op de politie van het wegverkeer, van 1 mei 1976, op welke dag
het in working getreden is, het koninklijk
bes1uit van 14 maart 1968 houdende
a1gemeen reglement op de politie van
het wegverkeer heeft opgeheven ; het
bestreden vonnis dat op 17 juni 1976 is
uitgesproken, dit is na de. inwerkingtreding van vorenverme1d konink1ijk
besluit van 1 december 197 5 en de
opheffing van het. koninklijk besluit
van 14 maart 1968, eiser niet kon veroor-.
de1en wegens overtreding van een opge·
heven koninklijk besluit (artikelen 7-2
en 12-3 a, van het koninklijk besluit
van 14 maart 1968) en evenmin deze
misdrijven kon beschouwen als zijnde
een gebrek aan voorzichtigheicl of voorzorg wat hem werd ten 1aste gelegcl op
grand van de artike1en 418 en 420 van het
StraJwetboek (schending van alle in het
middel aangehaalde W!')tsbepalingen) :
Overwegende dat eiser tot een geld'
boete van 75 frank is veroordeeld wegens.
de in het midde1 aangeduide misdrijven,
na contraventionalisering door de raadkamer van het inisdrijf « onopzettelijk·
toebrengen van slagen ofv'erwondingen »;
Overwegende· dat ·de bepalingen van
het wegverkeersreglement, niettegenstaande hun wijziging of opheffing, van
toepassing blijven op de feiten gepleegd
toeri zij van kracht waren ;
Dat het middel naar recht faalt;
Overwegende dat de substantiiile of
op straffe van nietigheid voorgeschreven'·
rechtsvormen worden nageleefcl en clat de
beslissing overeenkomstig · de wet is ; ·
III. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de · civiel·
rechte1ijke vordering : .
Over het tweede m:lddel, afge1eid uit
de schending van de artikelen 1382 en
1383 vanhetBurgerlijk Wetboek, 10-1, 1°
en 3°, 12-3-1, a, en 12-5 van het konink:
lijk besluit van i december 1975
houdende a1gemeen reglement op .. de
politie van het wegverkeer en voor zovee1
als nodig, 16-2, a, 18 en 27-1 van het
koninklijk besluit van 14 maar.t 1968
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houdende algemeen reglement op de die hem moet laten voorgaan, en dat de
politie ·van het wegverkeer en 97 van bestuurder in dit geval duidelijk kon
de Grondwet,
gezien worden door de gei:ntimeerde, dat
: d~ordat het vonnis, nu het vaststaat zo zij hem niet opmerkte, zulks te wijten
dat de verkeerstekens waardoor Roger was aan haar verstrooidheid, onoplettendNicole was verplicht de weggebruikers heid en aan het feit dat zij geen gebruik
van de laan te laten voorgaan, en na te maakte van het brede gezichtsveld
hebben vastgesteld dat de beklaagde waarover zij beschikte " (schending van
Lhoir (thans eiser) "verplicht was de artikel 97 van de Grondwet) :
rechter zijlaan op te rijden en niet op
Overwegende dat door enkel te zeggen
de middenste laan mocht rijden wegens dat " Nicole Roger in dit geval geen
de verbodstekens die zich niet alleen op enkele reden had om te geloven dat
de verkeersgeleider maar ook bij het begin , beklaagde de middenste rijstrook · ging
van de laan bevonden, iri de door deze oprijden in de richting van het Leopoldbestuurder gevolgde richting "• niettemin . plein, aangezien het teken 25 dat zich
beslist dat de " foutieve gedraging " van rechts van de beklaagde Lhoir bevond
eiser, namelijk door de bepalingen van en d11t hij ook had moeten opmer ken
de artikelen 7-2 en 12-3, a, van het hem verbood verder te rijden " en " dat
koninklijk besluit van 14 maart 1968 de beklaagde Lhoir door· deze foutieve
te hebbeD. overtreden, "de normale gedraging de normale verwachtingen
verwachtmgen van Nicole Roger heeft van Nicole Roger heeft verijdeld.en voor
verijdeld en voor haar een voorzienbare haar een niet te voorziene hindernis heeft
hindernis heeft gevormd »,
opgeleverd "• het vonnis het verweer van
terwijl de verplichting voor de weg- het tweede onderdeel van het middel
gebruiker voorrang te verlenen bij het niet beantwoordt ;
oprijden van een weg die een hoofdweg
Dat het middel dienaangaande geis ten opzichte van de door hem gevolgde grond is;
weg . omdat daarop een omgekeerde
Om die redenen, en zonder dat het
driehoek aanwezig is, niet onderworpen
is aan de voorwaarde dat de gebruiker eerste onderdeel van het tweede middel,
van de .opgereden weg daarop de plaats dat tot geen cassatie zonder verwijzing
inneemt welke hem door het reglement zou kunnen leiden, dient te worden
wordt opgelegd of er overeenkomstig onderzocht, vernietigt het bestreden
de bepalingen van dit reglement rijdt ; vonnis in zoverre het op de,' civielbovendien, de bestuurder die een ander rechtelijke vordering beslist ; verwerpt
moet laten voorgaan slechts verder mag de voorziening voor het overige ; beveelt.
rijden indien hij zulks, gelet op de plaats, dat van dit arrest ·melding zal worden
de verwijdering en de snelheid van de gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
andere bestuurders, kan doen zonder vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser
gevaar voor ongevallen ; het opdagen en verweerster elk in de helft van de
van eiser die in de verboden richting kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak
reed, op zichzelf dus voor verweerster, naar de Correctionele Rechtbank te
die hem moest laten voorgaan, geen niet Charleroi, zetelend in hoger beroep.
te voorzien voorval kon zijn ; de feitenr.echter, door ten deze niet te wijzen op
22 november 1976. - 2e kamer.
enige bijzondere feitelijke omstandigheid Voorzitter, de H. Legros, raadsheer
ter verantwoording van .zijn besluit dat waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
aan verweerster geen enkele fout kon de H. Screvens. Gelijkluidende conworden verweten en dat eisers fout voor clusie, de H. Charles, advocaat-generaal.
verweerster een niet te voorzien voorval - · Pleiter, de H. Dassesse.
was geweest, zijn beslissing dat eiser
alleen en volledig aansprakelijk is voor
l).et ongeval niet wettelijk verantwoordt
(schending vail alle in het middel aange,
haalde wetsbepalingen :inet uitzondering
van artikel 97 van .de Grondwet); het
v;onnis bovendien geen regelmatig ant2e KAMER. - 22 november 1976.
woord verstrekt op eisers conclusie
waarin deze betoogde dat " l:J.et opdagen
van de in verboden richting rijdende
I o VOORZIENING IN CASSATIE. hestuurder im:iners, dp zichzelf, geen
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASBATIE TE VOORZIEN,- STRAFZllN..Qnvoorzien voorva:l kon zijn 'voor degene

-325ARREST TOT BUITENVERVOLGINGSTEL·
LING.- VOORZIENING VAN DE BURGER·
LIJKE PARTIJ.- DRAAGWIJDTE.
20 . dASSATIEMIDDELEN. STRAF·
ZAKEN, VoORZIENING IN CASSATIE
VAN. DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN
EEN ARREST TOT BUITENVERVOLGING·
STELLING. MIDDEL DAT DE BESCHIK·
KING TOT BUITENVERVOLGINGSTELLING
BETWIST.- NIET·ONTVANKELIJKHEID.

1° De burgerlijke partij is alleen ontvanke-

lijk om zich tegen een ar?·est tot buitenvervolgingstelling in cassatie te voorzien . in ~overre zij hierbij veroordeeld
wordt . tot schadevergoeding jegens de
ve1·dachte. en in de kosten van de strajvordering of van de burgerlijke rechtsvordering en in zover1·e het a?'?'est een
andere beschikking bevat die uitsluitend
betrekking heeft op de bu1·gerlijke rechtsvordering (1).

arrest van buitenvervolgingstelling in
cassatie te voorzien in zoverre zij hierbij
veroordeeld wordt tot schadevergoeding
jegens de verdachte, in de kosterr van de
strafvordering of in die van de civiel, rechtelijke vordering of Iiog in zoverre
het arrest een andere beschikking bevat
die uitsluitend betrekking heeft op de
• civielreQhtelijke vordering;
Overwegende dat het eerste middel
van eiseres uitsluitend gericht is tegen
de beslissing van buitenvervolgingstelling ; dat het tweede · middel, alhoewel
, het zogezegd gericht is tegen het onderdeel van het beschikkende gedeelte dat
eiseres veroordeelt om aan verweerder
schadevergoeding te betalen, de beschik·
king van buitenvervolgingstelling op~
nieuw in vraag stelt ;
Dat zij derhalve niet ontvankelijk
, zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten,

2° Niet ontvankelijk, tot staving van een
22 november 1976. - 2e kamer. voorziening van de burgerlijke partij Voorzitte?·, de H. Legros, raadsheer
tegen de besch,ikking van een arrest tot waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
zij
buitenvervolgingstelling waarbij
H. Screvens. Gelijkluidende conwordt veroordeeld tot schadevergoeding de
de H. Charles, advocaat-generaal.
jegens de verdachte of in de kosten van , -clusie,
Pleiter, de H. Biitzler.
·
de strafvordering of van de burgerlijke
?'echtsvordering, is het middel dat de
beschikking tot buitenvervolgingstelling
betwist (2). (Art. 135 Sv.)
(MASSON, T. VERSTRAETEN.)
ARREST

(vertaling).

2e

KAMER. -

22 november 1976.

STRAF. VERBEURDVERKLARING.
GEEN VASTSTELLING VAN DE BIJ DE
WET
GESTELDE
VOORWAARDEN.
NIET MET REDENEN OMKLEDE BE·
SLISSING.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juni 1976 door de kamer
van inbeschuldigingstelling van het Hof
van Beroep te Luik gewezen ;
Overwegende dat bet bestreden arrest, Niet met redenen omkleed is de beslissing
die in strafzaken een vm·beurdverenerzijds, de beschikking tot niet-verklaring uitspreekt zonder de aanwezigvolging wegens misbruik van vertrouwen,
heid vast te stellen van de bij de wet gewaartegen verzet werd aangetekend,
stelde voorwaa1·den (3). (Grondwet,
bevestigt bij gebrek aan bezwaren
art. 97; S.W., art. 42.)
en de ·burgerlijke partij, thans eiseres,
in de kosten veroordeelt, en, anderzijds,
eiseres vero·ordeelt om aan de verdachte,
(BOURDON.)
thans eiser, I 00 frank . schadevergoeding
te betalen;
Overwegende, dat de burgerlijke partij '
ARREST (vertaling).
alleen ontyankelijk is om zich t~Jgen een
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
(1) en (2) Cass., 16 november. 1976, supra,
biz. 299:

(3) Cass., 3 juni 1975 (Arr. cass., 1975,
biz. 1046).

-

326

arrest, op 20 april1976 door het Hofvan
Beroep te Bergen gewezen ;
In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij de strafvordering wegens de telastleggingen A,
2o tot 5o, door verjaring vervallen
worden verklaard :
Overwegende dat de voorziening bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ;
In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
w'egens · de andere telastleggingen :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 42 en
43 van het Strafwetboek, 17, tweede lid,
van de wet van 3 januari 1933 :
·
. Overwegende dat het arrest de ver-.
beurdverklaring beveelt van de karabijn
en van de munitie welke onder nl\. 00531
van het jaar 1973 van het register van de
bewijsstukken van de correctionele griffie
te Doornik werden in beslag genomen,
zclfider de aanwezigheid vast te stellen
viin de wettelijke voorwaarden waarvan
d!cl wet deze straf afhankelijk st!)lt ;
Overwegen(].e dat het arrest dienaangaande riiet wettelijk is verantwoord ;
Overwegende dat, voor het oV'erige,
de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven
rechtsvormen
werden na.geleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de verbeurdverklaring van de in beslag genomen
karabijn en munitie beveelt ; verwerpt
de voorziening voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het ·gedeeltelijk
vernietigde arrest ; veroordeelt eiser in
drie vierden van de kosten en laat het
overige vierde ten 1aste van de Staat ;
verwijst de aldus beperkte zaak :p.aar
het Hof van Beroep te BrusseL.

2e KAMER. -
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10 RECHTBANKEN. STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
- VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE
OM AAN DE BURGERLIJKE P ARTIJ
SCHADEvmRGOEDING TE BETALEN BOVE.N RET GEVRAAGDE. 0NWETTELIJKHEID.
2o AANSPRAKELIJKREID (BUITEN
OVEREENKOMST).- RAMING VAN
DE SCHADE " EX AEQUO ET BONO >>. WETTELIJKHEID. - VOORWAARD:EJN.

1° De feitenrechte;· kan de beklaagde ·niet
wettelijk veroordelen om aan de burgerlijke partij schadevergoeding te betalen
boven hetgeen deze partij o.m. bij
conclusie vraagt (1). (Art. 1138, 2°
G.W.)
.
2° De rechter die de ;·edenen opgeeft waarom
niet kan worden ingegaan op de door de
pa;·tij voo;·gestelde wijze van raming van
de materiele schade, ten gevolge van een
onrechtmatige handeling, en inzonde;·heid · van het bed;~ag .van het verlies van
de. tegenwo01·dige en toekomstige ·jaarlij kse inkomsten op grand waarvan deze
;·aming moet gebeuren en die vaststelt dat
slechts een raming ex aequo · et bono
mogelijk is, is niet verplicht de gekapitaliseerde inkomsten de;·wijze te ramen;
hij kan, na het bedmg van de jaa;·lijkse
inkomsten ex aequo et bono te hebben
vastgesteld, het passend kapitalisatiebedrag op deze raming wettelijk toepassen. (Art. 97 Grondwet en art. 1382
B.W.)
(EURLINGS EN VAN CALSTER, T. GAETHOFS
A., M. EN MONIQUE EN NATIONAAL
VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN.)
ARREST.

22 november 1976. - 2e ·karrier.
V oorzitter, de H. Legros, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve;·slaggever,
Mevr. Raymond-Decharneux. - Gelijlcluidende conalttsie, de H. Charles, advocaat-generaal.

RET HOF ; - Gelet op het bestre.den
arrest, op 7 november 1975 door het
Ho;f van Beroep te Antwerpen gewezen ;

I. In zoverre de ·voorziening gericht is'
· tegen de beslissing op de door verweerster
Monique Gaethofs ingestelde civiehechtelijke vordering :
·
(1) Oass., 15 maart 1975 (Arr. cass., 1975,
blz. 1747); raadpl. noot 1, gek E.K.; onder
cass., 13 juni 1975 (ibid., 1975, blz. 1092).

-327Overwegende dat de eisers verldaren
afstand te doen van hun voorziening
onder voorhehoud. van het recht een
voorziening .in te stellen nadat een
eiridheslissing zal gewezen worden ;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegerr de heslissing op de door de
andere 'verweerders ingestelde civielrechtelijke vordering :
Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van .de artikelen 1319,
1320, 1322, 1382, 1383, 1384 van het
BurgerF.ik Wethoek en ll38 v~n het
Gerecht\'llijk W etbol3k en van het algemeen: principe' v!1n het verhod ·voor de
rechter uitspraak te · doen huiten de
grenzen van het g'evorderde,
doord~t : het. •arre~t de eis van. eer.ste
verweerder tot, vergoeding ,va,n de schade,
door' Jil'lm :per13oonlijk g6leden, .als gevolg
va.ri de. Potale .hlijvende invalidit,eit yan
izijn dochter," Monique ·' G:aetho~s, · eri '-ivel
W\')gen.s cte . .Kosten van aanpassiug van
zijn w;oning; !net het doel het.'. haar
mogelijk te malmn zich in een rolstoel
door... het. huis. te verplaat.sen,, ·gegrond
verklaart, en '. aan verweerdel' uit' dien
hqofde'een.som van 266.934 frauk.toekent
de. reden dat " ... rekening .hP.udende
met de. prijsstijgingen in de bouwse()tor,
he.t g'evorderde pedrag, op grond yan het
hijgevoegde'. deslmndigenonderzoek ·yan
het.studiehureau <tRimanque »,.waa~;v.an
de hecijfering als jtlist en in overeenstemming met de huidige. houwprijzen
voorkomt, client ingewilligd te worden 'ten
helope van 266.934 frailk >>,
tM·wijl"het rapp6rt "'Rimanque » waarnaar het arrest verwijst, de kosten van
deze werken herekende op 206.824'frank,
\velk hedrag door eeNite verweetder in
zijn 'conclusie in . hager beroep over'genomeii · werd, terwijl de som ·van
266.'{i34'frank 'daarin slechts Wei'd· vermeld ·als het saldo van de glohale vergoedin:g hem versclmldigd na aftrek van
de reeds gestorte voorschotten,' waaruit
volgt dat, door het · . hedrag. · van
266.934 frank aan te houden voor de post
" verhouwing huis », het arrest de hewijskracht van de ' voormelde conclusie
!niskent (schf:Jnding wi:n de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek) 'en uitspraak heeft gedaan hoven
de door eerste ver\veerder in d.at verhand
gestelde eis (schending van artikel ll38
van het Gerechtelijk W ethoek, vap, het
algemeen heginsel van het verhod · uitspraak te doen huiten de grenzen van
het gevorderde· en, voor 'zover' nodig,

mn

van de artikelen 1382, 1383 en 1384 van
het Burgerlijk W etboek) :

Over~egende dat uit de conclusie ~an
eerste verweerder hlijkt dat hij, met
betrekking tot 'de $Chadepost "yerbouwing .huis ,,, zich ertoe ' beperkte een
hedrag van 206~824 frank te vorderen
overeenkomstig het verslag van het
studiebureau Rimanque ;
·
Overwegende dat ·.het ·arrest hem
niettemin ·, deswege een bed.rag · v:an
266.934 frank toekent ;
Dat het.middel gegrond is;
p~e~ het tweede. middel, ·
••

0

•

• • • •

• ••••• _

•••••

•,

• • • • • • •

Dat liet . ~iqdel fbitelijke grondslag
mist;
·
'
·
·
Over het derde middel, afgeleid uit .de
schending van ·de 'artikelen 1315, 1382,
1383, 1384 van het Burgerlijk Wethaek,
870 van het Gerechtelijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
· :.
· .
. d,~'ordat l~et arrest,
aan het slachtpffer Marcel Gaethofs, tweecie verwee;rder,
een vergoeding van 1.971:840 frari.J,: toe
te kennen uit hoofde van materiels
schade; ria ·vastgesteld te hebhe:r;t· dat
«,het slachtoffer. juist · door. 2;ijn jeugdig.e
leeftijd ten tijde van ~ het ongev11L in
de omnogelijkheid blijf~ objectieve eletnenten hij .tt;~ ,,hrengen .ter beoordeling
van zijn ..toekomstige inkomsten. en
inkomstenverlies '' . ·beslist :: dat " dezliJ
schadepost wel degelijk afzonde:rlijl,: van
de morele schade rnoet worden geraamd
en · hillijk op basis yan een jaarlijks
netto-inkomen moet •.worden. g 0 kapitaliseerd »,
· ieni!ijl dit motief ·het 'iliet mogelijk
Iilaakt ria te gaan of 'de rechters in hoger
beroep bedoeld hehhen naar billijlrneid
vast te' stellen hetzij mikel het jaarlijks
netto-inkomeri van het slachtoffer, hetzij
integendeel het geheel van de vergoeding
voor m;ctteriele schade (schending van
artikel 97 van de Grondwet); het althans
tegenstrijdig is enerzijds te beslissen dat
de .. schade · naar hillijkheid client te
worden. geraamd eJJ. anderzijds over te
gaan .tot een herekening door kapitalisatie, hetgeen een preciezt;~ en. mathematische vaststelling van de schade
oplevert (schending van artikel 97 van
de Grondwet), en in ieder geval het arrest,
na gekozen te hebhen voor een raming
ex aeq~w et bono van het jaarlijks inkomen
van het slachtoffer en na de afwezigheid
vastgesteld te hehben van enig ohjectief
element voor de raming van de schade
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van het slachtoffer, meer. bepaald voor
de toekomstige inkomsten en het inkomstenverlies, de schade had dienen
te ramen naar billijkheid
plaats van
ze te bepalen door middel van kapitalisatie (schending van de artikelen 1315,
1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk
Wetboek):

in

Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat het hof van beroep, door de in het
middel aangehaalde beweegredenen, o.ordeelt dat enkel het jaarlijks nettoinkomen van het slachtoffer ex aequo
et bono dient geraamd te worden, zijnde
18.000 frank per maand;
Overwegende dat bet arrest vermocht
alleen die berekeningselementen ex aequo
et bono te schatten ten aanzien waarvan,
bij gebrek aan vaststaande gegevens,
geen andere schattingsmethode mogelijk
was;
Overwegende dat de berekening :van
de geleden schade door kapitalisatie op
voormelde basis geen tegenstrijdigheid
noch onwettelijkheid oplevert;
Dat het. mid del niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening in zoverre zij gericht
is tegen de beslissing op de door verweerster Monique Gaethofs ingestelde
civielrechtelijke vordering ; vernietigt het
bestreden arrest in zoverre .het uitspraak
doet over het bedrag van de schadepost
« verbouwirig van huis >> van eerste
verweerder ; verwerpt de voorziening
vocir het overige ; beveelt dat melding
van dit arrest zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
l;>eslissing ; veroordeelt de eisers in drie
vierde van de kosten eri verweerder
Albert Gaethofs in de overige kosten ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.

23 november 1976. - 2e kamer.
Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Dumon, eerste advocaatgeneraal. - · Pleiters, de HR. Dassesse
en Houtekier.

2e KAMER. -

23 november 1976.

1° HELING. - STRAFWETBOEK, ARTIKEL 505.- VEROORDELING.- RED'EJNGEVING.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN; VEROORDELING WEGENS' HELING. STRAFWETBOEK, ARTIKEL 505. -:BEKLAAGDE DIE BIJ OONOLUSIE ENKEL
HEEFT AANGEVOERD DAT HIJ · TE
GOEDER TROUW HAD GEHANDELD. REDENGEVING.
3° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT).- TER BESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING
MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 23 VAN
DE WET TOT BESCHERMING 'VAN DE
MAATSCHAPPIJ. - BESLISSING WAARIN
WORDT VASTGESTELD DAT DE VEROORDEELDE ZIOH IN STAAT VAN HERHALING
BEVINDT, IN DE ZIN'VAN ARTIKEL 56
VAN HET STRAFWETBOEK, ·WEGENS
VEROORDELING TOT EEN GEVANGENISSTRAF VAN TEN MINSTE EEN JAAR BIJ
EEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN
ARREST VAN EEN HOF VAN BEROEP,
DAAR HET NIEUW·MISDRIJF GEPLEEGD
IS v66R HET VERSTRIJKEN VAN' EEN
TERMIJN VAN VIJF JAAR BINDS DE
STRAF IS ONDERGAAN OF VERJAARD.V ASTSTELLING WAARDOOR EEN . TERBESOHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 23
VAN DEZE WET WETTELIJK KAN WORDEN. VERANTWOORD.
4° RECHTERLIJKE ORQANISATIE.
- HOF VAN .BEROEP. - SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE. MAGISTRATEN DIE UITSPRAAK DOEN
OP DE STRAFVORDERING MOETEN NIET
DEZELFDE ZIJN ALS DEGENE DIE, MET
TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 YAN DE WET
BETREFFENDE DE VOORLOPIGE HECHTENIS, UITSPRAAK HEBBEN GEDAAN
OVER EEN VERZOEK TOT VOQRLOPIGE
INVRIJHEIDSTELLING.

5° VOORZIENING IN OASSATIE. STRAFZAKEN, . - VEROORDELEND .ARREST. - VERWERPING VAN HET VERZOEK TOT VOORLOPIGE INvRIJHEIDSTELLING, - VOORZIENING TEGli:N HET
VEROORJ)ELEND ARREST VERWORPEN.
- VOORZ!ENING TEGEN DE BESLISSING
TO'r VERWERPING VAN HET VERZOEK
TOT .. VOORLOPIGE INVRIJHEiDSTELLIN:G
ZONDER BELANG.

1° en .2° Warneer de bf!..klaagde,' di~ wegens
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heling wordt vervolgd, bij conclusie
.enkel heeft aangevoerd dat hij « te goeder
trouw >> was en dat nog andere getuigen
iouden moeten worden gehoord . om dit
te . bewijzen, veroordeelt de rechter de
beklaagde wettelijk en motivee~·t hij
regelmatig zijn beslissing door in de
bewoordingen van de wet de telastlegging bewezen te verklaren en te zeggen,
.enerzijds, dat, om de redenen die hij
aanhaalt, de beklaagde zich rekenschap
diende · te. geven van de strajbare here
komst van de zaken waarvan de heling
hen werd ten laste gelegd en, anderzijds,
dat een nieuw verhoor van getuigen
nutteloos is (1). (Art. 97 Grondwet;
art. 565 S;W.)
3° Wa;nneer de andere wettelijke voorwaarden, vervuld · zijn is de terbesch~k
kingstelling van de Regering van ·de
.beklaagde wettelijk verantwoord (2) do.or
de bes,lissing . die :vaststelt dat .. de beklaagde die zij we gens heling veroordeelt
zich in staat van herhaling bevindt, in
de , zin iJan artikel. 56 van het . Strafwetboe'k, . wegens veroordeling tot geva'll:geniflstraf ·van ' ten minste Aen . jaar
door een arres~ .van een hof van beroep
gewezen op ... , dat in kracht van gewijsde
is ·•gegaan, daar het nieuw misdrijf is
gepleegd v66r het verstrijken van .een
.. termijn vq,n vijj jaar sedert de straf
wet:d ondergaan of was verjaard (3).
(Artt. 23 .en: 24 wet tot bescherming
van de maatschappij.)
4° Geen enkele wettelijke bepaling sohrijjt
vo.or dat het hof van beroep, reohtdoende
op de sti'afvordering, moet samengesteld
zijn uit dezelfde zittende magistraten
als ·· de gene die, met toepassing van
artikel 7 van, de wet van 20 april 1874
op de voorlopige hechtenis, uitspraak
hebben gedaan over een verzoelc tot
voorlopige inv1·ijheidstelling van de beklaagde.
50

W anneer de · veroordeelde zich in
cassatie heeft voorzien tegen een arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij het verzoekschrijt tot
voorlopige .invrijheidstelling wordt verworpen, en ten gevolge van de verwerping
van h:et cassatieberoep tegen df! veroor-

delende beschikking, deze in kracht van
gewijsde is gegaan, wordt het cassatieberoep tegen de beslissing, wam·bij het
verzoeksohrift .tot voorlopige invrijheidstelling wor(lt verworpen, zonder belang (4).
(BLANCQ,UAERT, T. VAN CAUWENBERGHE,
BEUSELINC;K, DE GUESQ,UrERE, COP.PIETERS, VAN DIERDONCQ, TILLEKAERTS
EN DERKINDEREN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet ·op de bestreden
beslissinge:r:t, zijnde 1° het arrest op
28 september 1976 door het .Hof van
Beroep te Gent gewezen, 2° het arrest
op 6 september 1976 door hetzelfde hof
gewezeri en waarbij de vraag om invrijheidstelling van eiser afgewezen · werd,
3° het v:onnis op 24 mei 1976 in eer~;~te
aanleg door de Correctionele Rechtbank
te Gent gewezen ;
. I. W at de voorziening tegen. het arrest
van 28 september 1976 betreft':

A. In· zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissirtg op de tegen eiser
irigestelde strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid hieruit
dat de herhaalde vragen van . eiser tot
aanvulling van .. het vooronderzoek niet
werden ingewilligd :
Overwege~de dat het middel vreemd
is aan de bestreden beslissing en derhalve
niet ontvankelijk is;
'

Over het tweede en het derde middel
samen, afgeleid,
het tweede, hieruit dat het arrest de
vraag van eiser om een nieuw getuigenverhoor afwijst en de conclusie niet
beantwoordt waarin hij stelde om diverse
redenen dat hij te goeder trouw g~handeld
had zodat het vereiste strafbaar opzet
niet bewezen was ;
.
·
het derde, uit de. schending van de
artikelen 505 van het Strafwetboe.k eri
97 van de Grondwet,

(1) OMs., 9 juni 1936 (Bull. en Pas., 1936,
opgeven waarom de rechter geoordeeld heeft
I, 286).
.
het hem goor de wet toegekende recht te
(~) Olli!s,, 4 november.1975 (Arr. cass., 1976,
moeten toepassen.
·
blz. 303).i de beslissing die het ter beschikking
(3) Oass., 8 ivni 1971 (Arr. Cf1:8s., 1971,
stellen van de Regering beveelt in een geval '. blz. l 004) en noot 1 en 2. Vgl. caas., 1 december
waarin deze. maatregel door de wet niet is
1975 (ibid,, i976, biz. 408.),
geboden· - wat ten deze het geval was (4) Raadp!. cass., 29 april 1935 (Bull. en
Pat~., 1935, I, 225).
.
.
.
moet wel bepaald en precies de redenen
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schuldig is aan de hem ten laste gelegde uit een misdrijf zonder meer en eiser
feiten omdat hij " zich rekenschap' moest daar weet van moest hebben :
geven dat de herkomst van deze goederen
Overwegende da:t de bewezeri verdelictueel was "•
ldaarde . telastlegging van heliilg in · de
terwijl, eerste onderdeel, het arrest bewoordingen van de wet omschrevt)n is ;
diende vast te stellen dat alle constitu- dat het arrest zonder dubbelzinnigheid
tieve elementen van de heling verenigd vaststelt dat de bestanddelen · van het
waren; de kennis dat de ·goederen misdrijf verenigd zijn ;
.
gestolen waren een van deze elementen
Overwegende dat het arrest ·daarenis ; de woorden " zich rekenschap moest boven beschouwt dat, gelet op het groot
geven "• welke het hof van beroep aantal fietsen die dagelijks bij eiser
gebruikt, impliceren dat het hof niet geb'racht werden, soms met afgerukte
ondubbelzinnig heeft vastgesteld dat taksplaten, en hem ter .hand gedaan
eiser wist dat de fietsen afkomstig waren werden tegen spotprijzen, hij zich rekenvan diefstal; de gebruikte zinswending schap moest geven dat de herkomst
betekent dat het hof dit enkel vermoedt ; van deze goederen delictueel was ; dat
het arrest dus niet ondubbelzinnig heeft het feit dat hij naderhand medegewerkt
vastgesteld dat de bestanddelen v.an he~ heeft· om een medebeklaagde· te identifimisdrijf verenigd. zijn,
ceren, aan de schuld niets ·verandett ;
en terwijl, minstens, de motieven van dat-de aanvraag van een nieuw geti.tigimhet arrest tegenstrijdig en du,bbelzim1ig verhoor derhalve ongegrond is ; ,
zijn doordat het enerzijds stelt dat de
Dat het aldus zonder strijdigheid ·de
schuld van eiser gedurende de behande- cnnclusie beantwoordt ;
ling van de zaak bewezen is gebleven,
Dat het teveris zijn beslissing nopens
hetgeen impliceert dat het hof van beroep het bestaan van het moreel bestanddeel
zeker is dat :eiser. wist dat de goederen van het ~isdrijf en betreffende de vraag
gestolen waren, terwijl het anderzijds om ·· getuigenverhoor wettelijk rechts.telt dat eiser " zich rekenschap mo,est vaardigt;
.
geveit d,at de herkomst van dez,e goederen
Dat de middelen niet kunnen. worden
delictueel was "• waaruit afgeleid client aangenomen ·;
te worden dat het hof dit slechts verOve:.: het vierde middel, afgel~id ui:t 'de
moedt;
van artikei 23 va:r;l de wet van
tweede onderdeel, het arrest in de termen schending
l juli 1964 tot bescherming van. de
van de wet diende vast te stellen · dat
maatschappij,
eiser zich had schuldig gemaakt aan
doordat gezegd .artikel 23 dE:l g~vallen:
heling; het arrest dit niet doet en stelt
dat 'eiser <<. zich rekenschap moest geven bep~alt waarin iemand facultatief ter
dat de herkomst van deze goederen beschi}i:king van de regering kan worden
delictueel was '' ; het feit dat · iemand gesteld, de beslissing die de terbeschikweet dat goederen een delictuele. oor- kingstelling beveelt in de termen van de
sprong hebben nog niet inhoudt dat hij >yet die:r;1t vast te stellen in welk van de
>yeet dat die goederen. verduisterd zijn, drie onderscheiden gevallen bepaa~d door
weggenoinen of afkorilstig zijn van een hetzelfde artik;el de beklaagde zich berliisdaad: of eeri wanbedrijf; .het woord vindt : l 0 hetzij in .eeri van de gevallen
delict im:iriers ruimer is dan eeri misdaad bepaald bij de artikelen 56 en 57 'van ·het
of een wanbedrijf en tevens de over- , Strafwetboek, 2° hetzij in staat · van
herhaling van misdaad ria wanbedrijf,
tred,ingen omyat,
'
· Em terwijl, minstens, de ·m9tieven van ; 3° hetzij hij sedert vijftien jaar ten
, minste· drie maal werd veroordeeld tot
h~t arrest dubbelzinnig en tegenstrijdig
zijn, doordat het enerzijds stelt dat ·de een ·correctionele gevangenisstraf van
schuld van eiser bewezen is gebleken, ten minste zes maanden,
terwijl iwch de correctionele rechtbank
hetgeen impliceert dat het hof van beroep
van oordeel was dat eiser wist dat de noch het hof van beroep hebben vermeld
goederen · verduisterd, weggenomen of voor welk vari · de drie voornoemde
afkomstig waren van een misdaad of een gevallen het ten deze stond,
en terwij1 de co'rrectionele rechtbank
wanbedrijf terwijl het anderzijds voorhoudt dat << beklaagde zich rekenschap en het · hof van beroep de · voorga,ande
moest geven dat de oorsprong van: deze veroordelingen, die. eiser had opgelopen
goederen delictueel was "• hetgeen slechts en die zijn terbeschikkingstelling mogebetekent dat het hof. van beroep .van lijk · maakten, in het vonnis of arrest
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'dienden te vernielden met opgave van · . IL W at de · voorziening .tegen het
-de dag · waarop deze veroordelingen arrest van· 6 september 1976 betreft .:
werden uitgesproken en van de opgelegde
Overw~gende .dat het arr~st de vraag
straf, hetgeen niet werd gedaan :
van eiser om voorlopige invrijheid·
Overwegende dat de bewezen ver- · stelling afwijst ;
Overwegende dat wegens de verwerldaarde telastlegging nader bepaalt dat
eiser .Verkeert in staat van herhaling in ping . van de voorziening die er tegen is
de zin van artikel 56 van het Straf- ingesteld, de veroord,elende beslissing
wetboek, daar hij vroeger werd veroor- ·in kracht van gewijsde gaat; ··
Dat de voorziening tegen het arrest
deeld bij het in kracht van gewijsde
gegaan arrest van •het Hof van beroep van 6 september 1976 geen, belang meer
·
te Gent van 11 oktober 1975 tot onder heeft ;.
meer een gevangenisstraf van .een jaar
II.. W at cl13 vocirzie'uing tegen het
en· hij' de nieuwe wanbedrijven heeft vonnis van 24 mei 1976 betreft :
gepleegd minder dan vijf jaar .sedert hij
zijn straf heeft ondergaan of sedert
Overwegende· dat 'het vonnis, hetwelk
.deze. verjaard. is ;
.
in eerste aanleg werd . gewezeri; . niet
Dat het middel feitelijke grondslag vatbaar is voor cassatieberoep ;
mist;
Om die redenen,. ··v~rw'erpt de , v~or
Over het vijfde middel, afgeleid uit
de schending van :de artikelen 7 van de
wet van· _.20 april 1810 en 783 -van het
G;ei:eohtelijk W etboek,
· doordat; op .stra:ffe van nietigheid, een
arrest· slEichts · kan worden gewezen door
het.' 'voorgeschreven aantal raadsheren
·die' alle zittingerr van de zaak hebben
bijgewoond,
·
. terwijl. eiser . een verzoekschrift tqt
yoorlopige. invrijheidstelling heeft neergelegd waarover op 6 september 1976
door de vierde kamer van het liof .van
beroep we.rd gevonnist, en deze ka,rner
.to en ·.een andere samenstelling had ·dan
op het ogenblik dat het bestreden arrest
van 28 september 1976 werd gewezen :
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling voorschrijft dat het hof van
beroep, uitspraak doende op de E>trafvordering, samengesteld moet zijn_ uit
dezelfde magistraten als deze die eeiJ.
verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling hebben behandeld bij toepassing
van artikel 7 van de wet van 20 april1874
op de voorlopige hechtenis ;
Dat het mid¢J.el 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;

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op ·de tegen eiser
door de verweerders ingestelde civielrechtelijke vorderingen :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aarivoert ;

zieningen ; veroordeelt eiser in de kosten.
23 november 1976. -

2• kamer. -

V oo~zitter, de H. Wauters, · raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. --'- Gelijkluidende
coiwlusie, de H. Dumon, eerste advocaatgt:meraal. - Pleiter, de H. G. Deheselle
(van de balie te Gent).

3• KAMER. -

24 november 1976.

1° RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN. - ZELFSTANDIGllJN. - AA:N.VOERlNG DOOR DE ElSER VOOR HET
ARBElDSGEiRECHT VAN EEN FElT OF
EEN E_LEMENT VAN NA DE KENNlSGEVlNG VAN DE ADMlNISTRATIEVE BESLlSSlNG DAT EEN WEERSLAG HjlJEFT
OP DE RECHTEN OP PENSIOEN. FElT OF ELEMEiNT WAARVAN DE RECHTER GEEN KENNIS KAN NEIMEN.
2° GERECHTSKOSTEN. ___: RusT- EN
OVERLEVINGSPENBlOEN. - ZELFSTANDIGEN.- 0ASSATlEGEDlNG.- VooliZIENING VAN HET RIJKSINSTITUUT
VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN
DER ZELFSTANDlGEN TEGEN EEN BESLISSlNG OP EEN VORDERING INGESTELD
DOOR ·OF TEGEN EEN GERECHTIGDE. VOORZIENING INGEWILLIGD. - VEROORDELING VAN DE ElSER IN DE
KOSTEN.

1° De rechter bij wie een beroep aanhangig

-332is tegen een administratieve beslissing had ingesteld tegen de hem op 27 deover de rechten van een zelfstandige op cember 1972 door eiser betekende besliseen rustpensioen kan geen kennis nemen sing volgens welke hij recht heeft op
van een feit of een element van na de een rustpensioen, ten bedrage van
betekening van deze beslissing (Art. 155, · 24.396 frank vanaf 1 januari 1972 en van
28.062 frank met ingang van 1 juli 1972,
§ 1, c, K.B. van 22 december 1967
houdende algemeen reglement betref- dat berekend werd op een loopbaan van
fende het rust- en overlevingspensioen 22 jaar, waarbij geen rekening was
der zelfstandigen, gew. bij K.B. van gehouden met de jaren 19?7 ~ot 1959
omdat verweerder voor diC Jarenc de
10 mei 1971.)
bijdragen niet had betaald die hij
2o Wanneer het Hof, na de voorziening van verschuldigd was krachtens de wetten
het Rijksinstituut voor de sociale ve1·- die het pensioenstelsel van de z.elfzekeringen der zelfstandigen te hebben standigen regelen, en nu de arbeldsingewilligd, een beslissing vernietigt auditeur hoger beroep had ingesteld tegen
op een vordering gegrond op de pensioen- het vonnis van de arbeidsrechtbank dat·,
.wetgeving voor zelfstandigen erz, inge- na erop gewezen te hebben dat die
~teld door of tegen een gerechtigde,
bijdragen op 30 mei 1973 werden betaald,
veroordeelt het de eiser in de kosten van het beroep vari verweerder niet g(lgrond
het cassatiegeding (i). (Artt. 581, 2°, · had verklaard en de administratieve
1017, lid 2,.en 1111, lid 4, G.W.)
beslissing van 27 december 1972 had
bevestigd, doch had gezegd dat. eiser
« vlug een nieuwe beslissing moet ·nemen
(RIJ:K!liNSTITUUT VOOR DE SOOIALE VERtot toekenning van een pensioen op
zEKERING:EN DER ZELFSTANDIGEN, T.
basis van een loopbaan van 25 jaar ~et
PROCUREUR-GENERAAL BtJ HET HOF
uitwerking op 1 juni 1973 ll, het arbelds·VAN BEROEP TE LUI:K EN MARTYNIOU:K.)
hof, a) bij het bestreden arrest . van
2 april 1974, de heropening van de
ARREST (vertaling).
· debatten beveelt opdat de partijen '\litleg
zouden geven over de weerslag· die de
RET HOF;- Gelet op de bestreden betaling van de bijdragen van 30 inei
arresten, op 2 april en 1 oktober 1974 1973 op het aan verweerder toe te kennen
door het Arbeidshof te Luik gewezen ; pensioen kan hebben in verband met het
bedrag en de ingangsdatum, en h~t aldus
Over het middel afgeleid uit de schen~ beslist op grond dat voormeld art1kel 155
ding van de artikelen 21, §§ 1 en 2, van van .het koninklijk besluit van 22 d~
het koninklijk. besluit nr. 38 van 27 juli cember 1967 erikel regels vaststelt d1e
1967 houdende inrichting van het sociaal eiser in acht moet nenien, doch niet tot
statuut der ze~fstandigen, gewijzigd bij
doel kan hebben en niet heeft een rechter,
de wet van 21 december 1970, 15, bij wie op geldige wijze een gesch~l
§ 1, 2o, 33, 2° en 3°, 41 inzonderheid aanhangig is, te bele.tten dit. gesch1l
leden 1 en 2, van het koninklijk besluit volledig af te handelen zoals hij het recht
nr. 72 van 10 november 1967 betreffende en de plicht heeft dat te doen, dat een
het rust- en overlevingspensioen der andere beslissing afbreuk zou doen aan
zelfstandigen, welke artikelen 15 en 41 de tekst en de geest van het Gere?htelijk
gewijzigd zijn bij de wet van 9 juni 1970, W etboek dat precies heeft gem~d dat
62, inzonderheid lid 2, 133, § 1; 134, 155 de geschillen vlug :wuden beslecht worden
van het koninldijk besluit van 22 de- zonder nieuwe vorderingen of nieuwe
cember 1967 houdende a1gemeen regle- gedingen (zie onder meer de artikelen "807,
ment betreffende het rust- en overlevings808, 1068 en 1069 van het Gerechtelijk
pensioen · der zelfstandigen, welke arti- . Wetboek) ·en dat de eerste rechter, in
kelen 134 en 155 gewijzigd zijn bij het plaats van alleen maar de administratieve
koninklijk besluit van 10 mei 1971, en, beslissing te bevestigen en eiser te vragen
voor zoveel .no dig, van de artikelen 2, om. voot het overige vlug een riieuwe
80.7, 808, 1068 en 1069 van het Gerech- beslissing te nemen, de partijen dus had
telijk Wetboek,
moeten v:erzoeken over het geschil in
doordat, nu verweerder op 15 januari zijn geheel te conciuderen; b) bij het
1973 bij de . arbeidsrechtbank beroep arrest van 1 oktober 1974, het. hoger
beroep gegrond verklaart, . voor recht
zegt dat de arbeidsrechtbank het beroep
(1) Cass., 26 mei 1976 (Arr. cass., 1976,
gegrond diende. te verklaren met· b!lslec~l
blz.;1068).,
tingvan het gehele aangebrachte gesch1l,
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verwe{lrder vaststelt op 24.396 frank doen over verweerders recht op pensioen
vanaf.l janua.ri 1972, op 28.062 frank door andere data te bepalen dan vastvanaf 1 juli 1972 en op 31.921 frank gesteld bij de beslissing die· hem werd
vane,f 1 jimuari 1973 en, na regularisatie, betekend, en·. het arreiit van I oktober
op 49.275. frank met ingang van 1 juni I9?4, _door dit techt op 1 januati en op
I973, ..
I JUm 1973 vast te stellen, de in het
terwijl de verplichting voor eiser, om middel vermelde wetsbepalingen en
van ambtswege een nieuwe beslissing inzonderheid artikel 155, § i, van ~oor
te nemen. wanneer tussen de .dag van de noemd koninklijk besluit van 22 debetekening van een door hem genomen cember 1967, gewijzigd bij het koninklijk
administratieve beslissing (of de dag besluit van 10 mei 1971, hebben gewaarop ·de · beslissing ingaat, wanneer schonden:
deze. . v66r ·.de datum van uitwerking
Overwegende dat de bestreden arresbetekend werd), enerzijds, en de datum ten, om het beroep van. de verweerde'r
waarop in verband met deze besl~ssing Martyni~~ tegen de beslissing van eiser
een vonni& of. een arrest werd geveld toe te WIJZen en het bedrag te wijzigen
door. een arbeidsgerecht, dat ten gronde van het rustpensioen dat die beslissing
uitspraak dE;Jed, . anderzijds, een feit of hem als . zelfstandige had toegekend, in
een element, dat een weerslag heeft op aanmerkmg nemen dat yerweerder in de
de rechten van degene die aanspraak loop van het geding de achterstallige
maakt op het pensioen en waarvan de bijdragen over de jaren 1957 tot 1959
gereohtelijke instantie.. ge€m kennis kon heeft betaald, met welke jaren de
ne..me..p, tijde..ns he..t geding door hem werd beroepen beslissing geen rekening had
ingeroepen; noodzakelijk uitsluit dat het
geho:uden voor de vaststelling van het
arbeidsgereoht naar aanleiding van .het penswen.;
geschil inzake de reeds betekende beslisOverwegende dat, volgens artikel 155,
sing zelf mag oordelen over. de weerslag
op de. rechten op pensioen V{!Jl. het feit . § 1, c, van het koninldijk besluit van
of het element dat aanleiding moet geven 22 _dec~_mber 1~67, g()wijzigd bij het
tot de nieuwe beslissing van eiser (scherr- komnldiJk beslmt van 10 mei 1971,
ding van artikel 155, § I, van het konink- houdende algemeen reglement betrefferide
lijk besluit van 22 december I967 het rust- en overlevingspensioen der
houdende algemeen reglement betreffende zelfstandigen, het Rijksinstituut van
het rust- en overlevingspensioen der ambtswege een nieuwe beslissing neemt
zelfstandigen, gewijzigd bij het koninldijk wanneer, onder. meer, tussen de dag
besluit van IO m.ei 1971, en, voor zoveel v:an de b~te.kenmg van een administ'ranodig, va1;1 de artikelen 2, 807, 808, I068 tieve beshssmg en de datum waarop in
en 1069 van het Gerechtelijk Wetboek); verband met deze beslissing een vonnis
of een arrest werd · geveld door een
en terwijl de betaling door verweerder, arbeidsgerecht, een feit of een element,
op 30 mei I973, van de door hem voor de dat een weerslag heeft op de rechten
jaren I957 tot I959 verschuldigde pen- va~ de _aanvra~en en waarvan de gerechsioenbijdragen, die enkel voor de toe- tehJke mstantw geen kennis kon nemen
komst een invloed ·heeft op zijn rechten tijdens het geding door de aanvrage;
op pensioen en, derhalve, geen enkele werden ingeroepen ;
.
weerslag kan hebben op zijn rechten
Overwegende
dat
deze
wetsbepaling
zoals ze vastgesteld .werden bij de
?eslissing waar~egen hij .beroep had aldu~ moet worden uitgelegd dat de
lllgesteld, een fmt of element is waarvan arbe1dsge~e?hten naar. aanleiding van
geen kennis kon worden genomen door het gesch1l mzake de betekende adminishet arbeidshof dat ingevolge het. beroep ~rat~eve beslissing, Z?lang het.. Rijksmstituut voor de so01ale verze~eringen
cont~o~e di~nde uit _te. oefenen op deze
der zelf!itandigen niet de bij de wet
admm1strat1eve beshssmg en, bijgevolg
voorgeschreven nieuwe beslissing heeft
e~kel diende na te gaan of, gelet op d~ genomen,
geen kenriis· kunnen nemen
fe1ten en elementen op het moment dat
de ?eslissing werd genomen, zij de van een feit of een element dat zich na de
penswenbedragen .en de ingangsdata administratieve be!llissing heeft voorvan het pensioen had vastgesteld ·zoals gedaan.en een weerslagkan hebben op de
het hoorde (schending van alle in het rechten op pensioen ;
Dat het middel gegrond is ;
middet vermelde wetsbepalingen), .waaruit volgt dat de bestreden arresten, door
Overwegende dat, krachtens de artite · oordelen . dat . zij, zonder nieuwe kelen 581, 1017 en Ita van het Gerech-
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telijk Wetboek, de kosten ten laste
moeten komen van eiser ;
Om die redenen,. vernietigt de bestreden arresten; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
v;1n de vernietigde beslissingen ; veroordeelt eiser in de kosten ; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
,. 24 november 1976. - 3e kamer.
Tloorzitter, de H. ·Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Capelle. Gelijkluidende conclusie,
de H. I)uchatelet, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Fa,lly.

1958 van de Raad van Ministers van de
Europese Economische Gemeenschap inzake de sociale zekerheid van de migrerende we1•knemers, gewijzigd docir de
verordening van 18 december 1963;.was
niet onbestaanbaar met de artikelen 3,
48, 51 en 117 van het Tl erdrag tot opriohting van .de .Europese Econom,ische
Gemeenschap, goedgekeurd bij de handeling van de wetgevende maoht . van
2 december 1957.
(TRICHES, T. « CAISSE DE C.OMPENSATION
. POUR ALLOCATIONS FAMILIALES
DE LA RlfQION LIEGEOISE ll.)
ARREST

.3e

KAMER.-'-

24.november 1976.

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
-PR.EJUDICIEEL GESCHIL.- HoF VAN
JUSTITIE VAN DE GEMEENSCHAPPEN.GEZAG.VAN DE ARRESTEN VAN DIT HoF.

2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
SOCIALE ZEKERHEID. KINDER~
BIJSLAG. VERORDENING NR. 3 'vAN
25 SEPTEMBER 1958 VAN DE RAAD
VAN MINISTERS VAN DE EUROPESE
EcoNOMISCHE ·GEMEENSCHAP INZAKE
DE SOCIALE ZEKERHEID VAN DE MIGRERENDE WERKNEMERS. ARTIKEL 42,
2, EERSTE LID, a, GEWIJZIGD BIJ DE
VERORDENING VAN 18 DECEMBER 1963.
BEPALING VERENIGBAAR MET DE
ARTIKELEN 3, 48, 51 EN 117 VAN HET
VERDRAG VAN 2 DECEMBER 1957.

1° De nationale 1;echter is gebonden door
de uitlegging vai1. de V erdragen tot
oprichting van de Europese Gemeenschappen en de verordeningen van de
Europese Economische Gemeenschap
welke, op zijn verzoelc, door het Hoj van
J ustitie van de Gemeenschappen is
gegeven (1). (Art. 117 Verdrag tot
oprichting 'Van de Europese Economische Gemeehschap, goedgekeurd bij
de handeling van de wetgevende macht
van 2 december 1957.) (Impliciete
oplossing.)
2° Artikel 42, 2, ee?·ste lid, a, van de
verordening nr. 3, van 25 september
(1) Raadpl. cass., 24 februari 1976 (An·.
cass., 1976, blz. 734).
(2) Arr. cass., 1976,. blz. 657.

(ve?·taling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, .op 11 september 1973 door het
Arbeidshof te Luik gewezen ;
Gelet op het arrest op 4 februari 1976
door het Hof gewezen (2);
Gelet op het arrest van 13 juli 1976
van het Hof van J ustitie van de Europese
Gemeenschappen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 3, inzonderheid
letter c, 48, 51, inzonderheid letter b,
117 ,van het V erdrag tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap,
goedgekeurd bij de wet van 2 december
1957, en 42 van verordening nr~ 3 van
25 september 1958 van de Ra~;td van de
Europese Economische Gemeenschap,
dat in die verordening is ingevoegd bij
artikel 1 van verordening nr. 1-64 van
de Raad . van .. de Gemeenschap van
18 december 1963,
doordat het arrest afwijzend. beschikt
op het middel dat eiser in zijn voor het
arbeidshof genomen conclusie had afgeleid uit het feit dat de bepalingen van
voormeld artikel 42 niet rechtsgeldig
zijn en niet toegepast kmmen worden,
omdat ze een ongelijke behandeling
inzake kinderbijslagen invoeren .naar,
gelang een verzekerde in het genot is
van. een pensioen of rente, verschuldigd
krachtens de wettelijke regeling van een
enkele Lid-Staat, of in het genot is van
pensioenen ofrenten, verschuldigd krachtens de wettelijke regeling van verschillende Lid-Staten, en omdat deze ongelijke behandeling onverenigbaar is met
het bepaalde in artikel 117 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, op grond dat,
volgens artikel 48, lid 2, van het Verdrag,
het vrije verkeer van werknemers de
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op grond van de nationaliteit tussen de
werknemers van de · Lid"Staten, wat
betreft de werkgelegenheid, de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden,
en dat artikel 117 van het Verdrag,
waarin gesproken wordt over de noodzaak
verbetering van de levensstandaard en
van de arbeidsvoorwaarden van de
werknemers te bevorderen, zodat de
onderlinge aanpassing daarvan op de weg
van de vooruitgang wordt mogelijk
gemaakt, geen _enkel ander objectief
criterium inzake discriminatie vaststelt,
terwijl voormeld nieuw · artikel 42 van
verordening nr. 3 van· de Raad van de
Europese Economische Gemeenschap,
verre van de onderlinge aanpassirig als
bedoeld in voornoemd artikel 11 7 te
bevorderen, de ongelijkheid doet ontstaan waarop eiser in zijn conclusie van
hoger beroep heeft gewezen ; deze oni·egelmatigheden een hinderpaal vormen voor
het. vrije verkeer van persor;ten binrien
de Europese Economische Gemeenschap,
zoals het bij de artikelen 3, inzonderheid
c, .en 51, inzonderheid b, van het Verdrag
is voorgeschreven, zodat de bepalingen
van voornoemd ni'euw artikel 42 niet
rechtsgeldig zijn en niet toegepast kunnen
worden: ·.
•·
Overwegende dat eiser het bestreden
arrest 'verwijt niet te hebben aangenbmen
dat artikel 42, 2, lid 1, letter a, van
verordening :rir. 3 van 25 september 1958
van de Raad van de Europese Economische · Gemeenschap, gewijzigd bij artikel 1 van de verordening van 18 december
1963, onverenigbaar was met de artikelen 3, 48, 51 en 11 7 van het V erdrag van
25 maart 1957 tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap,
dat deze bepaling van de verordening niet
rechtsgeldig was en dat ze ten deze niet
kon worden toegepast ;
Dat in het middel geen ·andere grief
wordt aangevoerd ;
Overwegende dat voormeld artikel 42,
2, lid 1, letter a, bepaalde dat zij die in
het genot waren van pensioenen . of
renten; verschuldigd krachtens de wettelijke regeling van verschillende . LidStaten, recht hadden op kinderbijslag
ove:r;eenkomstig de bepalingen . van · de
wettelijke regeling van· het land van
woonplaats, indien zij wotm.achtig zijri
op het grondgebied van een Lid-Staat
waar zich een van de instellingen bevindt
die aan hen pensioen of rente verschuldigd
zijn;
·
·
Overwegende dat het Hof van: J ustitie

van de Europese Gemeenschappen, uitspraak doende op de bij het arrest van
4 februari 1976 gestelde vraag, in zijn
arrest van 13 juli 1976 heeft beslist clat
« bij onderzoek van de gestelde vraag
niet is gebleken van gegronde bezwaren
tegen de geldigheicl van de betrokken
bepaling »;
Overwegende dat, anders dan in het
midclel wordt verklaard, artikel 42, 2,
van verordening nr. 3 dus rechtsgeldig is ;
dat het arrest, door te beslissen dat deze
bepaling in het onderhavige geval van
toepassing was, geen enkele 'van de in het
niiddel vermelde bepalingen heeft geschonden;
Dat het middel naar recht faalt ;
Overwegende dat, overeenkomstig de
artikelen 580, 1017 en lll1 ·van het
Gerechtelijk Wetboek, verweerster in
de kosten moet worden verwezen ;
Om die redenen, V!Jrwerpt de voorziening ; veroordeelt verweerster in de
kosten, met inbegrip van de , kosten
inzake de procedure voor het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen.
24 november 1976. 3e kamer.
Voorzitter en Ve1·slaggever, de H. Polet;
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleiter,
de H; Bayart.

1e KAti'!ER.- 25 november 1976.
EOHTSOHEIDING EN SOHEIDING
vAN TAFEL EN BED.- FEITELIJKE
SCHEIDING SEDERT MEER DAN TIEN
JAAR EN DUURZAME ONTWRICHTING
VAN HET HUWELIJK.- BEGRIP.

Feitelijke scheicling van de echtgenoten
. sedert meer dan tien jaar en du.urzame
ontwrichting van het huwelijk ktmnen
bestaan, zeljs indien man en vrouw aj e1~
toe met elkaar in betrekking kwamen bij
ontmoetingen met hun kincleren of bij
het nemen van beslissingen in verband
met clie kincleren of voor het behee1·
va'l'!- . gemeenschappeli] ke goede1·eh ( 1).
(Art. 232 B.W.)
(1) Raadpl. J. L. RENOHON, «A propos
de !'article 232 du Cocle Civil "• jou1•n. i!·ili.,
1'977, blz. 89.
·
·
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ARREST.

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 januari 1976 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ; .
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 232 van het
~urgerlijk Wetboek, gewijzigd bij artikef 1 van de wet van 1 juli 197 4, en, voor
zoveel nodig, 97 van de Grondwet.
doordat het arrest, met bevestiging van
het beroepen vonnis, de echtscheiding
tussen partijen op basis van artikel 232
van het Burgerlijk Wetboek toestaat,
op grond « dat niet wordt vereist ... dat
de echtgenoten, tijdens de duur van de
scheiding, helemaal · geen contact met
elkaar hebben gehad ; dat het volstaat
dat wordt aangetoond dat er geen enkel
gemeenschappelijk .leven · meer is, met
dien verstande dat · dit gemeenschappel'ijk leven, bij een htiwelijk, vooral blijkt
uit het feit dat tafel en bed gewoonlijk
gedeeld worden ; dat in het onderhavige
geval ge1ntimeerde (thans verweerder)
verklaart, zonder door appellante (thans
eiseres) te worden tegengesproken, dat
hij, na sedert 1957 een liaison te hebben
gehad met een vrouw die in 1966 overleed, vervolgens ·eeh andere vrouw als
bijzit nam in zijn woning te Pietrebais,
met wie hij thans nog samenwoont ; dat
deze feiten - die als vaststaand moeten
worden beschouwd op zichzelf al
aantonen dat de man gescheiden van zijn
vrouw heeft willen leven, met toekenning
echter, op materieel gebied, van vergoedingen aan zijn vrouw en met het
yoornemen zoveel mogelijk de schijn te
i:edden i dat, gelet. op de bestendigheid
van deze onregelmatige toestand, de
!outer uitwendige blijken van belangstelling en de. occasione}e vrijgevigheid
van gemtimeerde ten aanzien van zijn
echtgenote, zelfs al waren ze bewezen,
door haar redelijkerwijze niet konden
worden beschouwd als een bewijs van het
blijven bestaan of van de spoedige
bervatting van bet gemeerischappelijk
!even ; dat de episodische contacten die
de echtgenoten nog met elkaar zouden
gehad bebben trouwens kunnen worden
verklaard door de omstandigheid dat
zij de uit hun huwelijk geboren dochter
samen ontmoetten,. hetzij door de noodzaak om problemen in verband met die
dochter met elkaar te bespreken ))'
terwijl de feitelijke scheiding als be-

doeld in artikel 232 van het Burgerlijk
W etboek slaat op de toestand van twee
echtgenoten die, zonder uit de echt of.van
tafel en bed gescheiden te zijn, en zonder
dat daartoe enig geding is aangespannen,
niet meer gemeenschappelijk leven ; dit
gemeenschappelijk leven niet uitsluitend
bestaat in. het delen van tafel en. bed ;
de feitelijke scheiding waarva,n sprake
in artikel 232 van het BurgerlijkWetboek
integendeel de scheiding is tussen echtgerioten die als vreemden tegenover
elkaar staan zonder nog enig contact met
elkaar te hebben, waaruit volgt dat de
rechter in hoger beroep niet, zonder de
in het middel vermelde bepaling van het
Burgerlijk Wetboek te schenden, de
echtscheiding tussen partijen heeft
kunnen toestaan en als niet ter zake
dienend heeft kunnen verwerpen het
aanbod van· eiseres om aan te tonen dat
de echtgenoten, gedurende de ~?;oge
naamde feitelijke scheiding, in werkelijkheid steeds met elk!lar in contact gebleven
waren, zelfs indien zij niet de2;elfde
tafel en betzelfde bed. deelden :
Overwegende dat, krachtens artikel 232
van het Burgerlijk W etboek, ieder van
de echtgenoten echtscheiding kan vorderen wanneer zij, hetzij bij onderlinge
toestemming, hetzij omdat een van hen
bet wil, sedert meer dan tien jaar feitelijk
van elkaar gescheiden leven, en dat de
rechter in dat geval de echtscheiding
kan uitspreken wanneer het huwelijk
duurzaam ontwricht blijkt te zijn; dat
deze twee voorwaarden vervuld kunnen
zijn zelfs als de echtgenoten af en toe met
elkaar in betrekking zijn gebleven bij
ontmoetingen met hun kinderen of bij
het nemen van beslissingen in verband
met die kinderen, of voor het beheer
van gemeenschappelijke goederen ;
Overwegende dat bet arrest vaststelt,
zonder deswege door .het middel te
worden bekritiseerd, dat ve;rweerder en
eiseres sedert 1957, dat is sedert meer dan
tien jaar,. een afzonderlijke woonplaats
hebben; .dat verweerder, na een eerste
liaison, thans in concubinaat leeft, en,
in tegenstelling met de conclusie waarin
eiseres aanbiedt bet .bewijs te leveren
van bepaalde feiten .waaruit, volgens
haar; ZOU Volgen .dat .het huwelijk Iliet
duurzaam ontwricht is, beslist dat. die
feiten niet ter zake dienen, omdat het
tijdstip van sommige ervan niet ~s
gepreciseerd en de andere eenvoudig
verklaard kunnen worden door het feit
dat verweerder zorgde voor het beheer
van het omvangrijk onroerend vermogen
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dat de echtgenoten gemeenschappelijk
bezaten;
Overwegende dat het hof van beroep,
op grond van die .feitelijke en derhalve
soevereine vaststellingen, heeft kunnen
oordelen dat, niettegenstaande hetgeen
uit bepaalde feiten kon blijken en waarop
eiseres zich beriep om het tegendeel aan
te tonen, het huwelijk duurzaam ontwricht was en dat, nu zij sedert meer dan
tien jaar feitelijk · gescheiden waren, de
echtscheiding tussen partijen overeenkomstig artikel 232 van het Burgerlijk
Wetb()ek diende uitgesproken te worden ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
O:in die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
25 november 1976;·- 1e kamer. -

Voorzitter, Ridder Rutsaert, eerste· voorzitter.- Verslaggever, de H. Capelle.-'Gelijlcluidende conclusie, de H. Delange,
procureur,generaaL - Pleiters, de HH.
Biitzler en Dassesse,

1e

KAMER.-

25 novet1;1ber 1976.

OVEREENKOMST.- VERBINTENIS OM
lETS BINNEN EEN BEJ;'AALDE .TERli1IJN
TE DOEN.- YERTRAGING.·- SCHADE·
VERGOEDING. __:_ lNGEBREKESTELLING
VE;REIST,- UITZONDERINGEN,

(BUELENS, T. HENDRICKX.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 januari 1976 door het. Hof
van Beroep te Brussel ge:wezen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1146 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, in antwoord op het
door eiser bij conclusie aangevoerde
middel .dat een ingebrekestelling om de
werken op een bepaalde datum te voltooien noodzakelijk. was, beslist « dat
het vaststaat dat . in het onderhavige
geval gei:ntimeerde zich er bij overeenkomst toe verbonden had om het werk
in 165 werkdagen af te maken; dat hij,
door . zijn , fout, die termijn he.eft laten
voorbijgaan; dat artikel 1146 van het
Burgerlijk W etboek in een dergelijk geval
geen enkele ingebrekestelling voorschrijft »,
·terwijl, eerste onderdeel, artikel ll46
enkel doelt op de gevallen waarin de
t~itvoering materieel onmogelijk is geworden wegens het verstrijken van de
gestelde termijn, zodat het ten deze niet
kan worden toegepast, daar ·de rechter
in hoger beroep zelf had vastgesteld dat
het geschil eenvoudig betrekldng ·had
op . de duur van de werken waarvan de
uitvoering geenszins materieel onmogelijk
was geworden, waaruit volgt dat het
arrest het in het middel vermelde artikel 1146 schendt ;
tweede ondm·deel, het arrest geen antwoord geeft op het bij conclusie voorgedragen verweer dat eiser steunde op
de in het eerste onderdeel v:ari het middel
weergegeven redenering, waaruit volgt
dat het arrest niet met redenen is omkleed en dus artikel 97 van de Grondwet
schendt:

W anneer er geen bepaling bestaat over een
ingebrelcestelling van .de schuldenaar
door het enlcel verstrijlcen van de vervaltermijn lean de schuldenaar van een
verbintenis om iets binnen een overeengelcomen · termijn te doen slechts tot
schadevergoeding wegens vertraging in
de uitvoering van de verbintenis worden
veroordeeld, als hij door de schuldeiser
Wat het eerste onderdeel betreft :
in gebrelce gesteld is, tenzij uit het
voorwerp of de aard van de overeenlcomst
Overwegende dat het arrest, om eiser
of uit andere door de rechter vastgestelde te v:eroordelen . tot schadevergoeding
omstandigheden volgt dat, na het ver- wegens vertraging in de nakoming van
strijlcen van de overeengelcomen termijn, een verbintenis om iets te doen, en met
de· uitvoering van de verbintenis mate- de vaststelling dat er geen ingebrekerieel onmogelijlc is geworden of voor stelling is geweest, enkel vermeldt dat
de schuldeiser geen nut meer had ( 1). . · eiser « zich er bij overeenkomst toe ver(Artt. 1139 en 1146 B.W.)
(1) Casa., 20 december.l951 (Bull. en Pas.,
1952, I, 207) en 3 mei 1957 (ibid., 1957, I,

1047); raadpl. casa,, 2.mei 1964 (ibid., 1964, I,
34) en 24 maart 1972 (Arr. cass., 1972,
biz. 707).
·
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bonden had om het werk in 165 werkdagen af te maken; dat hij, door zijn
fout, die termijn heeft Iaten voorbijgaan ;
... dat artikel ll46 van het Burgerlijk
W etboek in een dergelijk geval geen
enkele ingebrekestelling voorschrijft ll;
Overwegende dat, enerzijds, het arrest
niet vaststelt dat eiser, volgens de
bepalingen van de overeenkomst, in
gebreke .zou zijn door het enkel verstrijken van de vervaltijd en, anderzijds,
de gTonden van het arrest niet impliceren
dat hetzij uit het voorwerp of de aard
van de overeenkomst, hetzij uit de
bedoeling van de partijen of uit de
bijzondere omstandigheden van de zaak
volgt dat, na het verstrijken van de bij
de overeenkomst vastgestelde termijn,
de uitvoering van de verbintenis van
eiser onmogelijk was geworden of geen
nut meer had voor de verweerders ;
Overwegende dat het hof van beroep,
op grond all13en van de in het arrest
vermelde vaststellingen, niet wettelijk
heeft kunnen beslissen dat artikel 1146
van het Burgerlijk W etboek ten deze
geen enkele ingebrekestelling voorscln·eef;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond·is;
Om die redenen, zonder acht. te slaan
op de overige aangevoerde middelen;
waarvan de aanneming tot geen ruimere
cassatie zou kunnen leiden, vernietigt
het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit l:J.et ·hoger beroep ontvangt ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vemietigde beslissing ; houdt de kosten
aan opdat erover door de feitelll'echter
wordt beslist ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

1e

KAMER.-

26 november 1976.

1° WISSELBRIEF.- VERBINTENIS

VAN

DE TREKKER.- BEGRIP.

2°

WISSELBRIEF. RECHTSVORDERING TOT BETALING. ~ 00RZAAK.

3°

WISSELBRIEF. RECHTSVORDE·
RING TOT B;ETALING. WISSELPARTIJEN ONMIDDELLIJK VERBONDEN. 0NDERLIGGENDE OVEREENKOMST KAN
WORDEN TEGENGEWORPEN.

4°

CASSATIEMIDDELEN. BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL DAT KRITIEK
OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE
GEGEVEN REDEN. NIET·O~TVANKE
LIJKHEID,.

l 0 Overeenkomstig de artikelen 9, 17, 43 en

47 van de gecoordineerde wetten op de
wisselbrieven en orderbriefjes heeft de
verbintenis van de trekker van . . een
wisselbrief, die voor de betaling ervan
instaat, zoals de verbintenis van alle
ondertekenaars, in beginsel, een abstmct
karakter en is onafhankelijk van de
vooraf bestaande verhoudingen buiten
de wisselbrief (1).
2° De rechtsvordering tot betaling van een
wisselbrief steunt op de wisselverbintenis
zelf (2).

3o Hoewel de trekker en de ondertekenaars
van een wisselbriej; in de regel, instaan
voor de betaling ervan, afgezien van de
verhoudingen buiten de wisselbriej,
kunnen de verweermiddelen uit de onderliggende
overeenlwmst
opgeworpen
worden tussen de onmiddellijk verbonden
wisselpartijen, a.m. tussen de· ee1·ste
nemer en de treklce1; (3).

25 november 1976. ~ 1e kamer. Voorzitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter.- Verslaggever, de H. Capelle.--'
Gelijkluidende conalusie, de H. Delange,
procureur-generaal. - Pleiters, de HH.
Biitzler en Bayart.
·

4° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
is het middel dat kritiek oefent op een ten
overvloede gegeven reden van de bestreden. beslissing (4).

(1) Raadpi. cass., 24 september 1965
(Bull. en Pas., 1966, I, 109) en 22 januari.1970
(A'rr. cass., 1970, biz. 454); J. HEENEN, noot
onder cass., 28 mei 1964 (Rev. crit. jurisp1·.
belge, 1965, biz. 377 tot 392) ; W. VAN GERVEN,
Handels- en economisch recht, d. I, 1975,
biz. 490 tot 493,
(2) Oass., 17 septembm· 1964 (Bull . .en Pas.,
1965, I, 54) ; raadpl. cass., 25 oktober 1962
(ibid., i963, I, 254) en 24 september 1965
(waarvan sprake in de vo:rige noot).
(3) Raadpl. cass., 7 juni 1963 (Bull. en Pas.,
1963, I, 1065} en 28 mei 1964 (ibid., 1964,

I, 1015); Rep. prat. dr. belge, v 0 Traite (lettre
de change) et billet a ord?·e, nr. 9; J. RoNSE,
noot· onder Beroep Gent, 27 oktober 1070
(Rechtsk. Weekbl., 1970-1971, koi. 1095-1098};
J.M. NELISSEN, noot onder Beroep Gent,
16 mei 1972 (ibid., 1972-1973, koi. 1439"i447);
J. RoNsE, Wisselbrief en orderb1·iefje, d. II,
in A.P.R., 1972, nrs. 44, 1296 tot 1448, inz.
nrs. 1368-1369; J. HEENEN, «Suite d'tme
controverse sur le droit cambiaire >>, in
Journ. t1·ib., 1974, blz, 473 tot 475.
(4) Oass., 15 en 28 oktober 1976, supta,
blz. 202 en 246.

339(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« ALOREDIMA »,
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
«MAGI-BEL».)
ARREST.

HET HO.H' ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 februari 197 5 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen ;

tegen de cedent laat steunen, niet op de
schuldoverdracht, maar op de cambiale
overeenkomst, de gegrondheid van die
vordering beoordeeld moet worden, niet
in het licht van artikel 1694 van het
Burgerlijk Wetboek, maar van de artikelen 43 en 4 7 van voormelde gecoi:irdineerde wetten, waaruit volgt dat
eiseres haar vordering tegen verweerster
mocht richten, en dat die vordering
gegrond was, tenzij verweerster bewees
dat, in de overeenkomst van schuldoverdracht, tussen haar en eiseres. bedongen werd dat verweerster voor de
wanbetaling door de kopers niet mol;)st
instaan :

Over lwt eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1694 van het
Burgerlijk Wetboek, 43 en 47 van de
gecoi:irdineerde wetten op de ·· wisselbrie,ven en orderbriefjes,
Overwegende dat het arrest vaststelt :
doordat, na geconstateerd te hebben
dat verweerster aan de partijen Schelfout 1° dat verweerster, bij contract van
en Van de .Voorde een tractor met op- verkoop op afbetaling van 29 september
legger op afbetaling had verkocht, dat de 1964 aan de echtgenoten Schelfoutverkoop door eiseres werd gefinancierd, V an de V oorde een tractor met oplegger
dat door verweerster een. wissel op de verkocht, · waarvan de prijs gedeeltelijk
kopers .aan order van eiseres was ge- door eiseres werd gefinancierd, 2° dat in
trokken, dat de wissel door de kopers voormeld contract verweerster alle rechwerd geaccepteerd, dat de kopers op ten die zij krachtens het verkoopcontract
zeker ogenblik hun· betalingen sta~;~.kten, tegenover de kopers bezat, inzonderheid
dat eiseres de wissel voor het nog ver~ het recht op betaling van de prijs, aan
schuldigde saldo aan de kopers liet aan- eiseres heeft overgedragen, 3° dat bij
bieden, dat de wissel geprotesteerd werd, het sluiten van gezegd contract aan
en dat de vordering van eiseres ertoe eiseres een globale wissel werd overstrl;lkte, op grond van de cambiale over- handigd welke door verweerster op de
eenkomst, . de kopers en verweerste:rs kopers aan order van eiseres werd
hoofdelijk. te horen veroordelen tot. het getrokken en door de kopers geaccepbetalen van het nog verschuldigde saldo, teerd, 4° dat eiseres de eerste nemer is,
het arrest de vordering van. eiseres ten 5° dat eiseres, op grond van de cambiale
aanzien van verweerster afwijst, .op overeenkomst, tegen verweerster het
grond van de beschouwing dat in het con- saldo van de wisselschuld vordert, 60 dat
tract van verkoop op afbetaling verweer- verweerE!ter, op grond van de onderster alle rechten, en namelijk . haar liggende overeenkomst, van . eiseres de
schuldvo;rdering, die zij ,krachtens 'het terugbetaling vordert van de sommen
verkoopcontract tegenover de kopers die· zij, op grond van haar wisselrechtebezat, aan eiseres had overgedragen, dat lijke aansprakelijkheid, zou kunnen geluidens artikel 1694 van het Burge:dijk houden zijn aan haar te betalen ;
Wetboek de cedent, bij overdracht van
Overwegende dat de trekker van een
schuldvordering niet moet instaan voor wisselbrief, overeenkomstig de artikede gegoedheid van de·schuldenaar, tenzij len 9, 43 en 4 7 van de gecoi:irdineerde
hij zich daartoe heeft verbonden, dat dus wetten op wisselbrieven en orderbriefjes,
in strijd met wat eiseres voorhield het voor de betaling van de wisselbrief
niet aan verweerster behoorde het bewijs instaat;
te leveren van een stilzwijgende outlasDat in principe de verbintenis van de
ting van het financieringsrisico, dat trekker, zoals deze van alle onder~
eiseres het bewijs moest leveren dat in tekenaars van een wisselbrief, een abafwijking van de algemene regel inzake stract karakter heeft en onafhankelijk is
schuldoverdracht, verweerster het. risico van de vooraf bestaande verhoudingen
van de insolvabiliteit van de schuldenaar buiten de wisselbrief;
op zich had genomen, en dat ten deze
Dat echter tussen de onmiddellijk
dit bewijs niet werd geleverd,
verbonden wisselpartijen, namelijk tussen
tm·wijl, wanneer de, cedent van een de eerste nemer en de trekker, alle verschuldvordering een wissel. op de schul- weermiddelen uit hun onderliggende
denaar aan order van de cessionaris trekt overeenkomst tegenstelbaar blijven ;
en wanneer 'de cessionaris zijn vordering
Da:thet arrest deze regels toepast door
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in principe, de trekker voor de betaling
instaat en elk beding, waardoor deze
verplichting zou uitgesloten worden,
voor niet geschreven moet worden gehouden, dit laatste niet het geval is tussen
de trekker en de eerste nemer, en dat
tussen de onmiddellijk verbonden wisselpartijen alle verweermiddelen uit de
onderliggende overeenkomst tegenstelbaar blijven ;
Overwegende dat het arrest verder
oordeelt, zonder desaangaande te worden
aangevochten, dat ten deze de onder'
Iiggende overeenkomst het contract van
verkoop op afbetaling is en vaststelt dat,
in dit contract, verweerster alle rechten
die zij tegenover de kopers bezat,
inzonderheid .h!lt recht op betaling van
de prijs en het recht tot ontbinding van
de verkoop of tot inbezitneming van de
voorwerpen ingeval van ontbinding, .aan
eiseres heeft overgedragen ;
Ove.rwegende dat. het arrest nog beschouwt dat de overhandiging van de
wisselbrief door de trekker ge.en voldoende .vermoeden oplevert van de wil
van de partijen om ·de cedent voor de
solvabiliteit van de kopers te doen
instaan, onder meer omdat dit voor de
verkoper een oriverantwoorde verbintenis
zou zijn vermits daardoor een risico
zou worden opgenomen zonder de tegenprestatie die de fin{Lncieringsinstelling
voor het toestaan van het krediet
vanwege de koper opstrijkt en vermits
aan verweerster iedere mogelijkheid is
ontnomen zich tegen de wanprestatie
van de koper veilig te stellen· ; dat het
arrest inet dit laatste duidelijk doelt op
het recht tot ontbinding van de verkoop
en tot inbezitnemilig van de voorwerpen,
hetwelk · door verweerster aan eiseres bij
de ·onderliggende overeenkorost werd
overgedragen ;
Dat het arrest aldus zijn beslissing,
zonder schending van de in het middel
ingeroepen wettelijke bepalingen, verantwoordt;
Dat het iniddel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1694 van het Burgerlijk
W etboek en 4 7 van de gecoordineerde
wetten op wisselbrieven en orderbriefjes,
doordat, na geconstateerd te hebben
d!1t verweerster aan de partijen Schelfout
en Van de Voorde een tractor met oplegger op afbe:taling had verkocht, dat
de verkoop door eiseres werd gefinancierd,

dat door verweerster een wissel op de
kopers aan order van eiseres was getrok~
ken, dat de wissel door de kopers werd
geaccepteerd, dat de kopers op zeker
ogenblik hun betalingen staakten, dat
eiseres de wissel voor het nog verschuldigde saldo aan de kopers liet aanbieden,
dat de wissel geprotesteerd werd, en ..dat
de vordering van eiseres ertoe strekte,
op grond van de cambiale overeenkomst
de kopers en verweerster hoofdelijk te
horen veroordelen tot het betalen van
het nog verschuldigde saldo, het arrest
de vordering van eiseres ten aanzien van
verweerster afwijst op grond van de
beschouwing dat eiseres ten onrechte
voorhield dat het overhandigen van de
wisselbrief aan eisei'es door verweerster
het vermoeden deed ontstaan dat verweei'ster zich ertoe had verbonden voor
de solvabiliteit van de kopers in te
staan, dat het niet aanneembaar is dat
de verkoper erin zou toegestemd hebben
de door de koper aaligegane lening te
waarborgen wanneer· hij tegenover gezegde koper over geen rechten meer
beschikte en niets bepaald werd om hem
in geval van wanbetaling in gezegde
rechten te doen terugtredeli ten ··einde
hem de· mogelijkheid te geven tegen de
in gebreke blijvende koper te ageren, en
dat het door eiseres ingeroepen vermoeden teniet werd gedaan door · de
bedingen van de financieringsovereen'
komst die een algehele, onvoorwaarclelijke en definitieve overdracht van
rechten vanwege de verkoper inhielden,
terwijl, eerste onderdeel, nu overeenkomstig artikel 4 7 van voormelde gecoordineerde wetten, de. ondertekenaar
van een wisselbrief, die deze uitbetaalt,
tegen de andere ondertekenaars kan
ageren, het tegenstrijdig is enerzijds te
constateren dat ten deze de overdracht
van schuldvordering gepaard ging met
het trekken en afgeven vau een wissel
zoals hoger. gezegd, en anderzijds te
verklaren dat ten deze niets bepaald
werd om verweerster in geval van
wanbetaling door de kopers in haar
rechten tegenover· de kopers . te doen
terugtreden, welke :tegenstrijdigheid in
de inotivering gelijkstaat met een gebrek
aan de. door artikel 97 van de Grondwet
vereiste motivering ;
tweede. onderdeel, nu artikel 1694 van
het Burgerlijk W etboek de mogelijkheid
biedt dat de cedent van een schuldvordering zich ertoe verbindt de solvabiliteit van de schuldenaar. te garanderen,
en nu dit artikel geenszins die mogelijkheid uitsluit voor het geval de overdracht
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algeheel, onvoorwaardelijk en definitief
gebeurt, het tegenstrijdig of minstens
niet logisch verantwoord is uit het louter
feit; dat ten deze dergelijke overdracht
gebeurde, af te leiden dat niet bedongen
werd dat· verweerster voor de solvabiliteit. 'van de kopers moest instaan, welke
tegenstrijdigheid of gebrek aan logisch
verband in de motivering gelijkstaat
met een gebrek aan de door artikel 97
van de Grondwet vereiste motivering :
Overwegende dat het arrest zijn
beslissing dat in de onderliggende overeenkomst verweerster, als cedent, voor
de solvabiliteit van de koper niet moet
instaan, niet alleen stoelt op de door de
onderdelen bekritiseerde redenen, maar
ook op de reden dat. een dergelijke
verplichting voor de verkoper een onverantwoorde verbintenis zou zijn omdat
daardoor. een risico zou worden opgenomen zonder de. tegenprestatie die de·
fillancieringsinstelling ·voor het toestaan
van het krediet vanwege de kopers
opstrijkt en ook omdat aan de cedent
iedere. mogelijkheid is ontnomen zich
tegen. de wanprestatie van de koper
veilig te stellen ;
Dat op grond van deze beschouwing
die door het middel niet wordt bekritiseerd, de rechter heeft kunnen beslissen
dat .in de onderliggende overeenkomst
niet werd bedongen dat verweerster
voor de solvabiliteit van de koper moest
instaan;
Dat het middel, dat tegen overtollige
redenen· ·van het arrest opkomt, bij
gemis van belang niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
26 november 1976. - 1e kamer. Voorzitter en Verslaggever, de H. Gerniers, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq, advocaat-generaal. Pleiters,
de HH. Bayart en De Baeck.
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KAMER.-

26 november.1976.

VERVOEIWVEREENKOMST. VERVOER VAN ZAKEN TE LANDE. VERVOERDER DIE GASFLESSEN, NIET
VOLDOENDE BE!VEILIGD TEGEN GAS·
ONTSNAPPING, VERVOERT MET EEN
DAARTOE NIE'I.' GESCHIKT VOERTUIG
EN OP EEN WIJZE DIE GEVAARLIJKIS.0NTBRANDING. RECHTER DIE OOR·
DEELT DAT DE BRAND ONTSTAAN IS
EN DOOR HET GEBREK VAN DE VER·
VOERDE ZAKEN EN DOOR DE FOUTEN
VAN DE VERVOERDER, WELKE HIJ
PRECISEERT. WETTELIJK GERECHT·
VAARDIGDE BESLISSING.

VERVOEROVEREENKOMST. VERVOER VAN ZAKEN TE LANDE. 00RZAKELIJK YERBAND TUSSEN EEN
FOUT VAN DE VERVOERDER EN DE
SCHADE. BEOORDELING VAN. DE
FEITENRECHTER.

1° Wettelijlc gerechtvaardigdisde beslissing
die, na te hebben vastgesteld dat een
ontbranding is ontstaan tijdens het
vervoer van · gasftessen, welke niet voldoende waren beveiligd tegen gasontsnapping, met een dt;uzrtoe niet geschikt
voertuig en op een gevaarlijke wijze,
oordeelt dat de brand te wijten is en aan
het gebrek van de vervoerde gasftessen
en aan de jouten van de vervoerder
welke worden gepreciseerd (1). (1\rtt. 3
en 4 van de wet van 25 augustus 1891
betreffende de vervoerovereenkomst ;
artt. ll47 en ll48 B.W.)
2o De rechter oordeelt onaantastbaar in
feite of er tussen een fout van de ver·
voerder en de schade een oorzakelij k
verband bestaat (2). (Artt. 3 en 4van de
wet van 25 augustus 1891 betreffende
de vervoerovereenkomst; artt, ll47
en ll48 B.W.)
(HABETS, T. FEITELIJKE VENNOOTSCHAP
« GEBROE!DERS VROONEN »,
.
VROONEN H. EN J.) . .
ARREST.

HET HOF ; (1) Raadpl. cass., 25 januari 1912 (Bull. en
Pas., 1912, I, 96) en 7.mei 1914 (ibid., 1914, I,
216); Rep. prat. dr. belge, deel :x;v, druk 1956,
trefwoord Transport par terre, nrs .. 460 en vlg.,
inzonderheid nr. 515; VAN RYN; Principes
de droit commercial, deel III, . druk 1960,
nrs. 2341 :en. vgl., inzonderheid nrs. 2343
en 2344•

Gelet op bet bestreden

(2) Raadpl. cass., 16 januari 1908 (Bull. en

Pas., 1908, I, 86) en 7 mei 1914 (ibid., 1914,
I, 216), alsook Rep. prat. dr. belge, deel XV,
druk 1956, tr.efwoord Transport par terre,
nrs. 487 en 515; vgl. cass., 14 oktober ~975
(Arr. cass., 1976, blz. 198) en 19 oktober·1976,
supra; blz. 212.

arrest, op 30 juni 1975 door het Hof van
Beroep te Antwerpen gewezen ;
Over 'het middel afgeleid uit de sche'nding van de artikelen 1146, 1147, 1148,
1303 van het Burgerlijk Wetboek, 3, 4
van de wet van 25 augustus 1891 betreffende de vervoerovereenkomst, .welke
titel VIIbis van boek I van het W.etboek
van· Koophandel vormt, en 97 van de
Grondwet,.
doordat het arrest eiser veroordeelt
om· <1an de verweerders het bedrag van
57.255 frank te betalen om de redenen
dat de gasfl.essen niet voldoende waren
beveiligd tegen gasontsnapping, fout
waarvoor de verweerders aansprakelijk
zijn, en dat ze werden geladen op een
niet daartoe geschikt voertuig en vervoerd op een wijze die gevaarlijkwas en
voor ·het veroorzaken van een vonk
door . ·:mechanische wrijving en voor
gasontsnapping uit flessen die niet absoluut veilig waren gesloten, fouten waarvoor eiser aansprakelijk is;· dat het ten
deze niet dienend is dat de ontbranding
zelfs ta·evallig kon· ontstaan, daar de .fout
van iiiser erin bestaat dat hij alle :voorwaarden · heeft verwezenlijkt waardoor
de· outbranding ·mogelijk werd, wanneer
hij die kon vermijden en voorzichtigheidshalve moest vermijden,
.. t~rivijl, e~rste Qnderdeel, eiser in ~ijn
akte · van hoger beroep staande h1eld
dat de brand slechts was ontstaan omdat
~r . gasontsnappingen waren ; dat ·de
gerechtelijke deskundige tevens besloot
dat de kranen van de fl.essen onvoldoehde
waren beschermd . voor ·eender welk
vervoer van fl.essen,· zodat de brand was
te wijten aan een eigen gebrek van de
zaak en eiser voor de schade niet aansprakelijk is (schending van de artikelen 3, 4 van de wet van 25 augustus
1891, 1147, 1148 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, door te beslissen dat
eiser de flessen had moeten vervoeren in
voorwaarden waarin de ontbranding werd
vermeden, het arrest de vervoerder
aansprakelijk stelt voor het eigen gebrek
van de zaak, daar de fl.essen tegen geen
enkel vervoer waren hestand ; deze
motieven tegenstrijdig zijn en de veroordeling van eiser niet rechtvaardigen
(schending van de artikelen 3, 4 van de
wet van 25 augustus 1891, 1146, 1147,
1148, 1303 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet) :
Wat het eerste o~derdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, steunende

op de bevindingen van de deskundige,
beschouwt dat de brand en de schade
werden veroorzaakt en door het .gebrek
van de zaak, en door de fouten yan
eiser, welke het preciseert ;
Dat het zijn beslissing aldus w.ettelijk
rechtvaardigt ;
D~J,t het onderdeel niet kan ·worden
aangenomen ;
Wat. het tweede . onderdeel .bet~eft :
Overwegende . dat, in zoverre het
aanvoert dat de gasfl.essen tegen geen
enkel vervoer bestand waren en dat
eiser voor het eigen gebrek van de zaak
aansprakelijk wordt gesteld, het onderdee! opkomt. tegen de feitelijke beoordeling · van de rechter luidens · welke de
schade ook is te wijten aan de fouten
van eiser; ·
.
· Dat het onderdeel op dit punt ·niet
ontvankelijk is ;
.
.
.Overwegende dat, door te beschouwen
dat de schade en door het gebrek van de
zaak, en door de fouten van eiser w.erd
veroorzaakt, het arrest geenszins op
tegenstrijdige motieven .steunt en zijn
beslissing wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het onderdeel op dit laatste punt
niet kan -worden aangenomen· ;
Om die redenen, verwerpt de voor:z;iening ; veroor'deelt eiser in de kosten .

ie kamer. ·--,26 november 1976. Voorzitter, de H. de Vreese, raaqsheer
waarnemend voorzi:tter. - Verslaggever,
de H. Meeus. ~ G.elijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.
Pleite·r, de H. Houtekier.

1e
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KAMER. -

26 november 1976.

CASSATIE. BEVOEGDHEID. BURGERLIJKE ZAKEN. VERSCHRIJ·
VING IN DE BESTREDEN BESLISSING. BEVOEGDHEID VAN HET HoF OM DEZE
TE VERBETEREN.

2o BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
'---- BEWIJSKRACHT ·VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. 00NCLUSIE.
UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE
BEWOORDINGEN VAN DEZE CONCLUSIE.
GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJS·
KRACHT VAN DE AKTEN,
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dat het commissieloon, in Belgische
munt, dient te wo·rden berekend volgens
de wissellcoers op de dag van de kooJJakte (S). (Art. 64 W.K.)

ao .MAKELAAR. MAKELAARSOVEREENKOMST.
00MMISSIELOON,
GEEN BEDING BETREFFENDE HET P])R·
OENTAGE VAN HET OOMMISSIELOON. REOHTER DIE HET OOMMISSIELOON
VASTSTELT AAN DE HAND VAN DE
GEBRUIKEN INZAKE BEMIDDELING. WETTELIJKE BESLISSING.

(DE GRAEVE, T. SERRUYS.)
ARREST.

4° MAKELAAR. MAKELAARSOVEREENKOMST.
00MMISSIELOON,
EISBAARHEID,

so

MAKELAAR. MAKELAARSOVER.EENKOMST.
00MMISSIELOON;
DooR BEMIDDELING VAN DE MAKELAAR
GESLOTEN VERKOOPOVEREENKOMST TOT
STAND GEKOMEN IN HET BUITENLAND
EN PRIJS BEPAALD IN BUITENLANDSE
MUNT. ----. CoMMISSIELOON IN BELGISOHE MUNT BEREKEND OP DE KOOP.PRIJS VOLGENS. DE · WISSELKOERS OP
DE DAG VAN DE AKTE) VAN VERKOOP.WETTELIJKE· BESLISSING.
·

1° Het Hof is, bij de beoordeling van een
cassatiemiddel, bevoegd om een verschrijc
ving in de bestreden beslissing te
verbeteren, wanneer 'die duidelijk blijkt
uit de conte;vt ervan ( 1 ).
·
2° De bewijskracht van. de akten wordt niet

miskend door de rechter die van de
conclusie van een partij een uitlegging
geeft welke verenigbaar is met de
bewoordingen ervan (2).' (Artt. ·1319,
1320 en 1322 B.W.)

·

3o Bij gebrek aan beding betreffende het

percentage van het commissieloon in
de makelaarsovereenkomst, stelt de rechter
wettelijk het loon vast aan de hand van de
gebruiken inzake bemiddeling (3).
(Art. 64 W.K.)
4° Het commissieloon van de makelaar is

eisbaar zodrq, de do01:. zijn bemiddeling
gesloten overeenkomst tot stand komt (4).
(Art. 64 W.K.).

so Wanneer de door bemiddeling van de
makelaar gesloten verkoopovereenkomst
tot stand is gekomen in het buitenland
en de prijs werd bepaald in buitenlandse munt, beslist de rechte1' 'wettelijk

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 11 april 197 S door het Hof
van Beroep te Gent gewezen ;

Over het eerste middel, .afgeleid uit
de schending van de artikelen 711, 1107,
1134, ll3S, 1160, 131S, 1319, 1320, 1322,
1341, 1347, 1348, 13S3, 1370, 1984; 198S,
1986 van het Burg13rlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
_· ,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om aan verweerder een som te betalen
van 108.000 frank om. de redenen dat
eiser ermede instemt dat hij aan 'verweerder een << gratificatie >> is verschuldigd
wegens zijn: tussenkOipst bij de ve:rkoop
van een onroerend goed, doch h(;lt bedrag
betwist, nu verweerder 3 pet. ·aanrekent
op een koopsom qie volgens eiser ri_iet
zo hoog was; dat verweerder welis>'i'aa~·
toegeeft g~en beroep$makelaar te · zijn
. en. vrij spoedig. een koper gevonden·· te
. hebben ; dat deze omstan,digheden echter
niet van .die aard zijn dat zij het ,bedrag
bei:nvloeden van hetgeen hem als com'missieloon toekomt ; dat verweerder. in
zijn eerste brief wel van (( commissieloon >> sprak en -eerst later de· te,rm
« gratificatie >> gebruikte ; dat voor dergelijke tussenkomst een commissieloon
van 3 pet. gebruikelijk is,
terwijl, .ee1·~te onde1•deel, eiser In C(>Ilclusie in hoofdorde staande hield dat 'er
tussen de partijen geen' rriakelaars•
overeenkomst was gesloten en hij alleen
had beloofd, eenzijdig, aan yerweerder
een gratificatie te geyen waarvan . hij
zelf en alleen· de hoegrootheid_ zou
bepalen ; het arrest de bewijskra 0ht
va,n deze conclusif) miskent door ze te
. interpretereii alsof eiser had erkend aan
verweerder e(ln commissieloon uit hoofde
van een makelaarsovereenkomst. sclinldig
te zijn en in alle geval die conclusie
onvoldoende beantwoordt (schending van
de artikelen 1319, 1320, 1322' van het

(1). Oa8s., 17 september 1976, supra, blz. 67.
(2) Oa,ss., 9 januari 1976 (Arr.·· cass~,. 1976,
blz. 529) eri, in strafza)<:en, pass., 18 oktober
1976,- supra, biz. 203. ·
·
(3) Raadpl. Rep; prat. dr. belge, Oomple(4) en (5) Raadpl. Rep. prat. dr. belge, Oom·
:rhent IV;· 'druk 1972, · trefwoord Courtier,
plement· IV, druk 1972, trefwoord Oourlie>·,
nr. 100, en de aldaar aangehaaldil rechtsleer
nrs. 125 en 126, en de aJdaar aangehaalde
en rechtSpra:ak. · ·
. ])echtsleer en rechtspraak.
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Burgerlijk W etboek en 97 van de het arrest door voormelde beschouwingen
eisers conclusie regelmatig· beantwoordt ;
Grondw:et) ;
· Dat het onderdeel feitelijke grondslag
tweede onderdeel, de door het arrest
ten laste van eiser in aanmerking gena- mist;
men verbintenis om aan verweerder
Wat het tweede onderdeel betreft :
108.000 frank te betalen van burgerrechtelijke aard was, zodat deze slechts
Overwegende dat ~it bet antwoord
door geschrift kon worden bewezen en op het eerste onderdeel blijkt dat het
de door ·verweerder zelf gestuurde brieven arrest niet de brieven van verweerder
ten onrechte tegenover eiser als bewijs als bewijs tegenover eiser in aanmerking
in aanmerking werden genomen (schen- neemt, maar wel de door eiser zelf
ding van de artikelen 1107, 1315, 1341, geschreven brieven ;
..
1347, 1348, 1353, 1984, 1985 en 1986 van
Dat het onderd.eel feitelijke grondslag
het Burgerlijk Wetboek);
mist;
derde onde1·deel, het arrest geen enkel
W at het derde ohderdeel betreft :
constituerend element aarigeeft waarU:it
regelmatig kan worden afgeleid dat de
Overwegende dat, door te beschouwen
partijen een makelaarsovereenkomst aangaande de verkoop hadden gesloten .· of dat eiser ermede instemt dat aan verdat zij waren overeengekomen over enig weerder een gratificatie verschuldigd is,
commissieloon, .zodat ten onrechte het dat hij in zijn eerste brief van commissiecommissieloon volgens de gebruiken werd loon sprak en dat voor bemiddelingen
vastgesteld (schending van de artike- als de betwiste ·een commissieloon van
len U07, 1134, 1135, 1160 en 1986 van 3 pet. gebruikelijk is, het arrest het
bestaan van een makelaarsovereenkomst
h~t J3urgerlijk W etboek) ; ·
uit de. eigen bekenteriis van. eiser afl.eidt
vierde onderdeel, het arrest het Hof niet eri het percentage van het commissiein de mogelijkheid stelt uit te maken loon, bij gebrek aan. beding diena~J,n
of eiser tot betaling van het conimissie- ga;ande, aan de hand .van de. ge~ruiken
loon · werd veroordeeld ingevolge een . inzake bemiddeling wettelijk vaststelt ;
overeenkomst van :inakelarij of louter
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
wegens .de tussenkomst van verweerder,
zonder dat er een contract nodig was,
.Wat het vierde onderdeel betreft:
en deze niotieven duister en dubbelzinnig
zijn (schending van de artikelen 97 van
Ove!"Yegende .dat uit het antwoord
de Grohd:wet, 711, ll34, 1370 en 1986 op het derde onderdeel blijkt dat het
van het Burgerlijk W etboek) :
arrest eiser tot betalirig van commissieloon .ingevolge een makelaarsovereen·Wat het eerste onderdeel betreft :
komst veroordeelt :
Dat het arrest aldus de aangeklaagde
Overwegende dat eiser in. conclusie
stelde dat . er tussen partijen geen duisterheid en dubbelzinnigheid niet
makelaarf!overeenkomst was gesloten en inhoudt;
dat hij alleen. achteraf had beloofd aan
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
verweerder een gratificatie .te geven ; mist;
Overwegende qat het arrest beschouwt
Over het tweede middel, afgeleid uit
dat geiqtimeerde, thans eiser, ermede
instemt dat hij aan verweerder een de scheriding van de artikelen 1150, 1153,
gratificatie is verschuldigd wegens zijn 1243, 1895 van het Burgerlijk Wetboek, 8,
tussenkomst en dat «appellant n in zijn 13 van het besluit van de Regent van
eerste brief wei van commissieloon sprak 6 oktober 1944 betreffende de controle
en eerst later determ gratificatie ge- op ·de wisselkoers, zoals gewijzigd· door
de koninklijke besluiten van 27 ju:li 1951
bruikte;
Dat uit de context van voormelde en 25 januari 1965, en 97 van de Grond·
motivering, bovendien in verband ge- wet,
bracht met eisers conclusie, blijkt dat het
doordat het arrest eiser veroordeelt
hofv&n peroep, J>ij loutere verschrijving, om aan verweerder een bedrag te betalen
de term « appellant », in plaats van van 108.000 frank om de redenen dat
<< gei:ntimeerde », dit is eiser, heeft gehet commissieloon door eiser · te .. betalen
bruikt;
.
·
op de verkoop van 23 · december
Overwegende dat, zonder van voor- 1970 dien.t berekend te .worden. op
melde conclusie een uitleg te geven die 360.000 Franse frank en.dat, rekening
met de termen ervan onverenigbaar is, houdend met de toenmalige '\yisselkoers,
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aldus verschuldigd is 3 pet. berekend
op 3.600.000 R F. = 108.000 frank, verhoogd met de motatoire rente vanaf de
ingebrekestelling van 17 mei 1971,
terwijl, eerste onderdeel, eiser staande
hield dat de berekening van het commissieloon van verweerder diende te
gebeuren op basis van Franse franken,
omge;-;etinBelgische munt aan de koers
op de dag 'van de betaling ; in:derdaad
eiser, door· de betaling van het gestipuleerde bedrag met eventuele intresten,
zijn schuld voldoet en het risico van
muntontwaarding voor de schuldeiser is
(schending van de artikelen ll50, 1153,
1243, 1895 van het Burgerlijk Wetboek, 8
en 13 van het besluit van de Regent van
6 oktober 1944);
tweede 0 nderdeel, het onmogelijk is
uit te maken welke wisselkoers het arrest
in . aanmerking neemt, namelijk deze
op de dag van de verkoop, of op de dag
van de · ingebrekestelling, of op enige
andere dag (schending van artikelen 97
van de Grondwtlt) :

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroor,deelt eiser in de kosten.
26 november 1976. Je kamer. Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Gerniers. Gelijkluidende conclusie, de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Houtekier en
Biitzler.
·

1e KAMER.- 26 november 1976.
Jo

Wat het eerste onderdeel betreft :
Ovel'Wegende dat, nu het .commissieloon eisbaar wordt op het ogenblik dat
de door bemiddeling van de makelaar
gesloten overeenkomst tot stand komt,
het arrest, door te beschouwen dat, ter
bepaling van de reele koopsom, de in de
te Lille verleden notariele akte van
23 december 1970 vermelde koopprijs
dient te worden in acht genomen,
verminderd met een ex aequo et bono
bepaald bedrag van 50.000 Franse frank
wegens inmiddels uitgevoerde werken,
en dat, bij d~ berekening van het commissieloon, met de toenmalige wisselkoers
dient rekening te worden gehouden,
wettelijk beslist dat een commissieloon,
in Belgische franken, van 3 pet. van de
aldus bepaalde reele koopprijs, op de
dag van het verlijden van de akte van
23 december 1970 verschuldigd is en dat,
bij de berekening van het commissieloon,
met de wisselkoers op voormelde datum
dient rekening te worden gehouden ;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdee! blijkt dat het
arrest de wisselkoers op de dag van het
verlijden van de notariele akte van 23 december 1970 in aan:merking neemt ;
Dat het onderdeel. feitelijke grondslag
mist ;•

2°

FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENTSAKKOORD.
FAILLISSE·
MENT. - SCHULDVERGELIJKING TUS•
SEN EEN SCHULD VAN DE GEFAILLEERDE
JEGENS EEN SCHULDEISER EN EEN
SCHULD VAN DEZE JEGENS DE GEFAIL~
LEERDE.
SALDO VERSCHULDIGD
DOOR DE GEFAILLEERDE. - BESLISSING
DIE NIET VASTSTELT DAT DIT SALDO
EEN SCHULDVORDl!JRING IS DIE NIET
IN HET GEWOON PASSIEF MOET WORDEN
OPGENOMEN. -VEROORDl!JLING .VAN DE
CURATOR TOT BETALING VAN HET
SALDO. - 0NW1!JTTELIJKHEID.

FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK AKKOORD EN. FAILLISSEl\1ENTSAKKOORD.
FAILLiSSE·
MENT. - VONNIS VAN FAILLiETVER·
KLARING. BESLISSING DIE · NIET
VASTSTELT DAT EEN SCHULDVORDERING
Jl!JGENS DE GEFAILLEERDl!J Nil!JT IN HET
GEWOON PASSIEF MOET WORDEN OPGE·
NOMl!JN. - BESLISSING DIE Tl!JN AAN·
ZIEN VAN DE BOl!JDEL OP DIE .SCHULD·
VORDl!JRING INTERESTEN TOEKENT VAN·
AF EEN TIJDSTIP NA HET VONNIS VAN
FAILLIETVERKLARING.
0NW1!JTTE·
LIJK:ii:EID ,

I 0 Wanneer de schuldvergelijking wettelijlc

kan worden aangenomen tussen een
schuld van de gefailleerde jegins een
schuldeiser en een schuld van deze
jegens de gejailleerde, zodat de gejailleerde een saldo verschuldigd blijjt, mag
de rechter de curator van ..het jaillissement niet veroordelen tot betaling van
.dit saldo, indien uit zijn vaststellingen
niet blijkt dat de schuldvordering met
betrekking tot dit saldo een, schuldvordering . is die niet in hid gewoon
passiej van het jaillissement moet worden

-346deze voor het leeggoed had betaald,
en na de schuldvergelijking te hebberi
uitgesproken tussen de wederzijdse sqhul2° Onwettelij k is de beslissing die vanaf den van gezegde vennootschap . en van
een -tijdstip na het vonnis van failliet- verweerder, het arrest eiser qualitate qua
Vel·klaring, ten aanzien van de · boedel veroordeelt om aan verweerder te betalen
interesten toekent op een schuldvordering het verschil tussen beide schuldvbrdejegens de gejailleerde indien uit haar ringen, zijnde de som van 8.147 fnink
vaststellingen niet bliJkt dat die schttld- met de verwijlinte'resten vanaf 17 januari
vordering niet in het gewoon passief 1974, datun;t waarop verwee;rder zijn
moet wm·den opgenomen (2). (Art. 451, tegenvordering had iJ]gesteld, ·
lid I, W.K.)
terwijl zodoende· het arrest verwt)erder
ontslaat van zijn v;erplichting aangifte
te doen van zijn schuldvordering,. zoals
(:MR. CARNOY, CURATOR OVER RET FAIL·
voorgeschreven ,door de. artikelen 496
LISSEMENT VAN DE SAJ\'I:ENWERKENDE
en 508 val). .het Wetboek .v:an Koop·
VENNOOTSCHAP « LAOSIA "• T. VRANC·
handel, el). eiser qualitate qua veroordeelt
KEN.)
.
om aan verweerder het volledig bedrag
ARREST.
van· het. saldo van zijn schuldvordering
nit te betaJen in plaats van verweerder
· HET HOF ; - Gelet op het bestreden te .laton ·deelnemen aan de yerdeling van
arrest, op 11 juni 197 5 door het Hof van het aktief van de gefailleerde naar
evenredigheid van de 'schuldvordering
Bero·ep te Brussel gewezen ;
van verwt)er,der' • zoals voorgeschreven
door artikel 561 van gezegd wetboek,
· Gelet op het tweede middel, afgeleid ·
en terwijl artikel 451 . van ge~egd
uit de schending van de artikelen 451, wetboek ·aan de rechters niet toeliet
496, 508. en 561 van het Wetboek van eiser qualitate qua te veroordelen tot
Koophandel,
het betaJen van v!oJrwijlinteresten op de
·
doordat; na beslist te hebben dat bij schuldvordering_ van. verwee;rder;
iedere levering · door de · gefailleerde
N opens de grond van niet-ontvankeverinootschap·, · het leeggoed aan: verweerder· werd verkocht met verbintenis lijkheid van het middel door verweerder
van wederinkoop, dat de eerste rechter opgewbrpen en hieruit afgeleid dat het de
feiten met het recht verrriengt; nu het
terech~ de. stelling van verweerder had
verworpen, 1uidims welke het ging om Hof, om het middel · te beoordelen; zou
een bruikleen van leeggoed · gepaard moeten nagaan in feite of de ' schuldgaande.met een beyvaargeving en inpand- vordering van verweerder een schuldvordering buiten de massa, in de massa
geving :Van geldsommen, na geconsta'
teerd te hebben dat verweerder een som of van· de massa is ;
Overwegende dat het arrest de oorvan, 1.5~133 frank plus 492 frank interesten aan gezegde vennootschap ver- sprong, de aard en het bedrag van de
schuldigd was wegens levering van schuldvordering in feite bepaalt ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkzuiv:elprodukten, dat hij echter leeggoed
ten bedrage van 23.772 frank ter beschik- heid niet kan worden aangenomen ;
Overwegende dat eiser in conclusie de
king hield van gezegde vennootschap,
dat de vennootschap had geweigerd haar bevestiging vroeg van het beroepen
verbintenis tot wederinkoop na te leven vonnis luidens 'hetwelk verweerder zijn
en aldus aan verweerder een schade schuldvordering in het · gewoon passief
heeft. berokkend gelijk aari de prijs die van het faillissement moest Iaten opnemen;
Overwegende dat het arrest, na de
schuldvergelijking te hebben uitgespro(1) FREDERIOQ, Handboelc van Belgisch
ken van de schulden van de gefailleerde
Haridelsrecht, deel II, druk 1963, nr. 1559;
en van verweerder tot beloop van het
Les Novelles, Droit commercial, tome IV,
bedrag van de laatstvermelde schuld,
Les concordats et lafaillite, druk 1975, nr. 1417.
eiser qualitate qua veroordeelt tot het
(2) FREDERIOQ, Handboek van Belgisch
betalen aan verweerder van het saldo
Handelsrecht, deel II, druk 1963, nr. 1629;
van de schuld van· de gefailleerde, hetzij
Les Novelles, Droit commercial, tome IV,
de som van 8.147 frank, met de interesten
Les concordats et la failz.ite, druk 1975, nrs. 1704 vauaf 17 januari 1974;
en 1705.
Dat uit de vaststellingen van het

opgenomen (1). (Artt. 452, 496, 508 en
561 W.K.)
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arrest niet ·blijkt dat dit saldo van ·de_
schuldvordering van verweerder- een
schuldvordering is die niet in het gewoon
passief , van het faillissement moest
worden opgenomen ; dat, wat voor het
overige de interesten betreft, uit het
arrest, in zoverre dit het beroepen vonnis
bevestigt, ook blijkt dat het faillietverklarend vonnis werd uitgesproken
v66r 17 januari 1974;
Dat het arrest derhalve eiser qualitate
qua tot de betaling van voormeld bedrag,
met de interesten, niet wettelijk heeft
kunnen veroordelen ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestre~
den arrest in zoverre het eiser qualitate
qua tot de betaling aan verweerder van
8.147 frank met de verwijlinteresten
vanaf 17 _januari 1974 veroordeelt en
uitspraak doet over de kosten ; verwerpt
de voorziening voor het overige ; beveelt
dat melding van dit arrest zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; houdt de k6sten
aan opdat erover door de feitenrechter
zou worden beslist ; verwijst de aldus'
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Antwerpen.
26 november 1976. - 1e kamer. Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend- voorzitter. - Verslaggever,
de H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie,_
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. -.
Pleite1·s, de HH. Bayart en .Houtekier.

1e KAMER.- 26 november 1976.
1° .. ONREOHTMATIGE MEDEDINGING. HANDELSPRAKTIJKEN. WET VAN 14 JULI1971, ARTIKEL55.VERBOD. BEVOEGDHEID VAN DE
VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL. - DRAAGWIJDTE.
2°

ONREOHTMATIGE MEDEDINGING. HANDELSPRAKTIJKEN. WET VAN 14 JULI 1971, ARTIKEL 54.__:___

(1) _en .(2) Raadpl., on([er de gelding van
het k 0 ninklijk besluit nr. 55 van 23 december_
1934, ·bij artikel 76-3 van de, wet ·van 1,t juli
~971 .opgeheven vanaf de inwerkingtrec!!ng

MET DE EERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN
STRIJDIGE DAAD. - BEGRIP.
3°

ONREOHTMATIGE MEDEDINGING. HANDELSPRAKTIJKEN. WET VAN 14 JULI 1971, ARTIKELEN 54
EN 55. - VERBOD. - BEVOEGDHEID
VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHT·
BANK VAN KOOPHANDEL. - D;t:tAAGWIJDTE.

1° Artikel 55 van de wet van 14 juli 1971
betreffende de handelspraktijken laat
aan de voorzitter van de rechtbank van
koophandel toe de staking te bevelen
van het sluiten, onder bepaalde voorwaa?·den of bepaalde omstandigheden,
van overeenkomsten met derden, met
name bepaalde vormen van verkoop (1).
2° Het sluiten, door een handelaar,, van
ovm·eenkomsten met derden .·voo1· het
houden van·verkopingen in hun winkels,
met exclusiviteitsbeding, door ,gebruik
te maken van de verwa·rring tussen·.zijn
persoonlijke handelsbedrijvigheid en· zijn
vroeger optreden als alleenverkoper van
een ander handelaar en door, op sluikse
manier, exclusiviteitsbedingen in te
lassen tussen de algemene voorwam·den
van een vervoerdocument, lean een met
de eerlijke handelsgeb?··uilcen strijdige
daad opleveren. (Art. 54 wet van 14 juli
1971.)
3° lVanneer de voorzitter van de ?'echtbanlc
van lcoophandel het sluiten, door een
handelaar, van ove?·eenlcomste'flt met de?'den voor het houden va'(b ve1·kopingen
in hun winlcels, met exclusiviteitsbeding,
door gebruik te maken van de verwa1'ring
tussen
zijn pe1·soonlijke handelsbed?·ijvigheid en zijn v1·oeger optreden
als alleenve1·kope1· van een ander haridelaa?' en door, op slttilcse manier, exclusiviteitsbedingen in te lassen tussen de
algemene voorwam·den van een Ve?'VOe?'document, st1·ijdig acht met de eerlijke
handelspralctijlcen, laten de artikelen 54
en 55 van de wet van 14 jttli 1971
betreffende de handelspralctijlcen hem
toe de staking e1·van te bevelen (2).
(DELE:YE, T. GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG <<ADLER BEKLEIDUNGSWERK » EN PERSONENVENvan deze wet, cass., 18 februari 1965 (Bu(l. en

Pas., 1965, I; 621); DE CALUWE, DEL.C.ORDE
en LEURQUIN, Les p1·atiques du comrnm·ce,
deel II, druk 1973, nr. 781.
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ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 juli 197 5 door het Hof van
Beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen. 20, 54, 55 van de
wet van 14 juli 1971 · betreffende· de
handelspraktijken, ll08, ll09, 1ll0,
1111, 1116, 1117, 1134, 1135 van het
Burgerlijk Wetboek en 573 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep, bij bevestiging van de beroepen beschikking, aan
eiser verbod oplegt « op sluikse manier
tegenover de kleinhandelaars de exclusiviteit van de organisatie van verkopen
te bedingen , om de redenen « dat de
eerste rechter oordeelkundig aan eiser
Deleye verbod heeft opgelegd om door de
aangehaalde captatie de kleinhandelaars
te . bewegen om de organisatie van
seizoenverkopen exclusief aan firma
Dematex (firma van eiser) toe te kennen;
dat de eerste rechter, aannemende dat
eiser Deleye het ontoelaatbare van
dergelijke procedes heeft ingezien, daar
hij · meldt dat Deleye daarmee ophoudt,
de onrechtmatige binding van de kleinhandelaars heeft aangehouden voor zoveel
deze werd aangegaan in de formulieren
van dagbepaling voor de verkoop of in
het vervoerdocument ; dat, nu · Deleye
voormelde overweging van de eerste
rechter uitdrukkelijk loochent, het verantwoord voorkomt het verbod uit te
breiden tot alle contracten met de
kleinhandelaars te sluiten na de dagvaarding en v66r de publikatie van de
bestreden beslissing; dat, aangezien
Deleye de exclusiviteitsverbintenis van
het dagbepalingsformulier en vervoerdocument voor geldig blijft houden, het
uitgesloten is dat de ondertekenaars
van nieuwe contracten ontslag van hun
vroegere toestemming wordt verleend ;
dat Deleye blijkbaar s<ihikkingen had
getroffen om, tegen het einde van de
overeenkomst van alleenverkoop met
eerste verweerster, zonder verwijl verkopen te organiseren voor zijn eigen
firma Dematex ; dat hij de verwarring
tussen de twee handelsondernemingen
in de hand werkte door tegenover de
klandizie van kleinhandelaars de hoedanigheid van vertegenwoordiger van
eerste verweerster te siniuleren ; dat de
publiciteit en de handelsbetrekkingen,

gevoerd in overeeiistemming met . die
geveinsde houding, hem in staat stelden
aan de kleinhandelaars bindingen op te
dringen met het doel eerste verweerster
en vervolgens tweede verweerster van
de markt te verdringen ; dat tweede
verweerster van meet af aan in de
organisatie van verkopen werd gehinderd
door·de afwijzing van de kleinhandelaars
die, door misleiding en tegen de gebruiken
in, de exclusiviteit aan Deleye hadden
verleend ,,
en doordat het hof van beroep, bij
hervorming van de beschikking van de
eerste rechter, beslist dat eerste verweerster en haar dochtermaatschappij,
tweede verweerster, « ter zake en gelet
op de omstandigheden, .zich niet schuldig
hebben gemaakt aan daden van onrechtmatige mededinging ll, om de reden « dat,
voor eigen behoud en beperking van
de schade, een onmiddellijk verweei·
noodzakelijk was; da,t als efficient a!weermiddel voorkomt de rechtzetting
van de verwarringstichtende publiciteit
door bekend te maken dat Deleye niet
meer de algemene handelsvertegenwoordiger is van eerste verweerster, maar
volgens de verkoopmethode van deze
laatste voor eigen rekening werkt, en
door de aandacht te vestigen op de
onwettigheid van de exclusiviteitsclausule die, zoals de eerste rechter oordeelkundig besliste, werd aangenomen teh
gevolge van daden van onrechtmatige
mededinging ; dat deze maatregel, nodig
om verwarring uit te schakelen en om de
deswege veroorzaakte schade te beperken,
de rechtmatige belangen van Deleye
onverminderd laat ; dat eerste en tweede
verweersters uit dien hoofde geen concurrentiele fout treft ,,
terwijl, eerste onderdeel, de voorzitter
van de rechtbank van koophandel,
zitting houdende zoals in kort geding,
krachtens artikel 55 van de wet van
14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken, uitsluitend bevoegd is om
de staking te bevelen van tekortkomingen
aan de bepalingen van deze wet die in dit
artikel worden opgesomd ; deze tekortkomingen, onder rneer aan de artikelen 20
en 54, daden betreffen die met de eerlijke
gebruiken op handelsgebied strijdig zijn
en · door de .handelaar, verweerder · op
vordering tot staking, zouden zijn gesteld,
en geenszins overeenkornsten betreffen
die uit de wilsovereenstemming van deze
handelaar· met derden zijn ontstaan;
inderdaad, het contractueel dornein niet
tot de bevoegdheid van de voorzitter
van de rechtbank van koophandel,
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artikel 55 ingeleide vordering tot staking,
behoort en door hem in dit 1mder noch
de uitvoering van een bestaande overeenkomst noch het sluiten van een toekomstige Iran worden verboden, zodat
het hof van beroep, door eiser verbod,
zelfs beperkt tot welbepaalde omstandigheden, op te leggen om exclusiviteitsovereenkomsten met derden-kleinhandelaars te sluiten, de bevoegdheid van de
voorzitter van de rechtbank van koophandel, zitting houdende te zake van
yorderingen tot staking zoals bepaald in
artikel 05 van de wet van 14 juli 1971,
uitbreidt tot gebieden welke door deze
wetsbepaling zijn uitgesloten (schending
van de artikelen 20, 54 en 55 van de wet
van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken);
tweede onderdeel,

.............

derde onderdeel,
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de procedurestukken blijkt dat, op 13 juni 1974,
de voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel te Kortrijk heeft beslist
dat met de handelspraktijken strijdig
zijn de praktijken van Deleye Carlos
(thans eiser), handeldrijvende te Roeselars onder de firmanaam Dematex, om
op sluikse manier te pogen winkeliers in
kledingstukken voor de duur van twee
jaar uitsluitend aan zich te binden voor
het houden van zogeheten « Blitzverkopingen » in hun winkels, zulks door
inlassing van een daartoe strekkend
beding tussen de algemene voorwaarden
van een vervoerdocument voor de koopwaar die voor dergelijke. verkopingen
moest dienen, verkopingen die hij voor
het eerst voor eigen rekening heeft
ingericht na de beiiindiging in 1973 van
een overeenkomst met de « Gesellschaft
mit bel'lchrankter Haftung Adler Bekleidungswerk » uit Duitsland (thans eerste
verweerster), waarbij hem de alleenverkoop van haar kledingstukken volgens
dezelfde verkoopstechniek in dezelfde
winl;:els was toevertrouwd, daarbij
gebruik makend van dezelfde, weliswaar
overschilderde, kledingsrekken en van de
bij de winkeliers ontstane verwarring
omtrent zijn persoonlijk optreden, na
voormelde beiiindiging, om Adler de
toegang tot de klandizie te ontzeggen,
vooraleer. - deze . firma, na de nieuw

geschapen toestand, zelf de nodige
stappen had kunnen doen om de klandizie
verder in haar voordeel en niet in het
voordeel van haar thans zelfstandig
optredende gewezen verdeler te behouden ; dat, na aldus eisers tekortkomingen
aan de bepalingen van artikel 54 van
de wet van 14 juli 1971 te hebben
vastgesteld, de voorzitter van de rechtbank van koophandel hem het verbod
heeft opgelegd « vo9rtaan nog te pogeri
dergelijke bindingen op die wijze te
bewerkstelligen in de Benelux en in
Frankrijk '' ;
Overwegende dat het arrest het beroepen vonnis bevestigt in zijn beschikking « aangaande het verbod op sluikse
manier tegenover de kleinhandelaars
de exclusiviteit van de organisatie van
verkopen te bedingen » en, aanvullend,
zegt « dat het aan appellant (thans eiser)
tot en met de publikatie van de beslissing
van de eerste rechter verboden is met de
kleinhandelaars contracten te sluiten
houdende de bevestiging van de hierboven bedoelde exclusiviteitsclausule » ;
Overwegende dat uit de tekst zelf van
artikel 55 van de wet van 14 juli 1971
betreffende de handelspraktijken blijkt
dat de voorzitter van de rechtbank van
koophandel de staking mag bevelen van
het sluiten, onder bepaalde voorwaarden
of bepaalde omstandigheden, van overeenkomsten met derden, met name .van
bepaalde vormen van verkoop ;
·
Overwegende dat het arrest geenszins
eiser het verbod oplegt om elke overeenkomst met derden te sluiten voor het
houden van verkopingen in hun winkels,
zelfs met een exclusiviteitsbeding, maar
hem aileen het verbod oplegt daden te
stellen waarbij hij poogt dergelijke
contracten te sluiten door gebruik te
maken van de verwarring tussen zijn
persoonlijke handelsbedrijvigheid en zijn
vroeger optreden als alleenverkoper van
eerste verweerster en door, op sluikse
manier, exchisiviteitsbedingen in te lassen
tussen de algemene voorwaarden van een
vervoerdocument ;
Dat een dergelijke beslissing tot de
bevoegdheid van de voorzitter van de
rechtbank van koophandel behoort en
de aangehaalde bepalingen van de wet
van 14 juli 1971 niet schendt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
W at het derde onderdeel betreft :
.;

·. . . . . . . . .

4
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Dat geen van de onderdelen van het
middel kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

26 november 1976. I 8 kamer. --'
Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Meeus.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.
Pleiters, de HR. Biitzler en Bayart.

standigheden, een onvoorziene gebeurtenis zijn voo1· de voorrangschuldige
bestuurder (2).
3° Hoewel de rechter de feiten moet vaststellen waarop hij zijn beslissing grondt,
moet het Hoj van Oassatie a.m. nagaan
of het besluit dat hi:j m·uit trekt uit deze gegevens wettelijk kan worden ajgeleid (3).
(GOURET EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
«UNION DES ASSURANCES DE PARIS»,
T. NAUTS EN OOOPERATIEVE VENNOOT·
SOHAP «DE SOOIALE VOORZORG ».)
ARREST (vertaling),

2• KAMER.- 29 november 1976.

Io CASSATIE. BEVOEGDHEID. -,STRAFZAKEN.- VERSOHRIJVING IN DE
BESTREDEN BESLISSING ..- BEVOEGD·
HElD VAN HET HOF OM ZE TE VER·
BETEREN.
20

WEGVERKEER.
VOORRANG.
WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTI·
KEL I6-l. - VoORRANG VAN REOHTS.
- VOORRANG HANGT NIET AF VAN DE
MANIER WAAROP DE VOORRANGHEB·
BENDE BESTUURDER RIJDT.'- UIT·
ZONDERING.

30 CASSATIE. BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. - BESLUITEN DOOR DE
REOHTER AFGELEID UIT ZIJN VAST·
STELLINGEN. TOEZIOHT VAN HET
HoF.
I o H et

J;Ioj is,

bij de beoordeling van een
bevoegd om een verschrijving in de bestreden beslissing te
verbete1•en, wanneer deze duidelijk uit de
gedingstukken blijkt (I).
voorz~en~ng,

2° De voorrang welke a1·tikel 16-1 van het
W egverkeersreglement erkent aan de .bestuu1·der die van rechts komt, hangt niet
aj van de manim· waarop deze bestuurder
rijdt op de weg waar hij zich bevindt en
blijjt bestaan zelfs indien hij in ve1•boden
richting rijdt; zijn plotselinge aanwezigheid kan evenwel, in bepaalde om(1) Cass., 17 oktober 1972 (.Arr. cass., 1973,
blz. 171) en 12 november 1973 (ibid., 1974,
blz. 291); vgl. · cass., 17 september 1976,
sup1·a, blz. 67.
(2) Raadpl. cass., 14 februari en 16 mei 1966
(Bull. en Pas., 1966, I, 760 en 1169), 5 juni

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 april I976 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;
3. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de civiel-·
rechtelijke vorderingen :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen I6.I, I8, 27.I van
het koninklijk besluit van I4 maart I968
houdende algemeen reglement pp de
politie van het wegverkeer, 4I8, 420
van het Strafwetboek, I382, I383 van
het Burgerlijk W etboek . en 97 van de
Grondwet,
door.dat de feitenrechters, om . verweerder vrij te spreken, de civielrechte-'
lijke vorderingen van de verweerders
tegen de eisers in te willigen en zich
onbevoegd te verldaren om uitspraak
te doen over de civielrechtelijke vordering
van eiser tegen verweerster,. beslissen
dat eiser, die als voorranghebbende in
verboden richting reed, « voor Nauts een
onvoorzienbare hindernis is . geweest »,
op grond alleen dat deze laatste « aan
het begin van de aan zijn rechterzijde
gelegen straat een verkeersbord nr. 63
zag (en trouwens de plaats zeer goed
kende) »,
terwijl de voorrang rechts lo.s staat
van de manier waarop de voorranghebbende bestuurder rijdt en niet ophoudt wanneer hi.j in verboden richting
1969 (Arr. cass., 1969; blz. 971), 8 februari 1971
(ibid., 1971, blz. 552), 12 november 1973
(ibid., 1974, blz. 291), 17 februari 1975· (ibid.,
1975, blz, 666) en 28. j:uni 1976 ·(ibid., l976,
blz .. 1218).
(3) Cass., 22 november 1976, supra, blz. 318.
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rijdt, zodat het versfilhijnen van· eiser
die in·verboden richting ree<)., op zichzelf,
voor verweerder die hem voorrang moest
verlenen geen onvoorzienbare gebeurtenis
kan uitmaken ; de feitenrechters, door
aileen . maar vast te stollen dat verweerder wist dat er eenrichtingsverkeer
was· in de re.chts van hem uitkoJ?ende
straat en eon verkeersbord zag waarop
die rijrichting was aangegeven, niet
wijzen . 'Op · enige bijzondere feitelijke
omstandigheid die een rechtvaardiging
zou zijn , voor hun conclusie dat verweerder .g.een enkele fout kan ·worden
verweten en dat de fout van ·eise:r voor
hem een• gebeurtenis is. geweest die hij
niet kon voorzien :
. Overw~gende ~at het vci~is van oo:r:deel is dat eiser, die rechts van verweerder kwam, aileen aansprakelijk. ·is
voor het litigieuze ongeval, op grond
dat hij, . to_en hij het kruispunt · was
opgereden· uit . een verboden richting,
voor verweerdei', « die. aan het begin
van de ' aan zijn rechterzijde gelegen
straat. een verkeersbord nr.· 63 zag. en
trouwens .de. plaats zeer goed kende >>,
een onvoorzi!:mbare hiridernis is ge\veest ;
Overw'egeri:de dat uit de gedingstukken
duidelijk blijkt dat het vonnis ingevolge
·een 'verschtijving spreekt van het ver·keersbord nr .. 63 in plaats van het
verkeersbord: nr.' 62 ;
Overwegende dat de aan de van rechts
komende .bestuurder toegekende voorrang niet ophoudt wanneer die bestmirder
in 'verboden richting rijdt;
Overwegende dat, hoewel het verschijnen aan een kruispunt van een voertuig
dat van rechts komt en in verboden
richting rijdt, wegens de omstandigheden,
een onvoorzienbare gebeurtenis kan zijn
voor de bestuurder op de opgereden weg,
de rechter echter het on'voorzienbaar
karakter·van een dergelijke gebeurtenis
niet aileen kan afteiden uit de · ovel'wegingen dat eiser in verboden richting
reed en dat verweerder een verkeersbord
zag voor eenribhtingsverkeer op de
genaderde W,eg en de plaats kende ;
Dat het vonnis, door, op de enige
grond die het vermeldt, te beslissen dat
eiser aileen aansprakelijk is voor het
ongeval en dat verweerder ,geen font
heeft begaan, zijn beslissingen inzake
de civielrechtelijke vorderingen niet wet,telijk ver~mtwoordt;
Dat het middel gegrond is ;
Om· die redenen, vernietigt het ·bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet
over de · civielrechtelijke vorderingen,

~

doch · behalve in zoverre het de rechtsvorderingen van de verweerders ontvangt
en beslist dat eiser een fout heeft begaan
waarvoor hij en eiseres aansprakelijk
zijn ; verwerpt de voorzieningen voor
het overige; beveelt dat van dit .arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt de eisers in een vierde en de
verweerders in de drie vierden van de
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Hoei, zittirig houdend in hoger beroep.
29 november 1976. 2e kamer. Voorzitte1', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1',
de H. Legros.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.
Pleiters, de :):!H. Dassesse en Houtekier.

2e KA~mR. -

29 november 1976.

1° VERWIJZING NA CASSATIE.
STRAFZAKEN.-'-,. BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER OP VERWIJZING. - RECHTER
OP VERWIJZING DIE ALLEEN OVER DE
STRAFVORDERING TEGEN EElN BEKLAAGDE HEEFT TE BESLISSEN. BESLISSING WAARBIJ DE KOSTEN VAN
DIE VORDERING TEN LASTE VAN EEN
MEDEBEKLAAGDE WORDEN GELEGD. ONWETTELIJKHEID.

2o .G,ERECHTSKOSTEN. -

S•.rRAFZAKEN. ---;' RECHTER OP VERWIJZING DIE
ALI,EEN OVEJR .·DE STRAFVORDERING
TEGEN EEN BEKLAAGDE HEEFT TE
BESLISSEN. BESLISSING WAARBIJ
DE KOSTEN VAN DIE VORDERING TEN
LASTE VAN EEN 1\IEDEBEKLAAGDE WORDEN GELEGD .. 0NWETTELIJKHEID.

so

VOORZIENING IN CASSATIE. PBRSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.BESLISSING VAN DE RECHTER OP VERWIJZING WAARIN WORDT VASTGESTELD
DAT DE BEKLAAGDE VRIJGESPROKEN
.WERD. --'- VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.

4o VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. '-'- VERNIETIGING VAN
DE BESLISSING VAN DE RECHTER OP
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VERWIJZING OMDAT DE RECHTER, BIJ
WIE
SLECHTS
DE
STRAFVORDERING
TEGEN EEN BEKLAAGDE AANHANGIG
WAS, WELKE BEKLAAGDE DOOR HEM
VAN VERVOLGING WERD ONTSLAGEN,
EEN MEDEBEKLAAGDE IN DE KOSTEN
VAN DIE VERVOLGING HEEFT VERWE·
ZEN. VERNIETIGING ZONDER VER·
WIJZING.

1o en 2o Onwettelijk is de beslissing van de
rechter op verwijzing waarbij, hoewel
slechts de strafvordering tegen een
beklaagde bij hem aanhangig is en hij
die beklaagde van vervolging ontslaat,
een medebeklaagde in de kosten van die
vervolging wordt verwezen.
3° Geen voorziening in cassatie is mogelijlf
tegen de beslissing van de rechter op
. verwijzing waarbij alleen. maar wordt
vastgesteld dat de beklaagde deflnitief
vrij gesproken .werd ( 1).
4° W annee1· de beslissing van de rechter
op verwijzing . vernietigd wordt omdat
die rechter, bij wie slechts de strajvordering tegen een beklaagde . aan"
hangig was, welke beklaagde hij van
vervolging heejt ontslagen, een medebeklaagde in de lwsten van die vervolging
heeft verwezen, geschiedt de vernietiging
zonder verwijzing (2).

(vertaling).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 april 1976 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers waarnaar de zaak werd
verwezen;
Gelet ·op de arresten van het Hof van
7 oktober 1974 (3) en 13 oktober 1975 (4);
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die werd ingesteld

1° tegen de verweerder Leclercq :

(1) Raadpl. cass., 8 december 1975 (Arr.

cass., 1976, biz. 438).
(2)

Raadpi.

cass.,

27

september

supra, biz. 102.
(3) Arr .. cass., 1975, biz .. 168.
(4) Arr. cass., 1976, biz. 191.

2o tegen eiser :
Ov:er het middel ambtshillve afgeleid
uit de schending van de artikelen 162
en 194 van het Wetboek van Strafvordering:
Overwegende dat de rechtbank, die
als verwijzingsgerecht uitspraak deed
in strafzaken, . enkel nog diende te
beslissen over de tegen de verweerder
Leclercq ingestelde strafvordering ; dat,
nu ze hem van rechtsvervolging had
ontslagen, ze niet, zonder de in het
middel vermelde wetsbepalingen te schen·
den, de kosten van .die vervolging ten
laste. van. eiser, medebeklaagde, kon
doen komeh;
Overwegende dat. het bestreden vonnis,
voor het overige, enkel vaststelt d.at
eiser definitief veroordeeld is voor de in
de oorspronkelijke dagvaarding vermelde
telastleggingen, behalve voor de telastlegging geformuleerd in de bewoordingen
van artikel 42 van het koninklijk besluit
van 14 maart 1968 waarvoor hij is
vrijgesproken ; dat deze vaststellingen
geen beslissing zijn waartegen een voor·
ziening in cassatie kan worden ingesteld ;
J::?at de voorzieni~g in dit opzicht niet
ontv~tnkelijk is;
. II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen
eiser :
·

(DEJAER, T· LECLERCQ.)

ARREST

Overwegend~ dat eiser niet bevoegd
is om zich tegen die beslissing in cassatie
te voorzien ;

1976,

Overwegende dat eiser geen middel
aaJ?.VOert;
III. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiser, burgerlijke
partij, tegen verweerder :
Overwegende dat uit de stukken
waar.op het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat eiser zijn voorziening heeft
laten betekenen aan de partij tegen wie
ze gericht is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre. het eiser in de
kosten van de strafvordering verwijst ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van · dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordee1t eiser in de drie vierden van de
kosten en laat het overige vierde ten
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laste van de Staat; zegt dat er geen
grond bestaat tot verwijzing.
29 november 1976. 2e kamer. V oo?·zitteT, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve?'slaggeve?',
Mevr. Raymond-Decharneux. - Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, advocaatgeneraal.

2e KAMER. -

29 november 1976.

WEGVERKEER. RICHTINGSVERANDERING. ARTIKEL 25-2, a, WEGVERKEERSREGLEMENT.- BESTUURDER
DIE LINKS WIL AFSLAAN Ol\'1: DE RIJBAAN
TE VERLATEN OF ZIJN VOERTUIG OP DE
LINKERKANT VAN DE RIJBAAN TOT
STAAN TE BRENGEN.- VERPLICHTING
ZICH VOORAF ERVAN TE VERGEWISSEN
DAT HIJ DIT KAN DOEN ZONDER GEVAAR
VOOR DE ANDERE WEGGEBRUIKERS.

De bestuu?'der die links wil afslaan om de
rijbaan te ve?'laten of, in voo1·komend
geval, om zijn voertuig aan de linke?'zijde van de ?'ijbaan tot staan te b?·engen,
kan niet zich nam· links begeven als hij
zich e?· niet voomf van ve?·gewist heeft
dat hij dit lean doen zonde?' gevaa?' voo?'
de ande?'e weggeb?'uike?·s (1). (Art. 25-2,
a, Wegverkeersreglement.)
(ASOOOP EN VANSTOOKSTRAETEN,
T. TORDEUR.)
ARREST (vertaling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 mei 1976 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Charleroi ;
I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de tegen
verweerder ingestelde strafvordering :

Overwegende dat de eisers, burgerlijke
partijen die in geen kosten jegens de
openbare partij werden veroordeeld, niet
bevoegd zijn om zich tegen die beslissing
in cassatie te voorzien ;
(1) Raadpl. cass., 13 mei 1974 (Arr. cass.,
1974, biz. 1019).
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II. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van de eisers tegen
verweerder :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 21-4, 25-2, inzonderheid letter a, van het koninldijk besluit
van 14 maart 1968 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer dat van kracht was toen de
feiten gebeurden, 418 tot 420 van het
Strafwetboek, 1382, 1383 van het Burgerlijk W etboek en 97 van de Grondwet,
doo?'dat het vonnis, na de feitelijke
gegevens van de zaak te hebben beschreven, verweerder vrijspreekt van de
telastleggingen A en B, op grond aileen
dat « indien (... )de motorrijder, appellant,
zich reeds ter hoogte van de achterzijde
van de wagen van gei:ntimeerde bevond,
dat wil zeggen in de dode hoek voor de
bestuurder van dat voertuig, hij, in
plaats van ter hoogte van dat voertuig
te blijven, had moeten vertragen om
weer achteraan te k01nen en moeten
nagaan of de bestuurder van de wagen
intussen zijn richtingslichten niet in
werking had gesteld; dat elke bestuurder
immers, v66r het links inhalen, zich ervan
moet vergewissen dat hij dit zonder
gevaar kan doen, hetgeen appellant niet
heeft gedaan "•
teTwijl, ee1·ste onde?·deel,
••

0

••• •

•••••

tweede onde?·deel,
de1·de onde?'deel, zelfs in de onderstelling
dat Erik Ascoop verplicht was - quod
non - te vertragen om de doorgang vrij
te laten voor verweerder, de vaststelling
aileen dat Ascoop deze fout heeft begaan,
waarvan het vonnis niet zegt dat ze een
rechtvaardigingsgrond is, echter niet
nitslnit dat de verweerder Tordenr een
font heeft begaan of dat er tussen deze
font en het ongeval een oorzakelijk
verband bestaat, waaruit volgt dat de
vrijspraak van verweerder in rechte niet
regelmatig met redenen is omkleed,
althans met betrekking tot de overtreding
van de artikelen 418 tot 420 van het
Strafwetboek die, om toegepast te kunnen
worden, een zelfs lichte font en een
oorzakelijk verband tussen deze font
en de slagen en verwondingen vereisen
(schending van alle in het middel vermelde bepalingen en inzonderheid van
artikel 97 van de Grondwet) :
W at het derde onderdeel betreft :
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werd voor het onopzettelijk toebrengen
van slagen en verwondingen aan Erik
Ascoop (telastlegging A) en om, toen hij
hetzij naar rechts wilde afslaan om de
rijbaan te verlaten, hetzij naar links wilde
afslaan om de rijbaan te verlaten, of, in
voorkomend geval, om zijn voertuig
aan de linkerzijde van de rijbaan tot
staan te brengen, zich er niet vooraf
van te hebben vergewist dat hij dit kon
doen zonder gevaar voor de andere
weggebruikers, vooral rekening houdend
met de vertragingsmogelijkheden van
degenen die hem volgden (telastlegging B);
Overwegende dat het vonnis, om verweerder van die telastleggingen vrij te
spreken en de rechtbank onbevoegd te
verklaren om kennis te nemen van de
civielrechtelijke vordering van de eisers,
aileen steunt op de plaats waarop de
motorrijder Erik Ascoop zich op de rijbaan bevond op het moment dat verweerder van de rechterzijde naar het
midden van de rijbaan reed om bij het
volgende kruispunt naar links af te slaan,
en op het gedrag van deze motorrijder
vanaf dat ogenblik;
Overwegende echter dat, krachtens
artikel 25-2, a, van het Wegverkeersreglement, een bestuurder die naar links
wil afslaan om de rijbaan te verlaten
zich niet naar links mag begeven indien
hij er zich vooraf niet van heeft vergewist
dat er geen gevaar is;
Overwegende dat uit geen van de
vaststellingen van het vonnis blijkt dat
verweerder aan deze verplichting zou
voldaan hebben op het moment dat hij
deze veiligheidsmaatregel moest nemen
of dat hij, vanaf dat moment, in de
onmogelijkheid zou verkeerd hebben
om ze na te komen ;
Dat, derhalve, de enige elementen
waarop de rechter zijn beslissing van
onbevoegdheid heeft gebaseerd de aan
verweerder ten laste gelegde misdrijven
niet konden uitsluiten en deze beslissing
niet wettelijk verantwoorden ;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het
uitspraak doet over 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 in een derde
van de kosten en verweerder in de overige

twee derden ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Bergen, zitting houdend in hoger
beroep.
29 november 1976. ~ 2e kamer. ~
VooTZitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slaggeve?',
Baron Vingotte. ~ Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal. ~
Pleite?'s, de HH. De Gryse en Houtekier.

2e

KAMER. ~

29 november 1976.

~
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS·
SATIE TE VOORZIEN. ~ STRAFZAKEN. ~
ARREST TOT BUITENVERVOLGINGSTEL·
LING. ~ VOORZIENING VAN DE BUR·
GERLIJKE PARTIJ. ~ DRAAGWIJDTE.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.

~
VORM. ~ STRAFZAKEN. ~ BURGER·
LIJKE PARTIJ, EISERES. ~ GEEN EENS·
LUIDEND VERKLAARD AFSOHRIFT VAN
DE VERKLARING VAN VOORZIENING BIJ
HET OORSPRONKELIJK EXPLOOT VAN
BETEKENING GEVOEGD. ~ NIET·ONT·
VANKELIJKHEID.

2° VOORZIENING IN CASSATIE.

1° De burgerlijke partij is enkel ontvankelijk om zich tegen een arrest tot buitenve?·volgingstelling in cassatie te voo?·zien,
in zoverre zij hie?·bij Ve?'oo?·deeld wordt
tot schadevergoeding jegens de verdachte,
in de kosten van de strafvO?·de?·ing of
van de bu1·ge1'lijke rechtsvO?·dering, of in
zove?'?'e het ar?'est een ande?·e beschikking
bevat die uitsluitend betrekking heeft op
de burgerlijke rechtsvorde?·ing (1).
2° Niet ontvankelijk is de voorziening van

de btwgerlijke partij, wanneer geen eenslttidend ve?·klaa?·d afschrift van de ve?'·
kla1·ing van voorziening bij het OO?'·
spronkelij k exploot van betekening van
dit rechtsmiddel is gevoegd (2). (Art. 418
Sv.)

(1)
1976,
(2)
1976,

Cass., 24 november 1975 (.Arr. cass.,
blz. 378).
Cass., 17 november 1975 (Arr. cass.,
blz. 348).

355(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ARMCO »,
T. GALEZ, GOGOI EN MERTENS.)
ARREST

(vertaling).

HET H O F ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 juni 1976 gewezen door het
Hof van Beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling ;
Overwegende dat een burgerlijke partij
tegen een arrest van buitenvervolgingstelling slechts cassatieberoep kan instellen voor zover zij hierbij veroordeeld
wordt tot schadevergoeding jegens de
verdachte, in de kosten van de strafvordering of in die van de civielrechtelijke vordering, of voor zover het arrest
een andere beschikking bevat die uit
sluitend betrekking heeft op de civielrechtelijke vordering ;
Overwegende dat, voor het overige,
geen enkel voor eensluidend verklaard
afschrift van de verklaring van beroep
in cassatie is gevoegd bij het origineel
van het exploot tot betekening ervan
dat door eiseres is overgelegd en in het
dossier voorkomt ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk

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

29

november 1976. 2e kamer. Baron Richard,
raadsheer
waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever,
de H. Screvens. Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal.

V oorzitter,

2e

KAMER. -

29 november 1976.

10 CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. MIDDEL AFGELEID UIT HET GEBREK AAN
ANTWOORD OP EEN VERWEERMIDDEL.
BESLISSING GEGROND OP REDENEN
WELKE OP DIT VERWEERMIDDEL GEEN
BETREKKING HEBBEN. VERWEERMIDDEL NIET MEER TER ZAKE DIENEND.
NIET-ONTVANKELIJKHEID, BIJ" GEBREK AAN BELANG.

2°

LIJK WORDT VERKLAARD VOOR DE
SCHADE. VASTSTELLING VAN HET
ARREST DAT, ZELFS ALS DE ANDERE
BESTUURDER EEN FOUT HAD BEGAAN,
DEZE
GEEN INVLOED
ZOU
GEHAD
HEBBEN OP HET LITIGIEUZE ONGEVAL
EN ZIJ"N GEVOLGEN. WETTELIJK
VERANTWOORDE BESLISSING.

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).
WEGVERKEERSREGLEMENT.- ARREST WAARBIJ
EEN BESTUURDER ALLEEN AANSPRAKE-

3°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.- VERZEKERING. BESLISSING GEGROND ZOWEL OP DE OPZEGGING
ALSOP DE SCHORSING VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST.
MIDDEL
WAARIN SLECHTS DE SCHORSING VAN DE
OVEREENKOMST WORDT BETvVIST. NIET-ONTVANKELIJ"KHEID.

4°

VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJ"TUIGEN.
MODELVERZEKERINGSOVEREENKOMST,
ARTIKEL 12. W AARSCHUWING VAN DE
VERZEKERDE DIE ZIJN PREMIES NIET
BETAALD HEEFT.
ARREST DAT
BESLIST DAT DEZE WAARSCHUWING GELDIG BLIJFT ZOLANG DE VERZEKERDE DE
PREMIES NIET BETAALD HEEFT.
GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE OVEREENKOMST.

5° BEWIJS.

- BEWIJ"S DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE ZAKEN.- MODELOVEREENKOM:ST VOOR DE
VERZEKERING
BETREFFENDE DE BURGERRECHTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN, ARTIKEL 12. WAARSCHUWING VAN DE VERZEKERDE DIE
ZIJN PREMIES NIET BETAALD HEEFT. ARREST DAT BESLIST DAT DEZE WAARSCHUWING GELDIG BLIJFT ZOLANG DE
VERZEKERDE DE PREMIES NIET BETAALD HEEFT. GEEN MISKENNING
VAN DE BEWIJ"SKRACHT VAN DE OVEREENKOMST.

1° De rechte1· die zijn beslissing grondt op
redenen welke op een bij conclusie
aangevoerd verwee1·middel geen betrekking hebben is niet vm·plicht te antwoo1'den op dit verwee1·middel, dat te1· zake
niet mee1· dienend is (1). (Art. 97
Grondwet.)

2° Wettelijk ve1·antwoord is het arrest,
waarbij een bestutwde1·, wegens een door
hem begane fout, alleen aanspmkelijk

(1) Raadpl. cass., 21 oktober 1975 en 26 april
1976 (Arr. cass., 1976, biz. 236 en 965).
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een ve1·keersongeval, wanneer het vaststelt dat zeljs indien de andere bestuttrdM'
een jout had begaan, deze geen gevolg
had op het litigieuze ongeval en de
gevolgen ervan (1). (Artt. 1328 en 1383
B.W.)
3° Niet ontvankelijk is het middel dat

gericht is tegen een a1·rest dat beslist dat
de bu1·gerrechtelijke aanspmkelijkheid
van de bestuu1·der van een motor1·ijtuig
niet gedekt was op het ogenblik van een
ve1·keersongeval en dat deze toestand
zowel uit de opzegging van de overeenkomst als uit de schorsing van deze
ove1·eenkomst volgt, wanneer dit middel
slechts betrekking heejt op de schorsing
van de ve1·zekM·ingsdekking.
4o en 5o De bewijslcracht van artilcel12 van
de modelovereenkomst voo1• de verzekering
bet1·effende de bu1·ge1'1'echtelijlce aanspmlcelij kheid inzake motorrijtuigen
wordt niet miskend door het a1'1'est dat
beslist dat de waa1·schuwing door de
ve1·zekeraar, ove1·eenkomstig dit a1·tikel,
van de VM'zekerde die zijn premies
niet betaald heejt, slechts is voo?'gesch?·even tot vaststelling van het moment
waarop het recht van opzegging ontstaat
en clat dit opzeggings1·echt op iecler
ogenblik kan worden t~itgeoejencl, zolang
de vervallen premies waa1·voor deze
wam·schuwing client niet betaald we1·den,
zeljs inclien anclet·e p1·emies, die na cle
kennisgeving zijn ve1·vallen, tot geen
tweecle wam·schuwing aanleicling hebben
gegeven.
(HONHON, T. FRANS, -wATERMAN EN LITISCONSORTEN ; WICKHAM EN LITISOONSORTEN; HONHON, T. FRANS, NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP « EUROBEL », WATERMAN EN LITISCONSORTEN EN WICKHAM
EN LITISCONSORTEN; WATERMAN EN
LITISCONSORTEN EN ..WICKHAM EN LITISCONSORTEN, T. HONHON, FRANS,NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
« EUROBEL »
EN GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS ; GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS, T. WATERlliAN EN
LITISOONSORTEN, WICKHAM EN LITISOONSORTEN EN NAAlliLOZE VENNOOTSCHAP « EUROBEL ».)
ARREST

RET HOF ; -

(ve?'taling).

Gelet op het bestreden

(1) Raadpl. cass., 28 juni 1976 (Ar1•. cass.,
1976, blz. 1216).

arrest, op 23 juni 1976 door het Hof van
Beroep te Brussel gewezen ;
• • • • • • • • • • • •

0

•

0

•

0

•

0

••

0

••

III. Op de voorzieningen van de eisers
Honhon, beklaagde, en Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds,
vrijwillig
tussengekomen partij, tegen de beslissingen op de tegen Honhon ingestelde
civielrechtelijke vorderingen, tegen de
beslissing op de civielrechtelijke vordering van Honhon tegen de naamloze
verzekeringsmaatschappij Eurobel, en op
de voorziening van de eiser Honhon,
burgerlijke partij, tegen de beslissing op
de door hem tegen Frans ingestelde
civielrechtelijke vordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 418, 419 van het Strafwetboek,
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek
en 17 van het koninklijk besluit van
14 maart 1968 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer,

doo1·dat het arrest beslist dat Honhon,
met uitsluiting van Frans, ten valle
aansprakelijk was voor het litigieus
dodelijk ongeval, met overneming van de
motivering waardoor de eerste rechter
Frans van rechtsvervolging had ontslagen, en op grond dat het zonder belang
was na te gaan of Frans al dan niet een
overtreding van het W egverkeersreglement of enige andere fout had begaan,
omdat hij op de rijbaan had gemaneuvreerd om naar rechts af te slaan,
waardoor hij met zijn vrachtwagen de
rijweg langer versperde dan wanneer hij
naar links was afgeslagen, daar een dergelijke, of een andere fout, mocht ze
bewezen zijn, niet in noodzakelijk causaal
verband zou staan met het ongeval en
zijn gevolgen,
terwijl de eiser Honhon, in zijn tweede
voor het hof van beroep genomen
conclusie en op grand van de cijfers in de
verslagen van de gerechtelijk deskundige,
had aangevoerd dat de door hem
bestuurde wagen op de rijbaan zichtbaar
was op het moment dat Frans zijn
maneuver was begonnen en dat deze
laatste dus voormeld artikel 17 van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968
had overtreden ; de eiser Honhon aldus
de gegevens van het gerechtelijk deskundigenonderzoek stelde tegenover de bewering van de eerste rechter dat geen enkele
fout kon worden verweten aan Frans die
alleen verplicht was te wachten totdat
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vonnis, noch het bestreden arrest antwoorden op dit verweermiddel van de
eiser Honhon, zodat de beslissing dat
Frans geen enkele fout zou begaan
hebben niet berust op een motivering
overeenkomstig het voorschrift van artikel 97 van de Grondwet,
terwijl het tegenstrijdig is 1° te beslissen dat het feit dat Frans een fout
zou begaan hebben door een maneuver
uit te voeren waardoor hij de rijweg
versperde, niet in oorzakelijk verband
zou staan met het litigieus dodelijk
ongeval, en 2° vast te stellen dat de
onmiddellijke en enige oorzaak van dit
ongeval ligt in het feit dat Honhon met
zijn voertuig is aangebotst tegen de
vrachtwagen van Frans die de rijbaan
zodanig versperde dater geen voertuigenverkeer mogelijk was ; een dergelijke
beslissing het begrip noodzakelijk causaal
verband miskent zoals het dient verstaan
te worden voor een juiste toepassing van
de artikelen 418, 419 van het Strafwetboek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, en deze tegenstrijdigheid gelijkstaat met het ontbreken van de bij
artikel 97 van de Grondwet voorgeschreven motivering,
en te1·wijl althans op grond van de
motivering van het arrest niet kan
worden uitgemaakt of de rechters in
feite hebben geoordeeld dat het litigieuze
ongeval zich zou hebben voorgedaan
zoals het heeft plaatsgehad, zelfs indien
Frans de rijbaan niet op foutieve wijze
had versperd, zodat aan de hand van deze
motivering niet kan worden nagegaan
of de feitenrechters, door elk noodzakelijk causaal verband tussen deze
eventuele fout van Frans en het litigieus
dodelijk ongeval nit te sluiten, voormelde
artikelen van het Strafwetboek en van het
Burgerlijk Wetboek juist hebben toegepast, en hieruit volgt dat deze motivering, gelet op het voorschrift van
artikel 97 van de Grondwet, ontoereikend is :
·
Overwegende dat het arrest bevestigend beschikt op het vonnis dat de
eiser Honhon ten volle aansprakelijk
stelt voor het ongeval ; dat het beslist
dat de verweerder Frans niet aansprakelijk is voor onopzettelijk doden en
onopzettelijk toebrengen van slagen of
verwondingen, op grond dat, om de
redenen die het vermeldt, een overtreding
van het Wegverkeersreglement of enige
andere fout, " mocht ze bewezen zijn,

niet in noodzakelijk causaal verband
zou staan met het ongeval en zijn
gevolgen »;
Overwegende dat de rechter, die zijn
beslissing deed steunen op andere gronden dan het ontbreken van een fout bij
de verweerder Frans, niet verplicht was
anders te antwoorden op het bij conclusie voorgedragen verweer dat niet
meer ter zake diende ;
Overwegende dat het arrest, dat erop
wijst dat nit het tweede verslag van het
gerechtelijk deskundigenonderzoek volgt
" dat
de vrachtwagen zich reeds
gedurende meer dan 10 seconden op de
rijbaan bevond op het moment dat de
botsing plaatshad », zodat " deze hindernis die op 100 meter kon worden gezien
door elke normaal oplettende bestuurder », " voor Honhon geen onvoorzienbare
hindernis kon geweest zijn », zonder
tegenstrijdigheid en zonder miskenning
van het begrip noodzakelijk causaal
verband, heeft kunnen beslissen, enerzijds, << dat de onmiddellijke en enige
oorzaak van het ongeval ligt in het feit
dat de automobilist Honhon, die kon en
derhalve moest zien dat een vrachtwagen
de rijbaan zodanig versperde dat er
geen voertuigenverkeer mogelijk was,
niettemin is blijven doorrijden naar de
hindernis waartegen hij met uitzonderlijk
geweld is aangebotst », en, anderzijds,
" dat het zonder belang is na te gaan of
de rechtstreekse gedaagde Frans al dan
niet een overtreding van het W egverkeersreglement of enige andere fout
had begaan », omdat ze, " verondersteld
dat ze bewezen was», "niet in noodzakelijk causaal verband zou staan met
het ongeval en zijn gevolgen » ;
Overwegende dat het arrest aldus
vaststelt dat, zelfs indien de verweerder
Frans een font had begaan, ze helemaal
geen invloed zou gehad hebben op het
litigieuze ongeval en zijn gevolgen ; dat
het zijn beslissing regelmatig met redenen
omkleedt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 11, 16 van de wet
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en 1 van het koninklijk
besluit van 5 januari 1957 tot bepaling
van de toekenningsvoorwaarden en van
de omvang van de rechten van de
benadeelden tegenover het Gemeenschappelijk Waarborgfonds bedoeld bij
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van het rechtsbeginsel volgens hetwelk
een rechter geen geschillen mag beslechten die de partijen hem niet hebben
voorgelegd.
doordat het arrest de rechtsvordering
van de burgerlijke partijen tegen de
verweerster Eurobel, verzekeraar van
~onhon, afwijst en het GemeenschappehJk Motorwaarborgfonds in solidum met
Honhon vero?rdeelt tot vergoeding van
de schade d1e de burgerlijke partijen
Waterman en Wickham geleden hebben
ten gevolge van het litigieuze ongeval
van 8 januari 1973, a) op grond dat de op
21 september I971 vervallen premie niet
was betaald, dat de verzekeraar Eurobel
bij aangetekende brief van 14 december
I971 Honhon de waarschuwing had
gezonden waarvan sprake in artikel 12
van de algemene voorwaarden van de
verzekeringsovereenkomst, en dat deze
maatschappij derhalve geldig had te
kennen gegeven dat zij haar dekking
vanaf 21 september 1971 ten aanzien
van haar verzekerde en vanaf 29 december I971 ten aanzien van derden
wilde schorsen, dat Eurobel in december
I972 Honhon regelmatig had ter kennis
gebracht dat zij de overeenkomst
opzegde, dat deze brief echter helemaal
niets wijzigde in de op 8 januari I973
besta~.nde. toestand, namelijk dat er op
dat t1]dst1p geen verzekering meer was,
welke toestand zowel uit de schorsing
als uit de opzegging volgde, en dat het
dan ook zonder belang was dat er v66r
de kennisgeving van de opzegging, in
december ~972, geen waarschuwing was
gezonden 1n verband met de premies
vervallen na de op I4 december 1971
ter k~nnis gebrachte schorsingswaarschuwmg, en b) op grond dat, naar luid
van artikel 3I (lees 30), § I, van de
verzekeringsovereenkomst, de erin bedoelde waarschuwing, dat wil zeggen
die van artikel 12 van de overeenkomst
slechts is voorgeschreven tot vaststelling
van het moment waarop het recht van
opzegging ontstaat en kan worden uitgeoefend, zodat in het onderhavige geval
de in december I971 gezonden waarschuwing volstond om het recht van
opzegging op elk moment te kunnen
uitoefenen, zolang de vervallen premies
niet betaald waren,
te1·wijl, eerste onderdeel, wanneer het
niet gaat om een schorsing van de overeenkor_nst, doc~ van de dekking in geval
van met-betalmg van de premies, zulks
overeenkomstig artikel 12 van de algemene voorwaarden van de verzekerings-

polis, deze schorsing een exceptie is die
de verzekeraar, krachtens artikel l l van
voormelde wet van 1 juli 1956, niet kan
tegenwerpen aan een benadeelde en in
dit geval de voorwaarden die ' in de
artikelen I6 van genoemde wet en I van
het koninklijk besluit van 5 januari I957
worden gesteld om het in deze wet
bedoeld Gemeenschappelijk Waarborgfonds te verplichten de slachtoffers
schadeloos te stellen, niet vervuld zijn ;
tweede onde1·deel,

derde onde1·deel, uit het voorgaande
voortvloeit dat het niet zonder belang
was na .te g~an of, voor de geldigheid,
de kenn1sgevmg ban de opzegging van de
overeenkomst in december I972 al dan
n~et moest worden voorafgegaan door een
meuwe waarschuwing in verband met de
premies vervallen na de op I4 december
I971 ter key,mis ?;ebrachte waarschuwing ;
het arrest 1n ZIJn bovenvermelde motivering geen rekening heeft gehouden met
hetgeen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in zijn voor het hof van
beroep genomen conclusie had aangevoerd, namelijk dat Eurobel volgens
haar conclusie haar opzegging van de
verzekeringsovereenkomst had gebaseerd
op een gebrek aan betaling van de sedert
de maand mei I972 vervallen premies
terwij~ de aan Honhon gezonden waar:
schuwmg enkel betrekk:ing had op in
197I vervall~m r,>remies, zodat op grond
van de mot1vermg van het arrest niet
kan worden uitgemaakt of de feitenrechters hebben geoordeeld dat de in
decemJ::>er 1.972 ter kennis gebrachte
opze&gmg met gegrond was op de nietbetahng van de sedert de maand mei I972
verv~llen premies, doch op de nietbetalmg van de premies waarvoor op
14 december 1971 een waarschuwing was
gezonden, dan wel of zij hebben geoordeeld dat de opzegging van december
1972, hoewel ze uitsluitend gegrond
wa~ op de niet-betaling van de sedert
mer. 1972 vervallen premies, niettemin
geld1g was, omdat in december 1971 aan
~onhon een wa~rschuwing was gezonden
m verban?- met m 1971 vervallen premies,
en waarmt nog volgt dat het Hof aan de
h~nd van de motivering van het arrest
met kan controleren op welke wijze de
rechters de verzekeringsovereenkomst de
opzeggingsbrief en de conclusie ~an
Eurobel hebben uitgelegd, en deze motivering niet overeenkomst met het voorschrift van artikel 97 van de Grondwet :
W at het eerste onderdeel betreft :

-
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Overwegende dat het arrest beslist
dat er ten tijde van het ongeval geen
verzekering meer was, " welke toestand
zowel uit een " schorsing » als uit een
« opzegging >> volgt, waarbij de eerste
uitdrukking inadequaat is en tot verwarring kan leiden >> ;
Dat in dit onderdeel, dat enkel
betrekking heeft op de schorsing van de
dekking, het middel feitelijke grondslag
mist;
W at het tweede onderdeel betreft :

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt elke eiser in de
kosten van zijn voorziening.
29 november I976. 2 6 kamer. V oo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Screvens. Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Bayart, Fally, Kirkpatrick en A. De Bruyn.

Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;

W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, na erop
gewezen te hebben dat de eiser Honhon
had erkend dat hij zijn verzekeringspremies niet meer had betaald sedert het
begin van het jaar 1972 en dat eigenlijk
reeds de op 21 september 1971 vervallen
premie niet werd betaald, vermeldt dat
artikel 30, § 1, van de verzekeringsovereenkomst helemaal geen tweede
waarschuwing oplegde, daar de waarschuwing van artikel 12 van die overeenkomst " slechts is voorgeschreven tot
vaststelling van het moment waarop het
recht van opzegging ontstaat en kan
worden uitgedefend, zodat in het onderhavige geval de in december I97l
gezonden waarschuwing volstond om het
recht van opzegging op elk moment te
kunnen uitoefenen zolang de vervallen
premies niet betaald waren >> ;
Overwegende dat het arrest, zonder
aan de in het middel vermelde alden een
uitlegging te geven die onverenigbaar is
met de bewoordingen ervan, aldus zijn
beslissing dat er op de dag van het
ongeval geen verzekering was regelmatig
motiveert en wettelijk verantwoordt ;
Dat het niet anders 1noest antwoorden
op de in het middel overgenomen conclusie die wegens zijn beslissing niet meer
ter zake diende ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;
(1) Raadpl. cass., 10 juli 1946 en de conciusie van de Eerste Advocaat-Generaai
Janssens de Bisthoven (Bull. en Pas., 1946, I,
293}; 23 januari 1950 (ibid., 1950, I, 348};
6 oktober 1952 en de noot get. R.H. (ibid.,
1953, I, 37) en 27 januari 1969 (Arr. cass.,
1969, biz. 509).
Raadpi. cass., 17 juni 1974 (Arr. cass.,
1974, biz. 1134) en 2 december 1974 (ibid.,
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29 november 1976.

I 0 MISDRIJF. - REOHTVAARDIGINGSGROND.- 0NOVERKOMELIJKE REOHTSDWALING.- BEGRIP.
2° MISDRIJF. - REOHTVAARDIGINGSGROND. BEOORDELING DOOR DE
FEITENREOHTER. - TOEZIOHT VAN RET
HoF.
3o CASSATIE. B:mvoEGDHEID. STRAFZAKEN. - REOHTVAARDIGINGSGROND. 0NOVERKOll'IELIJKE DWALING. - BESLUITEN DOOR DE REOHTER
AFGELEID UIT ZIJN VASTSTELLINGEN. TOEZIOHT VAN RET HoF.
I o Een 1·echtsdwaling we gens

bepaalde
omstandigheden kan doo1· de rechter als
o?wve1·komelijk worden beschouwd, op
voorwam·de dat hij uit deze omstandigheden kan afleiden dat de beklaagde
heejt gehandeld zoals ieder redelijk en
voorzichtig persoon zou gedaan hebben (I) ; de eenvoudige vaststelling dat
de beklaagde slecht werd geadviseerd,
zelfs door een geschikt persoon, kan
niet volstaan (2).

1975, biz. 386) : de foutieve dwaling en de
goede trouw kunnen niet ais rechtvaardigingsgronden worden aangenomen.
(2) Dat onjuiste inlichtingen van een
bestuur of een bevoegd persoon degene aan
wie zij zijn verstrekt in de regei niet van
strafrechtelijke of van burgerrechtelijke aansprakelijkheid vrijstellen, leze men, m.b.t.
strafzaken, in cass., 18 mei 1953 (Bull. en Pas.,

-3602° en 3° Dejeitem·echter beo01·deelt soeve1·ein
het bestaan van een door de beklaagde
als 1'echtvaa1·digingsgrond aangevoe1·de
onove1·komelijke rechtsdwaling, dock het
Hoj moet nagaan of de doo1· hem vastgestelde feiten de gevolgen, welke hij er
in rechte uit afleidt, vemntwoorden ( l).
(BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN,
T. GERMONPREZ.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 juni 1976 door het Hof van
Beroep te Bergen gewezen ;
Over het middel ambtsha1ve afgeleid
uit de schending van artikel 7l van het
Strafwetboek :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat verweerster erkent dat « zij op
7 maart 1972 inderdaad deelnam aan de
exploitatie van een slijterij van ter
plaatse te verbruiken gegiste dranken ,,
niettegenstaande het feit dat zij ter zake
van aanzetting tot ontucht was veroordeeld bij een in kracht van gewijsde
gegaan vonnis van 3 februari 1970 van
de Correctionele Rechtbank te Bergen ;
Overwegende dat het arrest verweerster vrijspreekt, op grond dat zij in
de gegeven omstandigheden onvermijdelijk op een dwaalspoor is gebracht door
haar advocaat, « een bijzonder geschikt
persoon ";
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat laatstgenoemde op l l maart 1972
aan verweerster had geschreven : " Ik
bevestig u dat het vonnis van 3 februari
1970 u niet het verbod heeft opgelegd
om een drankgelegenheid te houden »,
en, na overweging dat de bewoordingen
van deze brief impliceren dat verweerster
reeds voordien haar advocaat had geraadpleegd over de gevolgen van het vonnis
van 3 februari 1970, vermeldt dat
« appellante, nadat zij dus voorzichtigheidshalve het advies van haar advocaat
1953, I, 714); m.b.t. burgerlijke zaken, in
cass., 10 april 1975 (ibid., 1975, blz. 871).
Raadpl. cass., 4 januari 1973 (A1'1'. cass., 1973,
blz. 452) en 20 juni 1974 (ibid., 1974,
blz. 1162); Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen, 28 mei en 9 juli 1970
(Rec. des a1'1'ets, 1970, blz. 325 en 547) alsmede
13 juli 1972 (ibid., 1972, blz. 579) : verkeerde

had ingewonnen, van oordeel was dat zij
haar handelsactiviteiten ongestraft mocht
voortzetten, niettegenstaande de veroordeling die tegen haar was uitgesproken ,,
« in welke overtuiging zij trouwens werd
gesterkt door het feit dat de diensten
van het vervolgend bestuur gedurende
meer dan twee jaar niet hadden ingegrepen ";
Overwegende dat zo een rechtsdwaling,
wegens bepaalde omstandigheden, weliswaar door de rechter als onoverkomelijk
kan worden beschouwd, zulks geschiedt
op voorwaarde dat uit die omstandigheden kan worden afgeleid dat de
beklaagde heeft gehandeld zoals ieder
redelijk en voorzichtig persoon zou
gedaan hebben ; dat in dat opzicht de
eenvoudige vaststelling dat de beklaagde
slecht werd geadviseerd, zelfs door een
geschikt persoon, niet kan volstaan ;
Overwegende dat, hoewel de feitenrechter het bestaan van de feiten waaruit
hij de rechtvaardigingsgrond afleidt soeverein beoordeelt, de controle van deze
gevolgtrekking in rechte aan het Hof
toekomt;
Overwegende dat het arrest, op basis
van de hierboven weergegeven vermeldingen, niet wettelijk kon beslissen dat
verweerster, herbergierster van beroep,
in de gegeven omstandigheden een
onoverkomelijke rechtsdwaling als rechtvaardiging kon aanvoeren, dat wil zeggen
dat er in haar gedrag geen enkele font
te vinden was ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing; laat de
kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
29 november 1976. 2e kamer. Voorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Legros.- Gelijkluidende conalusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Fally.

inlichtingen door een administratie of door
een bevoegde persoon stellen hen daarvoor
niet verantwoordelijk, als zij daarbij geen
fout hebben begaan.
(1) Cass., 21 oktober 1975 (A1'1', cass., 1976,
biz. 230) en de noten 4 en 5 op biz. 232.
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30 november 1976.

1°

CASSATIE. BEVOEGDHEID. SCHENDING VAN DE UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE
MENS. GEEFT GEEN AANLEIDING
TOT CASSATIEBEROEP.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING. SCHULDIGVERKLARING. FElTEN IN DE BEWOORDINGEN VAN DE WET OMSCHREVEN EN
BEWEZEN VERKLAARD. GEEN CONCLUSIE.- REGELMATIG MET REDENEN
OMKLEDE BESLISSING.

1°

Geen aanleiding tot cassatieberoep
geeft de schending van de Universele
Ve1·klm·ing van de Techten van de mens,
aangenomen doo1' de Algemene Ve?'gadering van de VeTenigde Naties op
haar vergadering van 10 decem be?'
1948 (1). (Art. 608 G. W.)

2° Bij ontstentenis van een desbet1'effende
conclusie motivee1·t de 1·echter 1·egelmatig
de sch·uldigverkla?·ing van de beklaagde
door de vaststelling dat de jeiten, zoals
in de bewo01·dingen van de wet omschTeven, bewezen zijn (2).
(VANDER ELST.)

2e
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30 november 1976.

VERZET.- STRAFZAKEN.- VERVOLGING WEGENS EEN WANBEDRIJF WAAROP GEVANGENISSTRAF IS GESTELD. VERSTEKARREST DAT SLECHTS EEN
GELDBOETE IDTSPREEKT. VERZET
VAN DE BEKLAAGDE. VERTEGENWOORDIGING DOOR EEN ADVOCAAT.
REGELMATIGE VERSCHIJNING.

De beklaagde, eiser op verzet tegen een
verstelca1'rest dat hem slechts tot een
geldboete veroo1·deelt wegens een wanbed?·ijj waa1·op gevangenisstmf is gesteld, lean zich doo1· een advocaat laten
Ve?'tegenwoo?·digen, onve1·minderd de
mogelijkheid voor de ?'echte?' om de
persoonlijlce verschijning van de belclaagde te bevelen (3). (Artt. 185 en
208 Sv.)
(CLAESSENS JULIA EN JOANNA EN SMETS,
T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 14 augustus 1975 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op het arrest door het Hof op
13 mei 1975 gewezen (4);

Met de notities overeenstemmend
arrest.

I. Op de voorziening van tweede en
derde eiseres :

30 november 1976. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Versee. - Gelijkhtidende conchtsie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleitm·, de H. V\Talravens (van de balie
te Brussel).

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 185, 186 en 208
van het W etboek van Strafvordering
en van de rechten van de verdediging,
doordat het arrest ten opzichte van de
eiseressen bij verstek is gewezen en hun
verzet tegen het verstekarrest van 3 juli
1975 ongedaan wordt verklaard om de
reden dat zij niet verschenen zijn,
terwijl zij ter terechtzitting waarop hun
verzet werd behandeld door een advocaat
waren vertegenwoordigd en de zaak
misdrijven betrof die geen hoofdgevangenisstraf konden meebrengen :
Overwegende dat, nu het verstek-

(1) Raadpl. cass., 15 maart 1965 (Bull. en
Pas., 1965, I, 734).
(2) Cass., 13 april 1976 (A1·r. cass., 1976,
blz. 938).
(3) Cass., 15 december 1952 (A1'1'. cass.,
1953, biz. 233); raadpl. "La loi du 16 fevrier
1961 sur Ia representation devant Ia juri-

diction penale ,, rede uitgesproken door
Procureur-Generaal E. de le Court op de
plechtige openingszitting van 1 september
1961 van het Hof van Beroep te Brussel,
Journal des T1·ibunaux, 1961, biz. 480.
(4) An·. cass., 1975, blz. 489.
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slechts geldboeten met vervangende
gevangenisstraf uitsprak met het gevolg
dat het hof van beroep op hun verzet
geen hoofdgevangenisstraf kon uitspreken, de eiseressen, krachtens artikel 185, § 2, van het Wetboek van
Strafvordering, zoals gewijzigd door de
wet van 20 december 1974, gerechtigd
waren zich door een advocaat te laten
vertegenwoordigen, onder voorbehoud
van de door § 3 van voormeld artikel
aan het rechtscollege toegekende macht
de persoonlijke verschijning van de
eiseressen te bevelen ;
Overwegende dat door, zonder die
persoonlijke verschijning te bevelen, de
vertegenwoordiging van de eiseressen
door een advocaat, op de terechtzitting
waarop hun verzet werd behandeld,
niet aan te nemen om de reden dat zij
niet aangetoond hebben dat het hen
onmogelijk was te verschijnen en dat
. zij met gevangenisstraf kunnen gestraft
worden en door dienvolgens hun verzet
ongedaan te verklaren, het arrest de
aangehaalde wetsbepalingen en de rechten van de verdediging schendt ;
Dat het middel gegrond is ;
II. Op de
eiseres :

vernietigde beslissing; veroordeelt Olaessens Julia in een derde 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.
30 november 1976. - 2e kamer. Voo?·zitte?', de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Sury. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Speyer (van de balie
te Antwerpen) en Bocken (van de balie
te Brussel).
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VERJARING. STRAFZAKEN.
STUITING. UITWERKING TEN AANZIEN VAN SAMENHANGENDE MISDRIJVEN. VooRWAARDE.

2°

VERJARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. 00RZAKEN VAN
SOHORSING VAN DE VERJARING. VoORZIENING NIET ONTVANKELIJK WEGENS DE AARD VAN DE BESTREDEN
BESLISSING. VERJARING NIET GESOHORST.

3°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VERZOEK OM EEN ONDERZOEKSMAATREGEL. REOHTER DIE DE REDENEN
OPGEEFT WAAROM HIJ OORDEELT VOLDOENDE INGELIOHT TE ZIJN, VERWERPING MET REDENEN OMKLEED.

Over het eerste middel,

Over het tweede en het derde middel
samen,
Dat de middelen feitelijke grondslag
missen;
Over het vierde middel,
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;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet
ten opzichte van de eiseressen Olaessens
Joanna en Smets Sonia ; verwerpt de
voorziening van Olaessens J'ulia ; beveelt
dat melding van dit arrest zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk

30 november 1976.

1°

voorziening van eerste

Dat het middel feitelijke grondslag
mist;

KAMER. -

1° Een daad die de verjaring van de strajvorde?·ing stuit, heejt die uitwerking
slechts ten aanzien van alle samenhangende misdrijven die samen onderzocht en gevonnist worden, wanneer
zij, met bet1·ekking tot de onderscheiden
misd?·ijven, binnen de door de artikelen 21 en 22 van de wet van 17 april
1878 bepaalde termijn gesteld werd (1).

2° Een voorziening die niet ontvankelijk
is wegens de aa1·d van de best1·eden

(1) Cass., 19 januari 1959 (Bull. en Pas.,
1959, I, 497); raadpl. cass., 11 mei 1971
(A1'1', cass., 1971, blz. 912) en 5 februari 1973
(ibid., 1973, blz. 559).

-363beslissing, schorst de ve?jaring van de
strajvordering niet (1).
3° De rechter die de redenen opgeeft
waarom hij oordeelt voldoende ingelicht
te zijn, ve1·werpt door een gemotiveerde
beslissing een verweer waarbij om een
onderzoeksmaatregel wordt verzocht (2).
(CROMME1LIJNCK, T. RUCKER EN LITISCONSORTEN; DE GROOTE, T. RUCKER EN
LITISCONSORTEN; RUCKER, T. NAAMLOZE VElNNOOTSCHAP « LES ASSURANCES
DU CREDIT » EN LITISCONSORTEN ; DE
BOSSCHER, T. MR. DE TROYER, q.q.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 27 januari 1976 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen ;

A. Op de voorziening van Crommelijnck :
Overwegende dat eiser verklaart afstand te doen van zijn voorziening in
zoverre het arrest 1° uitspraak doet over
de openbare en civielrechtelijke vorderingen tegen de medebeklaagden ingesteld,
2° eiser van de telastlegging E vrijspreekt, 3° de civielrechtelijke vorderingen van de burgerlijke partijen Rucker
Franz en naamloze vennootschap « Les
Assurances du Credit » tegen eiser niet
ontvankelijk verklaart, 4° beslist dat de
staking van betalingen op einde mei 1968
plaatsgreep, 5° beslist dat ten opzichte
van eiser de datum van de feiten van
bedrieglijke bankbreuk door wegneming
van de boekhouding dient bepaald te
worden van 31 december 1968 tot 5 juli
1969 en 6° uitspraak doet over de
civielrechtelijke vordering van Mr. De
Troyer qualitate qtta ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 21, 22
en 24 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, gewijzigd
bij artikel 1 van de wet van 30 mei 1961,
do01·dat het arrest eiser strafrechtelijk
veroordeelt wegens bedrieglijke bankbrenk door het doen verdwijnen van
handelsboeken tussen 31 december 1968
(1) Cass., 27 mei en 17 juni 1963 (Bull. en

Pas., 1963, I, 1024 en 1086).
(2) Cass., 30 oktober 1973 (A1'1'. cass., 1974,
biz. 255).
(3) Niet verschenen in A1·r. cass.

en 5 juli 1969 en wegens eenvoudige
bankbreuk door buitensporige persoonlijke uitgaven en namelijk de aankoop
van een personenwagen op 25 oktober
1968, en het verweer van eiser verwerpt
waardoor deze liet gelden dat de hem
ten laste gelegde misdrijven verjaard
waren, en doordat het arrest deze
beslissing laat steunen op de beschouwing
dat er verknochtheid bestaat tussen de
telastleggingen ten laste van eiser gelegd,
en die ten laste van een medebeklaagde
gelegd, en dat, afgezien van de schorsing
van de verjaring ten gevolge van het
cassatieberoep door eiser ingesteld, de
verjaring ten aanzien van aile beklaagden
regelmatig gestuit werd door de beschikking van de onderzoeksrechter tot mededeling van de stukken van de rechtspleging aan de procureur des Konings
op 6 april 1973,
terwijl een daad die de verjaring van
de strafvordering stuit, dan slechts dit
uitwerksel heeft ten aanzien van al de
samen onderzochte en beoordeelde verknochte inbreuken, wanneer zij, ten
aanzien van die verschillende inbreuken,
verricht wordt binnen de termijn bepaald
door de artikelen 21 en 22 van voormelde
wet van 17 april 1878, waaruit volgt
dat ten deze, ten aanzien van eiser, de
laatste daad die de verjaring van de
strafvordering heeft gestuit, te vinden
is in het kantschrift op 7 juni 1972 door
de procureur des Konings te Dendermonde gericht aan de onderzoeksrechter
aldaar en dienvolgens op 27 januari 1976,
datum van het arrest, en zelfs op 16 juni
197 5, datum van het beroepen vonnis,
de verjaring van de strafvordering ten
aanzien van eiser was ingetreden en zulks
spijt het feit dat eiser zich op 20 mei 1974
in cassatie heeft voorzien tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling te Gent van 14 mei 1974,
aangezien deze voorziening in cassatie
als voorbarig niet ontvankelijk werd
verklaard door het arrest van het Hof van
Cassatie van 22 juli 1974 (3) en derhalve,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 24 van voormelde wet van 17 april
1878, de verjaring niet heeft kunnen
schorsen en aangezien, ook indien gezegde
cassatieprocedure de verjaring van de
strafvordering zou hebben geschorst,
deze schorsing slechts twee maanden
en twee dagen zou hebben bedragen,
zodat de verjaring niettemin ingetreden
was op de datum van het bestreden
arrest :
Overwegende dat het arrest preciseert
dat het feit van de telastlegging van
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bankbreuk
(telastlegging A-2), wat eiser betreft, van 31 december 1968 tot 5 juli 1969 werd
gepleegd ; dat het vaststelt dat het feit
van eenvoudige bankbreuk (telastlegging G) op 25 oktober 1968 plaatsvond
en voor de vermengde feiten van die
telastleggingen een enkele straf uitspreekt;
Overwegende dat het arrest beschouwt
dat als principe geldt, in geval van
meerdaadse samenloop van wanbedrijven, dat het vertrekpunt van de verjaring
de datum is waarop het laatste feit
werd gepleegd, dat dit laatste feit dateert
van 15 mei 1970 voor de telastleggingen A-2 wat beklaagde De Groote
betreft, en D, E en F ten laste van de
beklaagden Debosscher, Lievens, De
Groote en Rucker, dat er verknochtheid
bestaat tussen de feiten A-2, wat
beklaagde De Groote betreft, D, E en F
en de andere telastleggingen ten laste
van eiser aangehouden en dat, afgezien
van de schorsing van de verjaring ten
gevolge van het cassatieberoep van eiser,
de verjaring regelmatig werd gestuit
ten aanzien van alle beldaagden door de
beschikking van de onderzoeksrechter
tot mededeling van de stukken van de
rechtspleging aan de procureur des
Konings op 6 april 1973;
Overwegende dat een daad, die de
verjaring van de strafvordering stuit,
slechts dan die uitvverking heeft ten
opzichte van al de verknochte misdrijven,
welke samen worden onderzocht en
gevonnist, wanneer zij, met betrekking
tot de onderscheiden misdrijven, binnen
de door de artikelen 21 en 22 van de wet
van 17 april 1878 bepaalde termijn
werd gesteld ;
Overwegende dat, eensdeels, nit de
stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan, blijkt dat het door eiser ingestelde cassatieberoep tegen het arrest
van het Hof van Beroep te Gent, kamer
van inbeschuldigingstelling, van 14 mei
197 4 door het Hof werd verworpen om
de reden dat wegens de aard van de
bestreden beslissing de voorziening niet
ontvankelijk was ; dat daaruit volgt dat
de verjaring van de strafvordering door
voormeld cassatieberoep niet werd geschorst;
Overwegende dat, anderdeels, de
laatste daad van stuiting van de verjaring
ten opzichte van het laatste tegen eiser
aangehouden feit (telastlegging A-2)
door de procureur des Konings te
Dendermonde op 7 juni 1972, zoals door
het middel aangevoerd, werd gesteld ;

dat daaruit blijkt dat de verjaring van
de strafvordering met betrekking tot
de ten opzichte van eiser bewezen
verldaarde feiten van de telastleggingen
A-2 enG v66r 27 januari 1976, datum van
het bestreden arrest, was ingetreden ;
Dat het middel gegrond is ;
Over het tweede middel,
Overwegende dat, nu het eerste middel
gegrond is en het tweede middel dan ook
enkel belang vertoont in zoverre eiser
aanvoert dat de civielrechtelijke vordering van derde verweerder op datum
van het arrest verjaard was, er geen
aanleiding bestaat om dit laatste middel
te onderzoeken, vermits eiser dienaangaande regelmatig afstand van zijn
voorziening heeft gedaan ;

B. Op de voorziening van De Groote :
0. Op de voorziening van Rucker:
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over de eerste twee middelen samen,
het eer·ste, afgeleid nit de schending
van de artikelen 577, 1°, van het Wethoek van Koophandel, 489, leden l en 3,
van het Strafwetboek, gewijzigd bij
de wet van 10 oktober 1967, en 97 van
de Grondwet,
doordat het arrest de eiser ten laste
gelegde bedrieglijke bankbreuk bewezen
verklaart om de reden dat deze de
briefwisseling van de naamloze vennootschap Hema lopende over het jaar 1968
deed verdwijnen, en dan ook het beroepen
vonnis terzake op strafgebied bevestigt,
terwijl eiser in conclusie stelde dat hij
deze briefwisseling, die niets met de
boekhouding zelf te maken had, medenam
om zich te beschermen tegen oplichting,
zodat het arrest niet alle bestanddelen
van de bedrieglijke bankbreuk, namelijk
het bedrieglijk opzet, vaststelde ;
het tweede, afgeleid nit de schending
van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eiser veroordeelt
wegens bedrieglijke bankbreuk om de
reden dat hij de briefwisseling over
1968 liet verdwijnen, welke met toepassing van artikel 16, 2de lid, van het
Wetboek van Koophandel moest samengebundeld worden en deel uitmaakte
van de boekhouding, en doordat het
arrest het verzoek van eiser om uitstel
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« voldoende ingelicht is over de feiten
in de telastleggingen begrepen »,
terwijl het arrest enerzijds eiser veroordeelt om niet de nodige boeken te hebben
gehouden vanaf einde mei 1968 en
anderzijds in conclusie werd voorgehouden dat eiser slechts in de naamloze
vennootschap Hema tussenkwam op
10 januari 1969, en terwijl eiser in
conclusie om uitstel van de zaak verzocht
met het oog op een aanvullend onderzoek,
wegens een klacht van 1 oktober 1969 bij
het Parket te Oudenaarde lastens
Bouchier ingediend, zodat het arrest
hierop niet antwoordt, minstens haar
weigering niet voldoende naar recht
motiveert:
Overwegende dat het arrest, met
betrekking tot de vraag om uitstel
van eiser, oordeelt dat het hof voldoende
ingelicht is over de in de telastleggingen
begrepen feiten en dat Bouchier, tegen
wie eiser klacht neerlegde, trouwens
nooit, noch statutair noch in feite,
beheerder was van de gefailleerde naamloze vennootschappen ;
Overwegende dat de rechter aldus de
redenen aanduidt waarom hij de vraag
om uitstel verwerpt ;
Dat het tweede middel te dien aanzien
niet kan worden aangenomen ;
Overwegende dat, voor het overige,
nu de uitgesproken straf wettelijk gerechtvaardigd is door de bewezen verklaarde feiten van de telastleggingen B,
D, J en K, de middelen, die enkel
verband houden met de telastleggingen
A-1 en E, bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk zijn ;
Over het derde middel,
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;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vorderingen van de eerste twee verweerders :
Overwegende dat het arrest aan iedere
verweerder een provisie toekent en de
zaak voor verdere afdoening op civielrechtelijk gebied terug naar de eerste
rechter verwijst; dat dusdanige beslissing
geen eindbesJ ssing is in de zin van

artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doet over
een geschil betreffende de bevoegdheid ;
Dat de voorziening mitsdien voorbarig
en niet ontvankelijk is ;
III. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiser, burgerlijke
partij, tegen de laatste vier verweerders :
Overwegende dat eiser dienaangaande
verklaart afstand te doen van zijn
voorziening ;
D. Op de voorziening van Debosscher :

Om die redenen,
1. Rechtdoende op de voorziening van
Crommelijnck : decreteert de afstand
van de voorziening in zoverre het
bestreden arrest : 1° uitspraak doet over
de strafvordering en de civielrechtelijke
vorderingen tegen de medebeklaagden
ingesteld, 2° eiser van de telastlegging E
vrijspreekt, 3° de civielrechtelijke vorderingen van de burgerlijke partijen Rucker
en naamloze vennootschap « Les assurances du credit » tegen eiser niet ontvankelijk verklaart, 4° beslist dat de
staking van betalingen op einde mei
1968 plaatsgreep, 5° beslist dat ten
opzichte van eiser de datum van de
feiten van bedrieglijke bankbreuk door
wegneming van de boekhouding dient
bepaald te worden van 31 december 1968
tot 5 juli 1969 en 6° uitspraak doet
over de civielrechtelijke vordering van
Mr. De Troyer qualitate qua ; vernietigt
het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de tegen eiser ingestelde
strafvordering ; beveelt dat melding van
dit arrest zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt eiser in een vierde
van de kosten van zijn voorziening en
laat de overige kosten ten laste van de
Staat ; zegt dat er geen aanleiding tot
verwijzing is ;
2. Rechtdoende op de voorziening van
Rucker : decreteert de afstand van de
voorziening in zoverre zij gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering van eiser tegen Crommelijnck,
Debosscher, Lievens en De Groote;
verwerpt de voorziening voor het overige
en veroordeelt eiser in de kosten ;
3. Rechtdoende op de voorzieningen
van De Groote en Debosscher : verwerpt
de voorzieningen en veroordeelt iedere
eiser in de kosten van zijn voorziening.

36630 november 1976. 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Sury. - Gelijkluidende aonalusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleiters, de HR. Bayart, De Baeck en
Smetryns (deze laatste van de balie
te Gent).
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STRAF-

ZAKEN. MIDDEL DAT Nil!JT AAN DE
FEITE1NRECHTE1R IS OVERGELl!JGD EN
HIERUIT IS AFGE1L1!1ID DAT HET STRAFGERE1CHT ONBEVOEGD WAS OM KENNIS
TE
NEMEJN
VAN
DE
BURGEJRLIJKE
RECHTSVORDERING. 0NTVANKELIJK
MID DEL.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STRAFZAKEN.- EINDBEJSLISSING OVEJR
DE STRAFVORDERING EN Dl!J BURGERLIJKE Rl!JCHTSVORDERING. AKTEVEJRLENING AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
VAN HAAR VOORBEHOUD VOOR DE
TOEKOMST.- LATER INGESTELDE VORDl!JRING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
STRAFGERECHT NIET BEVOEJGD.

1° Aangezien de 1·egels bet1·effende de
bevoegdheid van de strafgereahten de
openbm·e orde raken, kan het middel
waarbij wordt aangevoerd dat de reahter
onbevoegd was om kennis te nemen van
de burgerlijke reahtsvordering, voor het
eerst voo1• het Hof worden voorgedragen (1).

2° Hoewel de beslissing van een st1•afgereaht, waarbij definitiej uitspraak
wordt gedaan over de strafvordering
en over de v01•dering van de burgerlijke
pa1·tij, aan deze laatste akte e1·van heeft
verleend dat zij voorbehoud maakt voor de
toekomst, is het strajgereaht niet meer
bevoegd om kennis te nemen van een
later ingestelde vordering van die burgerlijke pm·tij (2). (Art. 4 wet van 17 april
1878.)
(1) Cass., 30 november 1971 (A1'1', cass.,
1972, blz. 314).
(2) Cass., 8 februari 1965 (Bull. en Pas.,
1965, I, 577); raadpl. cass., 30 november 1971,
geciteerd in noot 1.

(VERBEEJCK EN NAAMLOZEJ VEJNNOOTSCHAP
« ROYALE Bl!JLGE »,
T. NAAMLOZE VEJNNOOTSOHAP «ZURICH>>.)
ARREJST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 maart 1976 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de Voorafgaande
Titel van het W etboek van Strafvordering, 9, 556 en 568 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het bestreden arrest, hoewel
reeds een eindvonnis was geveld over de
strafvordering en over de tegelijk daarmee bij het strafgerecht aanhangig
gemaakte burgerlijke vordering, de bevoegdheid van het strafgerecht heeft
aangenomen en de nieuwe vordering
heeft ingewilligd, welke naderhand door
verweerster voor datzelfde gerecht was
gebracht, om het bedrag in kapitaal
voor loonverlies wegens blijvende arbeidsongeschiktheid van haar verzekerde op
grondslag van gemeenrechtelijke aansprakelijkheid te doen vaststellen, en in
dezer voege heeft beslist om de redenen
dat verweerster " als burgerlijke partij
bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Hasselt van 17 mei 1971, voorbehoud kreeg om in de toekomst te
vorderen », daar haar vordering niet
uitgeput werd door een eindbeslissing
en dat zij haar recht put " uit de door
haar reeds ingestelde subrogatoire vordering, waarvoor zij voorbehoud bekwam »,
terwijl, aangezien de Correctionele
Rechtbank te Hasselt bij voormeld
vonnis van 17 mei 1971 eiser veroordeeld
heeft tot betaling van 51.183 frank in
hoofdsom aan verweerster en aan deze
akte heeft verleend " van het voorbehoud
dat zij vraagt om in de toekomst te
vorderen », zij niettegenstaande dit voorbehoud reeds definitief uitspraak heeft
gedaan over de burgerlijke vordering
van verweerder, zoals zij bij haar was
aangebracht, en terwijl, wanneer het
strafgerecht over de vordering van de
burgerlijke partij definitief uitspraak
heeft gedaan binnen de grenzen waarin
die vordering daarbij aanhangig was,
alleen het burgerlijk gerecht voortaan
bevoegd is om kennis te nemen van de
vordering, naderhand door diezelfde
burgerlijke partij i:ngesteld om andere
of nog ruimere schadevergoeding te
bekomen ; waaruit volgt dat het arrest,
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door de n\euwe vordering van verweerster
in te willigen en daarop recht te doen,
uitspraak doet over een vordering die
buiten de volstrekte bevoegdheid van
het strafgerecht valt en zodoende de
hiervoren aangewezen wetsbepalingen
van openbare orde schendt :
Overwegende· dat het arrest recht
doet op hoger beroep van een vonnis
van 18 november 1974, waarbij een door
de burgerlijke partij, thans verweerster,
ingestelde civielrechtelijke vordering niet
ontvankelijk werd verklaard ; dat. het
arrest, bij wijziging van het beroepen
vonnis, de bedoelde civielrechtelijke vordering toewijst, maar zodoende, evenals
de eerste rechter, impliciet beslist dat de
strafrechter bevoegd was om van die
vordering kennis te nemen ;
Overwegende echter dat het beroepen
vonnis was voorafgegaan door een vonnis
op 17 mei 1971 door dezelfde rechtbank
gewezen en in kracht van gewijsde
getreden, waarbij de strafvordering werd
afgedaan en, op de civielrechtelijke
vordering ingesteld door verweerster
tegen eisers, aan verweerster het door
haar gevorderde en niet nader gekwalificeerde bedrag geheel werd toegewezen,
met rente en kosten, en akte werd
verleend « van het voorbehoud dat zij
vraagt om in de toekomst te vorderen " ;
zulks terwijl het beroepen vonnis van
18 november 1974 recht doet op een door
verweerster ter terechtzitting van 1 oktober 1973 ingestelde vordering tot
vaststelling van het bedrag van het
loonverlies door de getroffene, haar
verzekerde, geleden wegens blijvende
arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door
het misdrijf waarvoor eiser bij het eerste
vonnis werd veroordeeld ;
Overwegende dat de civielrechtelijke
vordering voor de strafreohter slechts
kan worden ingesteld terzelfdertijd als
de strafvordering; dat de regels betreffende de bevoegdheid van de strafreohter
de openbare orde raken en dan ook voor
het eerst voor dit Hof kunnen worden
ingeroepen, terwijl partijen die bevoegdheid niet kunnen uitbreiden door vrijwillige versohijning ;
Overwegende dat het vonnis van
17 mei 1971, waarbij aan verweerster
alles werd toegewezen wat zij had
gevorderd, een eindbeslissing uitmaakt,
waardoor de rechtsmacht van de strafrechter met betrekking tot de civielrechtelijke vordering van verweerster
geheel was uitgeput;
Overwegende dat het genoemde vonnis
weliswaar akte verleent aan de burger-

lijke partij, thans verweerster, van haar
voorbehoud, maar daardoor zijn karakter
van eindbeslissing niet verliest en geen
voorbereidende beslissing of beslissing
tot onderzoek wordt ; dat het bedoelde
voorbehoud immers geen betrekking
heeft op een eis die reeds bij het strafgereoht aanhangig is gemaakt en die
aanleiding geeft tot enige onderzoeksmaatregel, maar alleen op de eventuele
instelling van een latere civielrechtelijke
vordering voor de bevoegde rechter,
zoals de ter zitting van 1 oktober 1973
ingestelde rechtsvordering ;
Overwegende dat de strafrechter derhalve, toen de litigieuze civielrechtelijke
vordering werd ingesteld, niet meer
bevoegd was om er kennis van te nemen ;
dat de rechter in hoger beroep, door
zoals de eerste rechter over de zaak zelf
uitspraak te doen, de nietigheid waardoor
het vonnis is aangetast, overneemt en
aldus de in het middel aangewezen
wetsbepalingen 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 ; veroordeelt
verweerster in de kosten ; verwijst de
zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
30 november 1976. 2 8 kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggever,
de H. Soetaert. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. A. De Bruyn en
VanRyn.
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1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- DODELIJK ONGEVAL. - lNKOMSTENVERLIES GELE·
DEN DOOR DE FEITELIJK GESCHEIDEN
ECHTGENOOT VAN DE GETROFFENE.BEOORDELING DOOR DE
FElTENRECHTER.
2° ARBEIDSONGEVAL. RECHTSVORDERING TOT INDEPLAATSSTELLING
VAN DE VERZEKERAAR·ARBEIDSONGEVALLEN TEGEN DE AANSPRAKELIJKE
DERDE. - VOORWAARDE.
1° Uit de vaststelling dater, naa1· 1·edelijke
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feitelijk gescheiden echtgenoot zijn echtgenote in de toekomst ooit zou hebben
k~mnen dwingen in zijn onderhoud bij
te dmgen en dat M' geen aanwijzingen
zijn om aan te nemen dat de echtgenoten
zich in de toekomst zmtden hebben
ve1·zoend, kan de 1•echter ajleiden dat de
echtgenoot geen inkomstenverlies heeft
geleden door het overlijden van zijn
echtgenote ten gevolge van een ongeval (1).
2° De verzekemar-arbeidsongevallen kan
de dam· hem betaalde VM'goedingen en
het kapitaal dat de wam·de van de
jaarlijkse vergoeding of rente ve1·tegenwom·digt op de aanspmkelijke derde
mam· ve1·halen wannee1· de get1·ojjene
of zijn rechthebbenden mate1·iele schade
naa1· gemeen 1'echt hebben geleden (2).
(Art. 47 wet van 10 april 1971.)
( GEMEENSCHAPPELIJKE
VERZEKERINGSKAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN «DE
SOCIALE VOORZORG », T. MEYFROODT.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 6 april 1976 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 212, 218, 1249 tot
1252, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 12, 1°, 46, § l, 4°, 47, 51 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
en 97 van de Grondwet,
doonlat het arrest de burgerijlke vordering van eiseres tot veroordeling van
verweerster om haar een schadevergoeding te betalen van 958.332 frank
verwerpt om de reden dat eiseres ten
onrechte terugbetaling vordert van het
rentekapitaal dat zij ten gevolge van het
overlijden van het slachtoffer heeft
gevestigd ten gunste van diens echtgenoot
Van Compernol; dat met de regresvordering eiseres de rechten uitoefent
van het slachtoffer of van haar rechthebbenden tegen de voor het arbeids(1)
1958,
(2)
1964,
1965,

Raadpl. cass., 2 juni 1958 (An·. cass.,
blz. 786).
Cass., 14 oktober 1963 (Bttll. en Pas.,
I, 155) en 16 november 1964 (ibid.,
I, 266); raadpl. cass., 14 februal'i 1969
(A1'1'. cass., 1969, blz. 556) en 24 oktober 1972
(ibid., 1973, blz. 188); vgl. cass., 26 april1974
(ibid., 1974, blz. 926).

ongeval aansprakelijke en dat eiseres
tegen de derde aansprakelijke niet meer
rechten kan hebben dan die waarop
Van Compernol, de rechthebbende, zelf
aanspraak zou kunnen maken uit hoofde
van inkomstenverlies met toepassing
van de regels van gemeen recht ; dat nu
het slachtoffer Van Acker Marie-.Jose
feitelijk gescheiden leefde van haar
echtgenoot Van Compernol, deze laatste
geen voordeel haalde noch uit haarr loon
noch uit haar economische waarde als
huisvrouw ; dat er geen indicien zijn
dat de echtgenoten zioh zouden verzoenen
en Van Compernol in staat is zelf een
behoorlijk inkomen te verwerven ; dat
Van Compernol nam· gemeen recht tegen
de aansprakelijke derde Meyfroodt voor
materiiile schade geen vergoeding kon
bekomen en de vordering van de verzekeraar dus ongegrond is,
terwijl, ee1·ste ondm·deel, eiseres staande
hield dat Van Compernol ten gevolge
van het overlijden van zijn echtgenote
in elk geval schade leed, ook al leefden
ze feitelijk gescheiden, daar er kans was
op verzoening van de echtgenoten, zodat
hij wel voordeel uit haar inkomsten kon
halen ; het verloren gaan van die kans
hem derhalve wel schade veroorzaakte, te
meer daar het bestreden arrest geen
enkele fout vaststelt ten laste van de
man om hem zijn rechten te ontnemen ;
het daarbij tegenstrijdig is de kans op
verzoening in de toekomst uit te sluiten,
omdat er nu geen indiciiin zijn (schending
van de artikelen 212, 218, 1382, 1383
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet);
tweede onde1•deel, eiseres, getreden in
de rechten van Van Compernol, de terugbetaling kon vorderen van het volledige
door haar gevestigde rentekapitaal en
in alle geval tot beloop van de aanspraken van Van Compernol naar gemeen
recht tegen de aansprakelijke derde
(schending van de artikelen 12, 1°, 46,
§ 1, 47, 51 van de wet van 10 april 1971,
1249 tot 1252, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek) :
Betreffende het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest, op grond
van de in het middel overgenomen en
ook van andere gegevens betreffende
de bestaancle feitelijke scheiding tussen
het overleden slachtoffer van het arbeidsongeval en haar wettige echtgenoot,
zoncler tegenstrijdigheicl, in feite en op
onaantastbare wijze beslist dat er, naar
redelijke verwachting, geen kans bestond
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dat de echtgenoot zijn echtgenote in de
toekomst ooit zou hebben kunnen dwingen bij te dragen in zijn onderhoud
en dat er geen indiciiin zijn om aan te
nemen dat zij zich in de toekomst zouden
hebben verzoend ; dat het arrest daaruit,
eveneens zonder tegenstrijdigheid, in
feite en op onaantastbare wijze heeft
kunnen afleiden dat de echtgenoot geen
schade heeft geleden door inkomstenverlies ten gevolge van het overlijden
van zijn echtgenote, en aldus de conclusie van eiser, die, overigens zonder
aanvoering van feiten, staande hield
dat de kans op schade wel bestond,
beantwoordt ; dat het arrest niet behoefde
in te gaan op de vraag of de echtgenoot
schuld had aan de feitelijke scheid:i:ng,
nu die vraag niet meer dienend was en
door eiseres overigens niet was gesteld ;
Betreffende het tweede onderdeel :
Overwegende dat artikel 46, § l, 4°,
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 voor de getroffene of zijn rechthebbenden het recht behoudt om, ongeacht de uit de Arbeidsongevallenwet
voortvloeiende rechten, de rechtsvordering inzake burgerlijke aansprakelijkheid
in te stellen tegen de personen die voor
het ongeval aansprakelijk zijn, behalve
de werkgever en zijn lasthebbers of
aangestelden ; dat artikel 4 7 van dezelfde
wet aan de verzekeraar en het Fonds voor
Arbeidsongevallen het recht verleent om
de rechtsvordering waarvan sprake is in
artikel 46, § 1, 4°, op eigen risico in te
stellen, en bepaalt dat zij alsdan treden
in de rechten welke de getroffene of zijn
rechthebbenden hebben tegen de voor
het arbeidsongeval aansprakelijke tot
beloop van wat zij lnm hebben betaald
en van een bedrag gelijk aan het kapitaal
dat de door hen verschuldigde waarde
van de jaarlijkse vergoeding of rente
vertegeiTwoordigt ;
Overwegende dat de arbeidsongevallenverzekeraar die krachtens de genoemde
wetsbepaling treedt in de rechten van de
getroffene of diens rechthebbenden tegen
een derde, geen andere rechten kan
uitoefenen dan eerstgenoemden hadden
ktmnen uitoefenen en die strekken tot
herstel van schade als door de arbeidsongeva.llenverzekering gedekt, ten deze
schade geleden ten gevolge van verlies
aan beroepsinkomen ; dat de vordering
die de getroffene of diens rechthebbenden
hadden kunnen uitoefenen, steunt op
het gemeen recht en naar de regels van
het gemeen recht bewezen schade veronderstelt;

Overwegende dat het arrest derhalve,
na in feite te hebben beslist dat de
echtgenoot van de getroffene geen schade
had geleden wegens verlies van enig
aandeel in het beroepsinkomen van de
getroffene, daaruit overeenkomstig de
in het middel genoemde wetsbepalingen
heeft afgeleid dat eiseres geen verhaal
kon uitoefenen ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
30 november 1976. 2e kamer. V oorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V e?·slaggevm·,
de H. Soetaert. Gelijkl~tidende conclttsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleite?'B, de HH. Houtekier en Bayart.

2e KAMER.- 30 november 1976.
LANDBOUW. BESTRIJDINGSMIDDELEN EN GRONDSTOFFEN VOOR DE
LANDBOmV, TUINBOUW, BOSBOUW EN
VEETEELT.- VERHANDELEN VAN BESTRIJDINGSJ\IIIDDELEN EN GRONDSTOFFEN, WAARVAN DE VERKOOP VERBODEN
IS. - WET VAN l l JULI 1969, ARTIKEL 8, § 1, 8°.- MOREEL BESTANDDEEL
VAN HET MISDRIJF.

Het misd1·ijf omsch?-even in m·tikel 8, § 1,
8°, van de wet van 11 juli 1969, dat
stmffen stelt op het ve?'handelen van
bestrijdingsmiddelen en g?'Ondstoffen
voo?' de landbouw, tuinbottw, bosbouw
en veeteelt, waarvan de verkoop verboden
is, w01·dt gepleegd doo?' het loute?'e
stellen van de mateTiele handeling,
onve1·schillig of deze uit nalatigheid
of uit opzet voortkomt.
(DE BACKER.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 2 juni 1976 door het Hof van
Beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 71 van het Straf-
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11 jnli 1969, 2, tweede lid, van het
koninklijk besluit van 12 jnli 1972 en 97
van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest eiser
veroordeelt wegens inbrenk op artikel S,
§ 1, so, van de wet van 11 juli 1969,
na vastgesteld te hebben dat voormelde
strafbepaling
weliswaar
" algemeen
opzet " vereist, doch dat dit " niets anders
betekent dan dat beklaagde eraan
schnldig is door het plegen van de
wetsovertreding zelf "•
terwijl, eeTste onderdeel, het algemeen
of bepaald opzet onderstelt dat de dader
van het misdrijf het gevolg van zijn
handelen precies kent en het ook wil
veroorzaken, zodat het bewezen achten
van de inbrenk " door het plegen van de
wetsovertreding zelf >> het het Hof niet
mogelijk maakt na te gaan of de rechters
bij eiser al dan niet opzet of slechts
gewone nalatigheid hebben aangenomen,
zodat het arrest in zijn wett.elijke
motiveringsplicht tekort schiet en de
conclnsie van eiser niet beantwoordt ;
tweede onderdeel, het arrest voorts door
dnbbelzinnigheid en tegenstrijdigheid is
aangetast door eerst vast te stellen dat
het ten laste van eiser aangehonden
misdrijf een opzetmisdrijf is en anderzijds
toch te aanvaarden dat dit opzet voldoende blijkt " nit het plegen van de
wetsovertreding zelf "• vermits men de
in het delict omschreven handeling ook
nit nalatigheid of gebrek aan voorzorg
zon kunnen begaan, in welk geval die
handeling echter niet strafrechtelijk gesanctioneerd wordt, welke dnbbelzinnigheid of tegenstrijdigheid gelijkstaat met
gebrek aan motivering :
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt wegens de telastlegging, opnienw omschreven als : bij inbrenk op
artikel S, § 1, S0 , van de wet van 11 jnli
1969 betre:ffende de bestrijdingsmiddelen
en de grondstoffen voor de landbonw,
tninbonw en veeteelt, een grondstof
waarvan de verkoop krachtens een ter
nitvoering van artikel 2 van de genoemde
wet genomen beslnit verboden is, te
hebben vervaardigd, geprodnceerd, in de
handel te hebben gebracht, aangeboden,
te koop of ten toon gesteld, in het bezit
te hebben gehad, te hebben vervoerd,
gernild, verkocht, of onder kosteloze of
bezwarende titel te hebben afgeleverd,
te hebben in- of nitgevoerd, meer bepaald
om, bij inbrenk op artikel 2, tweede lid,
van het koninklijk beslnit van 12 jnli
1972 betre:ffende de handel en het gebrnik

van stoffen bestemd voor de dierenvoeding, genomen in nitvoering van
artikel 2 van de eerdergenoemde wet van
11 jnli 1969, tarwekriel te hebben
verhandeld die niet beantwoordt aan de
normen aangegeven in de kolom C van
de Codex gevoegd bij het voormelde
koninldijk beslnit, daar zij slechts
13,62 percent totaal rnw eiwit in de
droge stof bevatte in plaats van de
voorgeschreven 15 percent;
Overwegende dat het arrest die veroordeling doet steunen op de navolgende
redenen : << daar er geen bijzonder opzet
is vereist voor de strafbaarheid van het
wanbedrijf ... en algemeen opzet volstaat,
betekent dit niets anders dan dat de
beklaagde eraan schnldig is door het
plegen van de wetsovertreding zelf;
de ingeroepen goede tronw is zonder
nitwerking ; de beldaagde verkeerde niet
in een staat van onoverkomelijke dwaling ; zowel tijdens de prodnktie als
vooraleer de tarwekriel in de handel
te brengen, kon en moest hij er zich van
vergewissen dat zijn prodnkt niet
beantwoordde aan de vereisten van de ...
Codex>>;
Overwegende dat het arrest aldns in
feite en onaantastbaar vaststelt dat eiser
het misdrijf heeft gepleegd door een
bewnste en vrije handeling, nn het
onoverkomelijke
dwaling
verwerpt,
terwijl eiser niet stelde anderszins te
hebben gehandeld onder de drang van
een macht die hij niet kon weerstaan;
Overwegende dat nit de wettelijke
omschrijving van het misdrijf zelf blijkt
dat dit geen bijzonder opzet vereist,
waarnit volgt dat de wet aan de materii\le
handeling die het misdrijf nitmaakt, het
vermoeden van schnld verbindt, onverschillig of de handeling nit nalatigheid
dan wel nit opzet voortkomt en behondens het geval van overmacht, dat
niet aanwezig is ;
Overwegende dat het arrest, waar het
oordeelt dat << algemeen opzet volstaat >>
in die zin dat << de beklaagde schnldig
is door het plegen van het misdrijf zelf ,,
zonder dnbbelzinnigheid noch tegenstrijdigheid beslist dat het geen belang
heeft of eiser al dan niet opzettelijk heeft
gehandeld, aldns de in het middel
aangehaalde conclnsie beantwoordt en
de veroordeling van eiser regelmatig met
redenen omldeedt en wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de snbstantiele
of op straffe van nietigheid voorge-
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schreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
30 nove1nber 1976. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Soetaert. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Lust (van de balie te
Brugge).

2e
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30 november 1976.

I o BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STRAFZAKEN. GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID EN GESCHIL INZAKE ONT·
VANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING.- 0NDERSCHEID.

2°

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN.
GESCHIL INZAKE BllJVOEGDHEID VAN
DE RAADKAMER.- BEGRIP.

3°

VOORZIENING IN OASSATIE.
TERMIJN. STRAFZAKEN. ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGING·
STELLING DAT HET VERZET VAN DE
VERDACHTE TEGEN EEN BESCHIKKING
TOT VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK NIET ONTVANKELIJK VERKLAART.- GEEN UITSPRAAK

(1) (2) en (3) Tegen beslissingen van de
kamer van inbeschuldigingstelling tot verwijzing van de beklaagde naar de correctionele
rechtbank kan slechts cassatieberoep worden
ingesteld in zoverre dit onderzoeksgerecht
uitspraak heeft gedaan over een geschil
inzake bevoegdheid.
Een arrest van 30 april 1888 (Bull. en Pas.,
1888, I, 222) over de ontvankelijkheid van de
voorziening had beslist dat iedere beslissing
over een geschil inzake bevoegdheid voor
de kamer van inbeschuldigingstelling een
beslissing inzake bevoegdheid is, zelfs wanneer
dit rechtscollege beslist heeft dat de middelen
tot staving van het verzet geen geschil inzake
bevoegdheid opleveren en dat het verzet
tegen de beschikking van de raadkamer dan
ook niet ontvankelijk is.
Het Hof heeft zich ook in diezelfde zin

OVER EEN GESCHIL INZAKE BEVOEGD·
HElD VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN.
VOORZIENING VAN DE VERDACHTE
VOOR DE EINDBESLISSING. NIET·
ONTVANKELIJKHEID.

I 0 Een geschil inzake bevoegdheid doet

zich voor wanneer wordt betoogd dat een
rechter zich de bevoegdheid van een
andere rechte1'lijke ovm·heid heejt toegeiiigend ; een geschil over een verzoek
tot wijziging van de taal van de rechtspleging is geen geschil inzake bevoegdheid van de rechter (I).
2° Geen beslissing over een geschil inzake
bevoegdheid is de beslissing van de
raadkamm· tot ve1·wijzing van de beklaagde nam· de co?'?'ectionele ?'echtbank,
waarbij deze zich onbevoegd verklam·t
om uitspraak te doen over het verzoek
van de beklaagde tot wijziging van de
taal van de rechtspleging, nu de eiser
niet stelde dat de raadkamer, door
uitspraak te doen over de vordering tot
verwijzing, zich de bevoegdheid van een
ander gerecht zou toeeigenen (2).

3° W anneer de bevoegdheid van de onderzoelcsgerechten noah voor de raadlcamer
noch voor de !came?' van inbeschuldigingstelling we1·d betwist, is niet ontvankelijlc
de voorziening v66r de eindbeslissing
tegen het m··rest van de Teamer van
inbeschtddigingstelling dat, zonde?' uitsp?·aak te doen over een geschil inzake
bevoegdheid, het verzet van de beklaagde
tegen de beschilcking van de raadkamer
tot verwijzing naar de correctionele
?'echtbanlc niet ontvankelijlc ve1·lclaart (3).
(Art. 4I6 Sv.)
uitgesproken op 9 mei 1972 (A1'1', cass., 1972,
blz. 840).
Deze beide arresten zijn blijkbaar een
uitzondering op de regel welke het Hof
gewoonlijk in dergelijke gevallen toepast.
De maatstaf welke het Hof bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van de
voorziening meestal heeft aangenomen kan
als volgt worden gesteld : de voorziening in
cassatie is slechts ontvankelijk als de beslissing
uitspraak heeft gedaan over een geschil inzake
bevoegdheid, in de zin van a1·tikel 416 van het
'Vetboek van Strafvordering.
Uit het onderzoek van dit punt blijkt dat
er tussen de bepalingen van de artikelen 416
(voorziening in cassatie) en 539 (verzet tegen
de beslissing van de raadkamer) van het
Wetboek van Strafvordering een nauw
verband bestaat. De voorziening is immers
slechts ontvankelijk voor zover het verzet

372(VANDERCAPPELLEN,)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op de bestreden
beslissingen, namelijk de beschikking
op 30 juni 1976 gewezen door de raad-

tegen de beslissing van de raadkamer ontvankelijk was.
In de zin van artikel 416 moet het begrip
« bevoegdheid " in enge zin worden verstaan,
nl. zo dat bet, enerzijds, uitsluitend gaat om
de bevoegdheid van bet onderzoeksgerecbt
en niet om de bevoegdbeid van bet vonnisgerecbt waarnaar de zaak wordt verwezen en,
anderzijds, om de bevoegdbeid van bet
onderzoeksgerecht tot verwijzing naar de
feitenrecbter. Deze bevoegdheid moet zowel
1·atione materiae als ratione pe!'sonae en 1·atione
loci worden beoordeeld ( cass., 10 oktober 1972,
A1'1', cass., 1973, blz. 151).
Wanneer is er dan, in deze enge betekenis,
sprake van een gescbil inzake bevoegdheid ?
Volgens het Hof bestaat een dergelijk geschil wanneer betoogd wordt dat de recbter
zicb de bevoegdheid van een andere recbter
toeeigent (cass., 27 december 1910, Bttll. en
Pas., 1911, I, 60; 16 juni 1924, ibid., 1924,
I, 403; 11 mei 1964, ibid., 1964, I, 976).
De draagwijdte van deze regel komt tot
uiting in talrijke arresten waarin er, zonder
uitdrukkelijke vermelding, toepassing van
gemaakt wordt.
Bij bet arrest van 2 juli 1928 (Bull. en Pas.,
1928, I, 213) beeft bet Hof niet-ontvankelijk
verklaard het cassatieberoep waarin werd
betoogd dat de vordering voor de burgerlijke
rechter diende te worden gebracbt, omdat
deze bewering slecbts de recbtspleging inzake
bet bewijs van bet misdrijf beoogde, en er geen
betwisting bestond over de bevoegdheid van
de strafrechter, bij wie de zaak aanhangig was,
om kennis te nemen van de grond van de zaak.
Een verzoek tot opscborting van de vervolgingen is geen geschil inzake bevoegdbeid
(cass., 20 juni 1927 (Bull. en Pas., 1927, I, 262)
en 20 februari 1928, ibid., 1928, I, 81). Hetzelfde geldt voor een betwisting betreffende
de samenstelling van de rechtbank (cass.,
4 mei 1920, ibid., 1920, I, 143; 16 april 1923,
ibid., 1923, I, 266; 9 januari 1967, A1~·. cass.,
1967, blz. 561) of een betwisting inzake de
regelmatigbeid van de rechtshandeling waardoor de onderzoeksrechter van de zaak kennis
neemt (cass., 5 mei 1951, Bttll. en Pas., 1951,
I, 450; 18 mei 1956, ibid., 1956, I, 1147;
21 augustus 1958, ibid., 1958, I, 1239; 6 november 1961, ibid., 1962, I, 269; 14 maart
1966, ibid, 1966, I, 911 ; 9 februari 1970,

kamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel en het arrest op verzet
tegen de voormelde beschikking gewezen
op I oktober 1976 door de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Brussel ;
Overwegende dat eiser op 2 juli 1976
cassatieberoep heeft ingesteld tegen de
cass., 1970, blz. 532) ; een betwisting
nopens de bewering dat de feiten in geen
enkele strafrechtelijke bepaling voorkomen
(cass., 23 juni 1952, Bttll. en Pas., 1952, I, 695),
Dit geldt ook nog als de beklaagde zicb beroept
op de diplomatieke onschendbaarheid (cass.,
15 april 1957, ibid., 1957, I, 997), wanneer
hij zicb beroept op litispendentie ( cass.,
22 juli 1959, ibid., 1959, I, 1143), wanneer
de beklaagde betoogt dat de onderzoeksrechter
geen onderzoek heeft ingesteld en de vorderingen van de Procureur des Konings niet
geldig aanhangig gemaakt zijn bij de raadkamer (cass., 31 oktober 1960 en 24 april1961,
ibid., 1961, I, 233 en 912) ; wanneer hij
beweert dat onregelmatig is de klacbt op
grond waarvan in BelgHi vervolgingen zijn
ingesteld wegens een feit dat buiten bet land
werd gepleegd (cass., 4 juni 1962, ibid., 1962,
I, 1129); wanneer hij vraagt dat de zaak
wordt uitgesteld om de Raad van State de
mogelijkheid te bieden zicb uit te spreken
over een gescbil inzake de weigering van de
Procureur des Konings bij het dossier een
N ederlandse vertaling van de processtukken
te voegen (cass., 18 februari 1963, ibid.,
1963, I, 685). Datzelfde geldt ook nog als
een partij beweert dat de verwijzing van de
zaak naar de feitem'ecbter niet mocht bevolen
worden omdat de strafvordering door verjaring was vervallen (cass., 2 juni 1964, ibid.,
1964, I, 1036); wanneer de beklaagde beweert
dat de feiten in bet buitenland zijn gepleegd
en dat bij niet in Belgie werd aangetroffen
(cass., 14 december 1964, ibid., 1965, I, 381;
21 juni 1971, An·. cass., 1971, blz. 1064) ;
wanneer de beklaagde vraagt dat de zaak
naar de burgerlijke rechter wordt verwezen
teneinde te beslissen over een prejudicieel
gescbil (cass., 29 mei 1967, An·. cass., 1967,
blz. 1184) of de voeging van twee zaken door
de raadkamer betwist (cass., 1 december 1969,
ibid., 1970, blz. 326); wanneer de beklaagcle
aan de raadkamer vraagt om te beslissen dat
de recbtbank waarnaar de zaak zou worden
verwezen, wegens het gebrek aan samenhang,
1·atione loci niet bevoegd is om kennis te nemen
van een van de misdrijven van de vordering
(cass., 27 oktober 1975, ibid., 1976, blz. 261
en noot 1).
Het Hof heeft daarentegen beslist dat een
geschil inzake bevoegdheid, in de zin van
A1'1'.
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I. Op de voorziening tegen het arrest :

voormelde beschikking van de raadkamer
en, op 4 oktober 1976, tegen het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling ; dat de twee voorzieningen, die
hetzelfde tussengeschil betreffen, moeten
worden samengevoegd ;

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 8 van het Gerechtelijk Wetboek, 539 van het Wetboek van
Strafvordering en, voor zoveel nodig,

artikel 416, is de beslissing waarbij de kamer
van inbeschuldigingstelling uitspraak doet
over het verzet van de beklaagde tegen de
beschikking van de raadkamer die hem, na
aanneming van verzachtende omstandigheden,
wegens een misdaad naar de correctionele
rechtbank had verwezen, terwijl de beklaagde
betoogde dat aileen de kamer van inbeschuldigingstelling bevoegd was om deze beslissing
te nemen, zodat de raadkamer zich de bevoegdheid van het hof van beroep had toegeeigend
(cass., 24 november 1947, Bull. en Pas., 1947,
I, 499; vgl. a contra?·io : cass., 16 november
1931, ibid., 1931, I, 286).
In de meeste gevailen waarin het Hof heeft
beslist dat het niet ging om een geschil inzake
bevoegdheid, heeft het geoordeeld dat het
hier de ontvankelijkheid van een rechtsvordering betrof.
De verantwoording ligt hierin dat de beslissing tot verwijzing naar de feitenrechter
geen v66roordeel bevat over de grand van de
zaak, daar de beslissing de zaak enkel bij de
feitenrechter aanhangig maakt en de vervolgende partij toestaat de zaak voor die rechter
te brengen (cass., 26 februari 1923, ibid.,
1923, I, 207). De beslissing van de raadkamer
heeft in dit opzicht dus geen gezag van
gewijsde.
Zij heeft evenwel gezag van gewijsde t.o.v.
de bevoegdheid van de raadkamer om kennis
te nemen van de zaak en de verwijzing hiervan
te bevelen. Deze bevoegdheid moet worden
onderzocht ratione matm·iae (de raadkamer is
o.m. niet bevoegd om te bevelen dat een
beklaagde naar een rechtbank wordt verwezen wegens overtreding van de wetgeving
inzake douane en accijnzen), mtione loci (haar
bevoegdheid wordt betwist als een partij
beweert dat het onderzoek door een onderzoeksrechter van een ander arrondissement
moet gedaan worden) of ?"aiione personae
(wanneer de beklaagde een ambt bekleedt
waardoor hij door een hoj van beroep moet
worden berecht).
Over al deze punten moet de raadkamer
oordelen en i.d.o. heeft haar beslissing gezag
van gewijsde en zal zij kracht van gewijsde
bekomen.
Derhalve, ontstaat er een geschil inzake
jurisdictie waaraan alleen het Hof van
Cassatie bij wege van regeling van rechtsgebied een einde kan maken - wanneer de
feitenrechter, die ook uitspraak moet doen

over zijn bevoegdheid, aangezien de beslissing
van de raadkamer aan de feitenrechter geen
bevoegdheid verleent (cass., 11 januari 1960,
ibid., 1960, I, 520), vaststelt dat hij niet
bevoegd is.
Dergelijke geschillen moeten stellig vermeden worden. Zulks kan aileen geschieden
door aanwending van rechtsmiddelen; een
verkeerde beoordeling door de raadkamer van
haar bevoegdheid kan aileen worden hersteld
door de kamer van inbeschuldigingstelling en
desnoods bij wege van een cassatieberoep.
De regel van artikel 416 Sv. wordt aldus
verantwoord door de aard van de beslissing
van de raadkamer en door het gezag van
gewijsde ervan.
Deze gevolgtrekking wordt uitdrukkelijk
gehuldigd in artikel 539 Sv. dat luidt als
volgt :
« W anneer de verdachte, de beklaagde of de
beschuldigde, de ambtenaar belast met het
openbaar ministerie of de burgerlijke partij
hetzij de exceptie van onbevoegdheid van een
rechtbank van eerste aanleg of van een
onderzoeksrechter, hetzij een declinatoire
exceptie heeft opgeworpen, kan niemand
zich tot het Hof van Cassatie wenden om
regeling van rechtsgebied te verkrijgen, onverschillig of de exceptie aangenomen dan wel
verworpen is ; onverminderd het recht om
voor het hof van beroep hager beroep in te
steilen tegen de beslissing van de rechtbank
van eerste aanleg of van de onderzoeksrechter,
en het recht om zich in cassatie te voorzien
tegen het arrest van het hof van beroep,
indien daartoe grand bestaat. >>
De regels van de artikelen 416 en 539 Sv.
zijn bedoeld om geschillen inzake jurisdictie
te vermijden. Dergelijke geschillen kunnen
enkel rijzen als er een geschil inzake bevoegdheid bestaat (FAUSTIN HELIE., d. III,
nr. 5412). Zij beletten de normale gang van
het gerecht en aJ!es moet gedaan worden om
ze te vermijden.
Dat is niet het geval met de andere excepties
of middelen waarover de raadkamer eventueel
te beslissen heeft.
l\ien kan vrezen dat, in deze gevailen,
aanwending van rechtsmiddelen tegen de
beslissingen van de onderzoeksgerechten,
v66r een eindbeslissing over de grand van de
zaak, ontaardt in een voortdurend uitsteilen
van de zaak. In beginsel mogen deze rechtsmiddelen dan ook eerst worden aangewend
na deze beslissing en samen met de rechts-
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gebruik van de talen in gerechtszaken,
doordat, eiser de raadkamer verzocht
hebbende het probleem van het gebruik
van de talen te beslechten in de strafrechtspleging die tegelijk tegen hem en
een andere verdachte was ingesteld, en
de raadkamer zich onbevoegd verklaard
hebbende om van dit verzoek kennis
te nemen, de bestreden beslissing het
hoger beroep, door eiser ingesteld, onontvankelijk verklaard heeft om de reden
dat de raadkamer in werkelijkheid het
verzoek van de verdachte onontvankelijk
zou hebben verklaard, welke verdachte
bijgevolg niet over enig rechtsmiddel
voor het hof van beroep beschikte,
terwijl de raadkamer zich terecht
onbevoegd had verklaard, vermits zij
oordeelde, recht- of onrechtmatig, van
het door de verdachte ingediende verzoek
geen kennis te kunnen nemen; zodat de

middelen welke tegen die beslissing worden
ingesteld.
In dit opzicht bestaat er evenwel een
verschil tussen de toestand van het openbaar
ministerie en van de burgerlijke partij,
enerzijds, en die van de beklaagde, anderzijds.
Wat de eersten betreft : deze kunnen verzet
doen, krachtens artikel 135 Sv., van zodra
de beslissing is gewezen, zodat, wanneer deze
partijen zulks niet doen, de beslissing van de
raadkamer, te hunnen opzichte, kracht van
gewijsde krijgt, terwijl t.o.v. de beklaagde,
die geen verzet mag doen, de beslissing van
de raadkamer slechts van voorbereidende
aard is en dus niet kan worden bestreden,
zoals hierboven werd uiteengezet (slechts na
en gelijktijdig met de eindbeslissing over de
grond van de zaak) (cass., 13 september 1965,
ibid., 1966, I, 65).
J\ien kan zich echter, de lege fm·enda, afvragen of deze laatste regel voldoening
schenkt. Is het wenselijk dat de geldigheid
van de onderzoeksbeslissingen nog kan worden
betwist als de grond van de zaak definitief
werd beslecht ?
Zoals reeds werd gezegd is het verboden
rechtsmiddelen in te stellen tegen beslissingen
van de onderzoeksgerechten, zulks om dilatoire middelen te vermijden vanwege de
betichte, de enige die hierbij belang heeft.
N och het openbaar ministerie noch de burgerlijke partij hebben er belang bij dergelijke
vertragingen te veroorzaken.

* * *
In casu had de eiser tot cassatie aan de
raadkamer gevraagd te bevelen dat de rechts-

bestreden beslissing het wettelijk begrip
van de ~evoegdheid miskent (schending
van art1kel 8 van het Gerechtelijk
Wetboek), en die beslissing aldus ten
onrechte aan eiser het recht ontzegt het
rechtsmiddel van hoger beroep voor
het hof van beroep aan te wenden
(schending van artikel 539 van het
W etboek van Strafvordering) :
Overwegende dat het arrest het verzet
tegen de beschikking van de raadkamer,
waarbij eiser naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, niet ontvankelijk
verldaart, op grond dat de raadkamer
geen uitspraak heeft gedaan op een
geschil inzake bevoegdheid, terwijl de
wet, behoudens dat geval, geen recht
van hoger beroep verleent tegen de
beschikking tot verwijzing ;
Overwegende dat de beslissing van de
raadkamer, waarbij deze zich onbevoegd
verklaart om uitspraak te doen over het
verzoek van eiser tot wijziging van de
pleging in een andere taal dan die van het
onderzoek zou verdergezet worden.
De raadkamer had, nadat zij van deze
vordering akte verleend had, beslist dat zij
onbevoegd was om hiervan kennis te nemen,
nu aileen de feitenrechter daarover kan
beslissen.
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft,
na kennisneming van het verzet van de
beklaagde tegen deze beschikking, beslist
dat de eerste rechter ten onrechte zijn beslissing op zijn onbevoegdheid had gesteund ;
dat het ging om een kwestie van ontvankelijkheid van de vordering voor het onderzoeksgerecht, zodat het geen geschil inzake bevoegdheid betrof en het verzet tegen een
dergelijke beslissing niet ontvankelijk was.
In werkelijkheid werd, ongeacht of er
beslist werd dat' het een bevoegdheidsgeschil,
in de ruhne zin van het woord, of een kwestie
van ontvankelijkheid betrof, de bevoegdheid
van het onderzoeksgerecht, in de zin van artikel 416 Sv., d.w.z. de bevoegdheid van dit
gerecht om kennis te nemen van de verwijzing
naar de feitenrechter, niet betwist, zodat i.d.o.
de beslissing van de raadkamer tot geen
geschil inzake jurisdictie kon leiden. Tegen
deze beslissing kon dan ook geen verzet
worden gedaan voor de kamer van inbeschuldigingstelling en aangezien het arrest, waarbij
dit verzet niet ontvankelijk werd verklaard,
evenmin uitspraak gedaan had over een
bevoegdheidsgeschil, in de zin van artikel 416
Sv., was het dienaangaande evenmin vatbaar
voor een ontvankelijke voorziening in cassatie.

E.K.
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taal van de rechtspleging, niettegenstaande de gebruikte bewoordingen, geen
uitspraak inhoudt over een geschil inzake
bevoegdheid, nu eiser niet stelde dat deze
raadkamer, door uitspraak te doen op
de vordering tot verwijzing, zich de
bevoegdheid van een ander gerecht zou
toeeigenen ; dat de beslissing alleen de
ontvankelijkheid of de gegrondheid kon
betreffen;
Overwegende dat de beschikking van
de raadkamer derhalve een voorbereidende beslissing en beslissing van
onderzoek is in de zin van a;rtikel 416
van het W etboek van Strafvordering ;
dat het bestreden arrest, dat evenmin
uitspraak doet over een geschil inzake
bevoegdheid, een beslissing is van dezelfde aard als de beroepen beschikking
~n de voorziening derhalve, nu zij is
mgesteld v66r enige eindbeslissing, niet
ontvankelijk is;

hij al dan niet als een wettige reden voo1·
het dragen van een wapen beschouwt,
doch het Hoj moet nagaan of dat jeit,
in de zin van de wet, een wettige reden is
voo1· het drag en van een wapen ( 1).
(Art. 13 wet van 3 januari 1933.)
2° TVannee?' de drager van een sportwapen
aanvoe1•t dat hij dit wapen droeg om
op eigen g1·ond op muskusratten te
schieten, kan de ?'echter, uit de enkele
overwegingen dat zulks gevaa1· opleve1·t
en dat het vm·delgen van muskus?'atten
ook nag op een andere wijze kan geschieden, niet afleiden dat de aangevoe?·de reden geen wettige 1·eden is, als
bedoeld in a1·tikel 13 van de W apenwet
van 3 januari 1933 (2).

(VAN CAMPENHOUT.)

II. Op de voorziening tegen de beschikking van de raadkamer, ingesteld « voor
zover er geen verzet bestaat " :

ARREST.

Overwegende dat eiser verklaart afstand te doen van de voorziening ;

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 juni 1976 door het Hof van
Beroep te Antwerpen gewezen ;

Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening tegen de beschikking
van de raadkamer ; verwerpt de voorziening voor het overige ; veroordeelt
eiser in de kosten.
30 november 1976. - 2• kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Soetaert. Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Ansiaux.
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30 november 1976.

1° WAPENS. DRAGEN VAN EEN
SPORTWAPEN ZONDER WETTIGE REDEN.
- WETTIGE REDEN.- BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER. - TOEZICHT
VAN HET HOF.

2° WAPENS. DRAGEN VAN EEN
SPORTWAPEN ZONDER WETTIGE REDEN.
- WETTIGE REDEN.- BEGRIP.
l 0 De jeitem·echter beoo1·deelt op onaantast-

bare wijze het bestaan van het feit dat

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 13 van de Wapenwet van 3 januari 1933 en 97 van de
Grondwet,
. doo1•dat het arrest de veroordeling van
e1ser wegens het dragen van een jachto~ sportwapen zonder wettige reden
h1erop doet steunen dat de twee door eiser
aa~gevoerde
redenen, namelijk het
sch1eten van muskusratten in zijn tuin
en het oefenen op een blikken bus,
telkens met een Long Rifle 22, niet als
wettige redenen kunnen worden beschouwd, en zulks op grand van de
volgende overwegingen : « dat door de
politie is vastgesteld dat de tuin is
gelegen in een landbouwgebied ; dat
echter. eveneens vastgesteld werd dat op
een vwrhonderd meter afstand er zich
een bungalow bevindt ; dat de draagvvijdte van een dergelijk vuurwapen een
veelvoud is van vierhonderd meter ;
dat muskusratten op andere wijzen dan

(1) Raadpl. cass., 6 maart 1967 (A1·1·. cass.,
1967, blz. 846), en de conclusie van de Advocaat-Generaal Krings (Bttll. en Pas., 1967, I,
832); 17 juni 1975 (A1·r. cass., 1975, blz. 1104).
(2) Raadpl. cass., 23 december 1963 (Bull.
en Pas., 1964, I, 431) en 23 mei 1972 (A1-r.
cass., 1972, blz. 882).
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verdelgd worden; dat overigens het
Ministerie van Landbouw de door zijn
administratie ingezette verdelgers van
muskusratten voorziet van klemmen en
geenszins van vuurwapens ,, en cc dat
bij het schieten op blikken bussen het
gevaar voor terugslag en afwijking mede
in acht client te worden genomen ,,
terwijl, wat het schieten op ·muskusratten betreft : a) nit de enkele vastste!ling dat muskusratten op andere
wijzen dan met gebruik van vuurwapens
kunnen worden verdelgd, niet wettig
kan worden afgeleid dat de door eiser
verkozen wijze of methode onwettig is
en nog minder dat zij voor hem geen
wettige reden kan uitmaken voor het
dragen van een jacht- of sportwapen op
prive-eigendom ; b) uit het risico gepaard
gaande met het gebruik van een vuurwapen in de geschetste omstandigheden
van de zaak en overigens met elk gebruik
van vuurwapens, niet tot de onwettigheid
van het dragen van zodanig wapen kan
worden besloten; c) het werkelijk gebruik
van het vuurwapen geen invloed heeft
op de wettigheid van de reden waarom
het wordt gedragen en het enkele feit
dat hij die een jacht- of sportwapen
draagt, een jachtmisdrijf of een andere
onwettige daad pleegt, niet tot gevolg
heeft dat hij strafbaar wordt wegens het
dragen van dat wapen zonder wettige
redenen ; d) het arrest niet voldoende
of niet duidelijk antwoordt op de conelusie van eiser voor het hof van beroep,
dat schadelijk ongedierte, zoals muskusratten, mag vernietigd worden te allen
tijde, met alle middelen, ook met vuurwapens, en dat eiser wel degelijk een
wettige reden kon doen gelden, gelet
op het evident belang dat hij erbij heeft
ongedierte op zijn prive-eigendom te
verdelgen of te verjagen;
en te1·wijl, wat betreft het schieten
op een blikken bus :a) nit de vaststelling
van het verwekte gevaar geenszins de
onwettigheid van de reden voor het
dragen van een jacht- of sportwapen kan
worden afgeleid ; b) het arrest ook in
verband met deze tweede reden irrelevante kritiek levert op de omstandigheden van het gebruik van het wapen,
dat niet eens onrechtmatig of onwettig is,
maar enkel en dan nog slechts impliciet
door het hof van beroep risicoscheppend
wordt bevonden :
Overwegende dat artikel 13 van de
W apenwet degene straft die een jachtof sportwapen clraagt, zonder wettige

reden ; dat de rechter het bestaan van
het feit dat een wettige reden kan
opleveren, op onaantastbare wijze beoordeelt, met inachtneming van alle
objectieve gegevens en onder beantwoording van de middelen vervat in
regelmatig genomen conclusies; clat het
evenwel aan het Hof staat na te gaan of
de gronclen waarop de rechter steunt
om het feit al clan niet als een wettige
reden voor het dragen van het wapen
te beschouwen, in overeenstemming zijn
met de wet;
Overwegende dat het arrest, dat de
bewering van eiser niet tegenspreekt, clat
hij het wapen droeg om op eigen grond
op muskusratten te schieten, uit de
enkele overweging clat zulks gevaar
oplevert en dat het verdelgen van
muskusratten ook nog op een andere
wijze kan geschieden dan met gebruik
van vuurwapens, niet kan afleiden dat
deze door eiser aangevoerde reden geen
wettige reden uitmaakt in de zin van
artikel 13 van de Wapenwet; dat het
arrest, derhalve, zijn beslissing dat eiser
het wapen heeft gedragen zonder wettige
reden, niet naar de eis van de wet
motiveert;
Dat het middel in zoverre 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 ; laat de
kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
30 november 1976. ~ 2e kamer. ~
Voo1·zitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slaggever,
de H. Soetaert. ~ Gelijkluidende concl1tsie, de H. Ballet, advocaat-generaal. ~
Pleite1·, de H. Nietvelt (van de balie te
Antwerpen).
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1 december 1976.

SOOIALE ZEKERHEID. ~ WERKNEMERS. ~ TOEPASSINGSGEBIED. ~
LESGEVER IN EEN ERKENDE RIJSCHOOL.
~ TEWERKSTELLING VAN KORTE DUUR.
So mALE -ZEKERHEIDSWETGEVING
NIET TOEPASSELIJK.

Een lesgever in een M'kende 1·ijschool en

-377zijn werkgever vallen niet onde1· de
sociale-zekerheidswetgeving, wannee?' de
lesgeve?' gewoonlijk niet lange?' dan twee
uren per dag arbeid in zijn dienstbet?·ekking ve?-richt. (Artt. 1 en 2, 2°,
K.B. van 11 augustus 1962; art. 16
K.B. van 28 november 1969.)
(RIJKSDIENST VOOR MAATSOHAPPELIJKE
ZEKERHEID, T. VANDERVEEKEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 19. december 1974 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2, § 1, van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
van de arbeiders, 1, 2, 2°, van het
koninklijk besluit van 11 augustus 1962
tot regeling van de toepassing van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
van de arbeiders op zekere categorieen
werknemers die een bijkomstige betrekking of een arbeid van korte duur
uitoefenen, 1, § 1, van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid van de arbeiders, 2, 7, 9, 16, leden 1 en 2, van het
koninklijk besluit van 28 november 1969
tot uitvoering van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid van de arbeiders en 97 van de Grondwet,
doo7'dat het arrest het vonnis van de
eerste rechter bevestigt en daardoor de
vordering ongegrond verklaart die ertoe
strekt betaling van achterstallige socialezekerheidsbijdragen en bijslagen te bekomen wegens de tewerkstelling in verweerders autorijschool van een leraar
over de periode gaande van 1 april 1969
tot en met het derde trimester 1970,
om de redenen : dat het begrip « leraar "
in artikel 2, 2°, van het koninklijk besluit
van 11 augustus 1962 en het begrip
« onderwijzend personeel " in artikel 16,
lid 2, van het koninklijk besluit van
28 november 1969 dienen verstaan te
worden in het licht van de opzet van de
wetgeving betreffende de onderwerping
aan de sociale zekerheid ; dat dienvolgens
als « leraar " of als « lid van het onderwijzend personeel >> worden beoogd « diegenen die te werk gesteld zijn om onder-

wijs te geven in een van de instellingen
van het Belgisch onderwijsnet ,, met
name de instellingen bedoeld bij het
koninklijk besluit van 25 maart 1969 of
bij de artikelen 7 en 9 van het koninklijk
besluit van 28 november 1969; dat,
aangezien een autorijschool type A niet
valt onder het toepassingsgebied van
deze wetsbepalingen, de lesgevers in deze
bedrijven geen « leraars >> of « leden van
het onderwijzend personeel " zijn in
voormelde zin en derhalve evenmin in de
zin van artikel 2, 2°, van het koninklijk
besluit van 11 augustus 1962 of van
artikel 16, lid 2, van het koninklijk
besluit van 28 november 1969; dat
dienvolgens een instructeur in een autorijschool type A, zodra hij niet meer dan
twee uur per dag onderricht geeft aan de
cursisten van gezegde school, noch
zijn werkgever, wegens die gelimiteerde
beroepsactiviteit, onderworpen zijn aan
de sociale-zekerheidsbijdragen, zulks
overeenkomstig artikel 1, lid 2, van het
koninklijk besluit van l l augustus 1962
wat de periode v66r 1 januari 1970
betreft, en vanaf deze dat.um bij toepassing van artikel 16, lid 1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969,

te?·wijl de termen « leraar » en << onderwijzend personeel ,, die gebezigd worden
respectievelijk in de bepalingen van
artikel 2, 2°, van het koninklijk besluit
van l l augustus 1962 en van artikel 16,
lid 2, van het koninklijk besluit van
28 november 1969, in hun algemene en
gebruikelijke betekenis moeten verstaan
worden, bij afwezigheid van elke beperking aan de algemene en gebruikelijke
betekenis van die termen door de wettekst gesteld of daaruit noodzakelijk
voortvloeiend ; niets de beperkte betekenis veroorlooft of rechtvaardigt die
het arrest daaraan geeft om eruit af te
lei den dat een '' leraar " of een lid van het
'' onder"lvijzend personeel" in een autorijschool type A van het toepassingsgebied van bedoelde wetsbepalingen
zou uitgesloten zijn ; derhalve het arrest
deze bepalingen alsmede de andere
hierboven aangeduide wetsbepalingen
schendt door zonder een afdoende grond
te beslissen dat de termen '' leraar " en
'' onderwijzend personeel » in de kwestieuze bepalingen van de koninklijke
besluiten van 11 augustus 1962 en 28 november 1969 aileen zouden bedoelen
« diegenen die te werk gesteld zijn in een
van de instellingen van het Belgisch
onderwijsnet " als bedoeld bij het koninklijk besluit van 25 maart 1969 of bij de
artikelen 7 en 9 van het koninklijk
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artikel 2, 2°, van het koninklijk besluit
van 11 augustus 1962, noch artikel 16,
lid 2, van het koninklijk besluit van
28 november 1969 zulks bepaalt :
Overwegende dat, zonder op dit ptmt
te worden aangevochten, het arbeidshof
beslist dat een autorijschool type A
niet valt in het toepassingsgebied van
het koninklijk besluit van 25 maart 1969
tot vaststelling van de voorwaarden en
de modaliteiten waarin de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid van de arbeiders van toepassing is op de o:fficiele
en vrije instellingen voor kleuter-, lager,
middelbaar, normaal-, technisch en
kunstonderwijs, evenals op de leken,
leden van het onderwijzend en bestuurlijk
personeel in dienst van die instellingen,
en evenmin in het toepassingsgebied
van de artikelen 7 en 9 van het koninklijk
besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969
tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders ;
Overwegende dat, overeenkomstig het
arrest en in strijd met het middel, de
uitdrukking " werknemers die uitsluitend
het beroep uitoefenen van leraar " in
artikel 2, 2°, van het koninklijk besluit
van 11 augustus 1962 tot regeling van
de toepassing van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders,
op zekere categorieen werknemers die
een bijkomstige betrekking of een arbeid
van korte duur uitoefenen, en de uitdrukking « het onderwijzend personeel " in
artikel 16 van het koninldijk besluit
van 28 november 1969 moeten uitgelegd
worden in het licht van artikel 2, § 5,
van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders, van het koninklijk
besluit van 10 april 1956 tot bepaling
van bijzondere toepassingsmaatregelen
van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders, voor de leden van
het onderwijzend personeel van de
inrichtingen voor vrij middelbaar onderwijs waaraan de Staat toelagen-wedden
verleent, van artikel 1 van het koninklijk
besluit van 25 maart 1969 en van de
artikelen 7, 9 en 12 van het koninklijk
besluit van 28 november 1969 ;
Overwegende dat het arrest derhalve
terecht beslist dat << een instructeur in
een autorijschool type A, van zodra hij
niet meer dan twee uur per dag onder-

richt geeft, alsook zijn werkgever " geen
sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd
zijn;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
1 december 1976. 3e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeveT,
de H. Janssens. Gelijkl~~idende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- PleiteTs, de HH. H. De Bruyn en
van Heeke.
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1° WERKLOOSHEID.- BEDRAG VAN
DE WERKLOOSHEIDSUITKERING. - GEMIDDELD DAGLOON. -IN AANMERKING
TE NEMEN ARBEIDSUREN.
2° GERECHTSKOSTEN. BuRGERLIJKE ZAKEN. - VVERKLOOSHEID. CASSATIEGEDING. - V OORZIENING VAN
EEN GERECHTIGDE TEGEN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING. VooRZIENING VERWORPEN. VERooRDELING VAN VERWEERDER IN DE
KOSTEN.
1° V oar de vaststelli?vg van het gemiddeld
dagloon, op basis waarvan het bedmg
van de werkloosheidst~itkeTing w01·dt
beTekend, woTdt 1·ekening gehouden met
het aantal a1·beidstw·en gedu1·ende welke
de werkloze normaal a1·beid had VM'1'icht,
indien hij op de ee1·ste we1'ldoosheidsdag
nag te we1·k gesteld was geweest, en niet
met het aantal ~wen gedt~rende wellce
hij tijdens zijn tewe1·kstelling werkelijk
arbeid heejt ve1'1'icht (Art. 160, §§ 2, 3
en 7, 1°, K.B. van 20 december 1963;
art. 83quatM', § 1, M.B. van 4 juni 1964;
art. 4 besluit van de Regent van
2 april 194 7 [1].)
2° Wanneer het Hof de vooTziening van
een ge1·echtigde, welke ingesteld is tegen
(1) Het besluit van de Regent van 2 april
1947 is met ingangvan 24 april1974 vervangen
door het koninklijk besluit van 18 aprill974;
artikel 3 van dit laatste besluit stelt dezelfde
regel als artikel 4 van het besluit van de
Regent.
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op de wetgeving inzake werkloosheid
en welke gericht is tegen de Rijksdienst
vom· Arbeidsvoorziening, ve?·we?'jlt, veroordeelt het verweerder in de kosten van
het cassatiegeding (1). (Art.t. 580, 2°,
1017, lid 2, en 1ll1, lid 2, G.W.)
(MISSIAEN, T. RIJKSDIENST
VOOR ARBEIDSVOORZIENING.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 december 1974 door het
Arbeidshof te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 160, §§ 2, 3 en 7,
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, ingevoegd bij
artikel 5 van het koninklijk besluit
van 13 oktober 1971, 83quate?', § 1, van
het ministerieel besluit van 4 juni 1964
inzake werkloosheid, ingevoegd bij artikel 2 van het ministerieel besluit van
18 oktober 1971 en aangevuld bij
artikel 2, 1° en 2°, van het ministerieel
besluit van 28 juni 1973, en 4 van het
besluit van de Regent van 2 april 194 7
tot uitvoering van de besluitwet van
25 februari 1947 op de betaalde feestdagen,
doordat, nate hebben aangehaald dat,
krachtens artikel 160, §§ 2, 3 en 7, van
het koninklijk besluit van 20 december
1963, het bedrag van de dagelijkse
werk1oosheidsuitkeringen op grand van
het gemiddeld dagloon berekend wordt,
hetgeen volgens artikel 83quater, § l,
van het ministerieel besluit van 4 juni
1964 het normaal loon is dat de werknemer zou genieten indien de eerste
werkloosheidsdag een wettelijke feestdag
was en indien de voorwaarden om daarop
aanspraak te hebben, geacht werden te
zijn vervuld, welk normaalloon, overeenkomstig artikel 4 van het besluit van de
Regent van 2 april 194 7, bepaald wordt
door vermenigvuldiging van het uurloon
met het getal verloren arbeidsuren, het
arbeidshof oordeelt dat met dit laatste
getal niet de arbeidsduur v66r de aanvang maar wel die na de aanvang van
de werkloosheid beoogd wordt, op grand
van de redenen " dat weliswaar wat
(1) Cass., 25 februari 1976 (.Arr. cass., 1976,
biz. 741).

betreft de bepaling van dit normaal
uurloon op 1 september 1973, er dient
opgemerkt te worden dat de normale
arbeidsduur die 43 werkuren per week
mag bedragen, in het hotelbedrijf ingevolge de beslissing van het paritair
comite van 9 mei 1972 in de maand juni
en de maand september met zes werkuren
per ·week mag overschreden worden in de
badplaatsen ; dat het dienvolgens niet
in strijd zou zijn met de wettelijke
bepalingen dat eiseres in de loop van de
maand september 49 uren per week zou
mogen werken ; dat nochtans de toestand
van (eiseres) bij haar werkgever van die
aard was dat er zeker geen sprake kon
zijn van het opdrijven van de normale
werkuren in de loop van de maand
september, vermits, juist omdat de
werkgever gebrek aan werk voor (eiseres)
voorzag, hij haar daarom slechts voor
een korte duur had aangeworven uiterlijk
tot 31 augustus 1973; dat in deze omstandigheden de motivering van de
eerste rechter moet worden gevolgd waar
hij de normale arbeidsduur van 43 werkuren per week heeft in aanmerking
genomen ,,

tm·wijl de oorzaak van de aanvang
van de werkloosheid in geen enkel geval
enige invloed op het bedrag van de toe
te kennen werldoosheidsuitkering kan
uitoefenen ; immers, het gemiddeld dagloon, door artikel 160, §§ 2, 3 en 7, van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 als grondslag van berekening opgelegd, wordt bepaald door het normaal
loon dat zou verschuldigd zijn indien de
eerste dag van werldoosheid, verre van
een stopzetting van de bestaande dienstbetrekking, integendeel een wettelijke
feestdag zou zijn, uiteraard in het kader
van een voortdurend dienstverband,
krachtens artikel 83quater, § 1, van het
ministerieel besluit van 4 juni 1964;
aldus, met het oog op de berekening
van de werkloosheidsuitkering, abstractie
dient te worden gemaakt van het
intreden zelf van de werkloosheid en
derhalve de in acht te nemen arbeidsduur,
voor de toepassing van artikel 4 van het
besluit van de Regent van 2 april 194 7,
die is welke zou zijn opgelegd indien
de redenen tot stopzetting van de
indienstneming niet zouden bestaan
hebben ; bijgevolg, bij het vaststellen
van voornoemde normale arbeidsduur
geen rekening gehouden kan worden met
de vermindering van de arbeid die de
werkgever door zijn werknemer laat
verrichten, en met de daaruit gebeur1ijk
voortvloeiende vermindering van de
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zijn van de beeindiging van het dienstverband en daar deze stopzetting volgens
artikel 83quater, § 1, van het ministerieel
besluit van 4 juni 1964 moet verondersteld worden niet te zijn tussengekomen ;
zodat het arbeidshof, door bij de bepaling
van de aan eiseres toekomende werkloosheidsuitkering rekening te houden met
de oorzaken van de stopzetting van haar
indienstneming, dit wil zeggen met de
oorzaken van haar werkloosheid, de wettelijke berekeningswijze, krachtens welke
van de veronderstelling moet worden
uitgegaan dat geen werkloosheid ontstaan is, miskent en de in het middel
aangehaalde bepalingen schendt :
Overwegende dat, ingevolge artikel160,
§§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van
20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, het bedrag
van de dagelijkse werkloosheidsuitkeringen voor de werknemers-gezinshoofden
en voor de andere werknemers op 60 t.h.
van het gemiddeld dagloon wordt vastgesteld; dat, krachtens artikel 160,
§ 7, van hetzelfde besluit, de minister
het gemiddeld dagloon, de wijze van
berekening en de loonschijven waarop de
uitkeringen worden berekend, bepaalt ;
Overwegende dat artikel 83qt•ate?', § 1,
van het ministerieel besluit van 4 juni
1964 inzake werkloosheid het gemiddeld
dagloon omschrijft als het normaal loon
dat de werknemer zou genieten krachtens
de besluiten genomen ter uitvoering van
de besluitwet van 25 februari 1947
betreffende het toekennen van het loon
aan de werknemers voor een bepaald
aantal feestdagen per jaar, indien de
eerste werkloosheidsdag een wettelijke
feestdag was en indien de voorwaarden
om daarop aanspraak te hebben, geacht
werden te zijn vervuld ;
Overwegende dat artikel 4 van het ten
deze toepasselijke besluit van de Regent
van 2 april 1947 tot uitvoering van de
besluitwet van 25 februari 194 7 bepaalt
dat, wanneer het loon van de arbeider
per uur wordt berekend, hij voor elke
feestdag aanspraak mag maken op de
betaling van zijn uurloon vermenigvuldigd met het getal verloren arbeidsuren;

Overwegende dat er ten deze geen
betwisting bestaat over het uurloon dat
61 frank bedraagt; dat het geschil enkel
gerezen is wat betreft de raming van
het aantal verloren arbeidsuren;
Overwegende dat naar luid van het
arrest de wekelijkse arbeidsduur 43 uren
bedroeg ; dat deze duur werd vastgesteld

door de collectieve arbeidsovereenkomst
van 9 mei 1972, algemeen verbindend
verklaard bij koninklijk besluit van
21 september 1972; dat deze overeenkomst evenwel met ingang van 1 mei 197 3
vervangen werd door de collectieve
arbeidsovereenkomst van 12 april 1973
gesloten in het nationaal paritair comite
voor het hotelbedrijf betreffende de
verkorting van de arbeidsduur, algemeen
verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 oktober 1973; dat luidens
artikel 2 van deze overeenkomst de
maximumgrens van de wekelijkse arbeidsduur, vastgesteld bij artikel 19 van de
Arbeidswet van 16 maart 1971, vanaf
1 mei 1973 wordt verkort tot 42 uren
gemiddeld over het jaar;
Overwegende dat in de badplaatsen,
luchtkuuroorden en toeristische centra,
ingevolge artikel 4 van het koniuklijk
besluit van 9 september 1967 handelend
over de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen welke onder het N ationaal
Paritair Oomite voor het hotelbedrijf
ressorteren, de werknemers evenwel de
vastgestelde arbeidsduur mogen overschrijden naar rata van zes uren
gedurende de maanden juni en september,
naar rata van twaalf uren onder meer
gedurende de maanden juli en augustus ;
Overwegende dat eiseres, die tijdens
de maanden juli en augustus 1973
gedurende 9 uren per dag heeft gewerkt,
staande houdt dat het aantal werkuren
in aanmerking te nemen voor de schatting van haar normaal loon inzake de
wetgeving met betrekking tot de feestdagen, het aantal uren is gedurende
welke zij effectief heeft gewerkt in de
loop van de weken die aan haar werkloosheid voorafgingen ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiseres 1net een contract voor
beperkte duur aangeworven was als
werkster in een hotelbedrijf te Middelkerke van 1 juni tot 31 augustus 1973;
Overwegende derhalve dat dle 12 ovei'•
uren toegelaten in deze bepaa de sector
gedurende de maanden juli en augustus,
niet in aanmerking kunnen komen om de
verloren arbeidsuren in september te
ramen, nu de eerste dag van de werkloosheid viel in een periode gedurende welke
zodanig aantal overuren niet toegelaten
was;

Overwegende dat weliswaar de normale
arbeidsduur in september, ingevolge de
hogervermelde afwijkende bepalingen,
met 6 uren mocht worden overschreden
en aldus 48 uren per week kon bedragen ;
Overwegencle dat de~r.e overschrijding
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oordeel van de werkgever wordt overgelaten;
Dat het derhalve de feitenrechter
behoort, alle omstandigheden eigen aan
de zaak in acht genomen, na te gaan of
deze overschrijding al dan niet zou
hebben plaatsgehad ;
Overwegende dat het arrest dienaangaa,nde in feite, en derhalve op
onaantastbare wijze, oordeelt dat de
toestand van eiseres bij haar werkgever
van die aard was dat er zeker geen spraak
kon zijn van het opdrijven van de
normale werkuren in de loop van de
maand september vermits, juist omdat
de werkgever gebrek aan werk voor
eiseres voorzag, hij haar daarom slechts
voor een korte duur had aangeworven,
uiterlijk tot 3I augustus I973;
Overwegende dat het arrest zodoende
bij de bepaling van de arbeidsduur geen
rekening houdt met de oorzaken van de
stopzetting van het dienstverband, maar
de arbeidsduur schat gedurende welke
eiseres werkelijk zou hebben gewerkt
indien het contract na 3I augustus I973
had voortgeduurd ;
Overwegende dat het arrest derhalve
wettig gerechtvaardigd is, in zoverre het
geen rekening houdt met het aantal
uren gedurende welke eiseres tijdens
haar tewerkstelling tot 3I augustus I973
werkelijk arbeid heeft verricht ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; gelet op artikel I 0 I 7, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt verweerder in de kosten.
I december 1976.- 3e kamer.- VoorzittM· en VerslaggevM', de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijklttidende conclusie, de H. Lenaerts,
advocaat-generaal. Pleiters, de HH.
Biitzler en L. Simont.

36 KAMER. -

1 december 1976.

WERKLOOSHEID.- RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING. AANVRAAG
OM UITKERING AFGEWEZEN.- BESLISSING TE LAAT TER KENNIS VAN DE
UITBETALINGSINSTELLING GEBRACHT.
GEVOLG T.A.V. RET RECHT OP
DITKERING.

Artikel 193 van het lconinklijk besluit van
20 december 1963, luidens hetwellc de
uitbetalingsinstelling werkloosheidsuitkering mag ttitbetalen alvo1·ens de
uitlcm·ingskam·t te hebben ontvangen,
wannee1· deze kaart haar niet binnen
de voo1·geschreven te1·mijn wordt bezo1·gd,
verleent aan de werkloze wiens aanvraag
om uitke1·ing wordt afgewezen geen
enkel recht op uitke1·ing, wanneer de
uitbetalingsinstelling geen geb?'ttik heeft
gemaakt van de mogelijkheid uitkeringen
ttit te betalen alvorens de uitkeringskam·t
te hebben ontvangen.
(BOSli'I:ANS, T. RIJKSDIENST
VOOR ARBEIDSVOORZIENING.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 februari 197 4 door het
Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schellding van de artikelen 190, I9I, I92 en
193 van het koninklijk besluit van
20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid,
doo1•dat het arbeidshof aan een door de
directeur van het gewestelijk bureau
getroffen en als laattijdig erkende beslissing van uitsluiting uit het regime van de
werkloosheidsuitkeringen niettemin gelding toekent vanaf de datum waarop
de aanvraag tot toelating werd gedaan,
om de redenen dat « de stelling van eiseres
erop neerkomt dat iemand die niet
toelaatbaar is, dit zou worden omdat een
beslissing te laat genomen wordt ; dit
zou inhouden dat deze te laat genomen
beslissing nietig zou zijn; zulks is echter
niet bepaald in de wetgeving; artikel 193
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 laat enkel aan de uitbetalingsinstelling toe vergoedingen uit te
betalen indien de directeur zijn beslissing
niet neemt binnen de termijn voorzien
in artikel 191 ,,
terwijl artikel 193 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 bepaalt :
« wanneer de directeur moet beslissen
ingevolge een aanvraag om uitkering
en de uitkeringskaart niet bim1en de in
artikel 191 bepaalde termijn aan de
uitbetalingsinstelling bezorgt, mag deze
laatste vanaf de datum bepaald overeenkomstig artikel 192, uitkeringen uitbetalen tot het bedrag dat de directeur
zou hebben vastgesteld, indien hij uitkeringen had toegekend. In dit geval heeft
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vanaf de maandag van de week tijdens
welke de uitkeringskaart aan de uitbetalingsinstelling is overgemaakt »; aldus de voorwaarde om krachtens geciteerd artikel 193 te kunnen aanspraak
maken
op
werkloosheidsuitkeringen,
ondanks de ontstentenis van een beslissing door de directeur van het gewestelijk
bureau en zulks tot de maandag van
de week tijdens welke hij de uitkeringskaart, waarop hij overeenkomstig artikel 17 5 van voornoemd koninklijk besluit
zijn beslissing om.trent de aanvraag
inschrijft, aan de uitbetalingsinstelling
zal hebben overgemaakt, indien hiertoe
de in artikel 191 bepaalde termijn van
veertien dagen niet werd nageleefd, in
het geheel niet in aanvragers uiteindelijke, in gezegde uitkeringskaart besliste
toelaatbaarheid bestaat ; integendeel, onverschillig de inhoud van de beslissing
van de directeur, het zij een toelating
tot of een gehele of gedeeltelijke uitsluiting uit het regime van de werldoosheidsuitkeringen, het enkele feit van de
laattijdigheid van deze beslissing de
uitsluitende voorwaarde uitmaakt van
het recht op uitkeringen van de aanvrager, wiens gebeurlijke uitsluiting eerst
uitwerking zal hebben vanaf de datum
in artikel193 daarvoor bepaald; derhalve
de draagkracht van een beslissing van
afwijzing van een aanvraag om werkloosheidsuitkeringen zich onmogelijk kan
uitstrekken over de periode tijdens
welke zij in overtreding met artikel 191
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 niet getroffen werd, doch
slechts vanaf de 1naandag van de week
tijdens welke de gezegde beslissing
uiteindelijk aan de uitbetalingsinstelling
werd bezorgd; zodat het arbeidshof,
door voor te houden dat de laattijdig
genomen beslissing door de directeur
van het gewestelijk bureau, die de
uitsluiting van eiseres uit het regime van
de werkloosheidsuitkeringen inhoudt,
slechts ingeval van nietigheid, qtwd non,
van deze beslissing het recht op uitkeringen van de aanvrager zou lumnen
meebrengen tot de eerste dag van de
week tijdens welke de beslissing werd
getroffen, de artikelen 190, 191, 192 en
193 van het koninklijk besluit van
20 december 1963 schendt :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de partijen het erover eens zijn dat
eiseres niet voldoet aan de vereisten van
de artikelen 118 en 120 van het koninldij k
besluit van 20 december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid en

dat de directeur van het gewestelijk
bureau, die moest beslissen ingevolge een
aanvraag om uitkering, de uitkeringskaart niet binnen de in artikel 191
bepaalde termijn aan de uitbetalingsinstelling heeft bezorgd ;
Overwegende dat krachtens artikel 193
de bedoelde vertraging de uitbetalingsinstelling de gelegenheid gaf vanaf de
datum bepaald overeenkomstig artikel 192 uitkeringen uit te betalen tot
het bedrag dat de directeur zou hebben
vastgesteld, indien hij uitkeringen had
toegekend ; dat echter in onderhavig
geval niet wordt aangevoerd dat de
uitkeringsinstelling van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt;
Overwegende dat de vertraging niet
kan meebrengen dat eiseres moet beschouwd worden als hebbende voldaan
aan de vereisten van de artikelen liS
tot 122;
Overwegende dat artikel 193 weliswaar
bepaalt dat de beslissing van de directeur
uitwerking heeft vanaf de maandag van
de week tijdens welke de uitkeringskaart
aan de uitbetalingsinstelling is overgemaakt, maar dat deze bepaling slechts
van toepassing is in het geval dat de
uitbetalingsinstelling uitkeringen heeft
toegekend;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel 1017, lid 2, van
het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
verweerder in de kosten.
1 december 1976. 3e kamer. Voorzitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VerslaggevM',
de H. Janssens. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. Biitzler en L. Simont.

1e KAMER.- 2 december 1976.
1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEZWAARSOHRIFT.- 0NDERZOEK VAN
HET BEZWAARSOHRIFT. - BELASTINGSOHULDIGE DIE AKKOORD GAAT MET
HET BEDRAG DAT DE ADMINISTRATIE
WIL BELASTEN. - GEEN BEKENTENIS.

2° BEWIJS. - BEKENTENIS. -BURGERLIJKE ZAKEN. 00MPLEXE EN GEKWALIFIOEERDE BEKENTENIS.- BuR-

GERLIJK WETBOEK, ARTIKEL
1356. - BEGRIP.
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30 BEWIJS.- BEKENTENIS.- BURGERLIJKE ZAKEN. BEKENTENIS DIE
NIET MAG
GESPLITST WORDEN.
BURGERLIJK WETBOEK, ARTIKEL 1356.
BEGRIP.

Dat het middel feitelijke grondslag
mist;

Over het eerste middel, afgeleid uit
de sohending van artikel 97 van de
Grondwet,

Over het tweede middel, afgeleid uit
de sohending van de artikelen 245 tot
248 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en 1354 tot 1356 van het
Burgerlijk W etboek,
doordat, wanneer de Belgisohe Staat
betoogde dat bepaalde uitgaven van
eiseres welke zij als bedrijfslasten van
haar winsten heeft afgetrokken, in feite
niet voor haar bedrijf gedaan werden,
dooh voor de naamloze vennootsohap
lVIagebel, wat strijdig is met hetgeen in
de boekhouding en het bilan van eiseres
werd vermeld, het bewijs van deze
toestand, van de eruit voortvloeiende
wijzigingen en dus van de belastbare
sohenkingen door de Belgisohe Staat
moest worden geleverd ; dat de taxatieambtenaren geen enkel bewijsmiddel
hadden aangebraoht, aangevoerd of voorgelegd tot staving van hun stelling op
grond van de artikelen 245 tot 248 van
het vVetboek van de Inkomstenbelas·tingen; dat het enige bewijs waarover
de Belgisohe Staat besohikte het akkoord
is en dus de bekentenis van eiseres ;
dat deze haar akkoord en dus haar
bekentenis uitdrukkelijk had verbonden
met, afhankelijk gesteld van en onderworpen aan de in aanmerkingneming, in
tegengestelde zin, van de af te trekken
arbeidskosten welke de naamloze vennootsohap lVIagebel voor haar, eiseres, op
zioh had genomen,
teTwijl het arrest aanneemt dat deze
"verbinding » heeft plaatsgehad, dooh
ze desniettemin verwerpt door te zeggen
dat de instemming van eiseres met de
door haar gemaakte kosten niet kon
bei'nvloed worden door of onderworpen
worden aan de vaststelling van de kosten
die lVIagebel voor haar had gemaakt, en
dus niet kon bei'nvloed worden door het
feit dat zij niet akkoord ging, wanneer

(1) Raadpl. "Les reclamations en matiere
d'impots sur Ies revenus », piechtige openingsrede door de Procureur-Generaai Hayoit de
Termicourt uitgesproken op 1 september 1958,
biz. 47 en 48; raadpl. ook de noten 2, get. R.H.,
onder cass., 3 juli 1956 (Bull. en Pas., 1950,
I, 1236), en 3, get. F.D., onder cass., 21 maart
1961 (ibid., 1961, I, 795).
De arresten van 19 oktober 1955 (ibid.,
1956, I, 95) en 11 oktober 1956 (ibid., 1957,
I, 125) hebben evenwei artikei 1350 van het
Burgerlijk Wetboek toegepast op een beias-

tingaangifte van een beiastingschuidige, doch
hebben beslist dat deze bepaling niet was
geschonden.
(2) Over het onderscheid tussen de compiexe
bekentenis en de gekwalificeerde bekentenis,
raadpl. noot 2 onder cass., 25 november 1966
(A1·r. cass., 1967, biz. 406),
(3) Raadpl. cass., 25 november 1966 (Arr.
cass., 1967, biz. 406) en noot 2. Raadpi. ook
cass. fr., 31 mei 1958 (Jou1·n. t?·ib., 1958,
biz. 525), en DE PAGE, Traite, d. III, 3de uitg.,
biz. 1097 tot 1100.

1° De belastingschuld.i.ge die, tijdens het
onderzoelc van ztJn bezwaarschrift,
aJclcoord gaat met het bedrag dat de
administratie wil belasten, doet geen
" bekentenis », in de zin van de artikelen 1354 tot 1356 van het Burgerlijk
Wetboek (1).

2o Geen bekentenis en inzonderheid geen
« complexe of gekwaliflceerde » belcentenis (2), is het aklcoord van een partij
met een door een andere partij te nemen
beslissing op voorwam·de dat deze rekening houdt met een of ander gegeven (2).
(Artt. 1354 tot 1356 B.W.)
3° Artilcel1356 van het Burgerlijlc W etboelc
wo1·dt niet geschonden door de 1·echter
die de bestanddelen van een complexe
of gelcwaliflceerde belcentenis scheidt
door, op basis van wettelijlce bewijsmiddelen, te beslissen dat de juistheid
of het bestaan van een dm· bestanddelen
niet is bewezen (3).
(PERSONENYENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELI,TKHEID
« LES GRANDES
TEINTURERIES EUROPEENNES », T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.}
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 december 1975 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen ;
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niet zouden vastgesteld en aangenomen
worden in het kader van hetzelfde onderzoek; eiseres werkelijk, wat door het
arrest wordt erkend, dit juridisch standpunt had aangenomen tijdens de rechtspleging van wijziging en onderzoek;
krachtens het beginsel van de ondeelbaarheid van de bekentenis, haar akkoord dus
niet deels aangenomen en deels kon
verworpen worden ; en aldus wanneer
haar instemming niet aangenomen werd
onder de voorwaarden en met de beperkingen welke eiseres heeft gesteld, het niet
meer kon worden aangevoerd door de
Belgische Staat, die, van dat ogenblik af,
het op hem rustende bewijs niet meer
leverde voor de wijzigingen waaruit de
schenkingen voortvloeiden die de grandslag vormden voor de aanslag : het
probleem schuilde dus niet meer in het
feit dat eiseres een bewijs moest leveren,
zoals het arrest ten onrechte stelt, doch
hierin dat de Belgische Staat geen bewijs
levert, aangezien de bekentenis van
eiseres in haar geheel werd verworpen,
waaruit moest blijken dat de litigieuze
aanslagen niet waren gegrond :
Overwegende dat, eensdeels, de bele,stingschuldige die, tijdens het onderzoek
van zijn bezwaarschrift, zijn akkoord
geeft voor het bedrag welke de administratie wil belasten geen " bekentenis "
doet in de zin van de artikelen 1354 tot
1356 van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat, anderdeels, volgens
de stelling van eiseres zelf, zij tij dens
dit onderzoek geen " complexe of gekwalificeerde " bekentenis heeft kunnen doen,
nu zij enkel akkoord ging met de belastbaarheid van de desbetreffende bestanddelen, op voorwaarde dat de administratie de aanslag verminderde op grond
van andere elementen ;
Overwegende dat, tenslotte, zelfs in de
veronderstelling dat eiseres een complexe
of gekwalificeerde bekentenis heeft gedaan, het arrest de bestanddelen ervan
wettelijk heeft gescheiden, op basis van
wettelijke bewijsmiddelen, dat de juistheid of zelfs het bestaan van het tweecle
bestanclcleel, namelijk de kosten welke
de vennootschap Magebel voor eiseres
heeft gedragen, niet was bewezen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
2 december 1976. 1e kamer. Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer

waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Closon.- Gelijkluidende conolttsie,
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. Van Gend (van de
balie te Brussel) en Fally.

1e
1o

KAMER. -

2 december 1976.

INKOMSTENBELASTINGEN.

WETBOEK VAN DE lNKOMSTENBELASTINGEN. PERSONENBELASTING. BEDRIJFSINKOMSTEN.- WINSTEN VAN
NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJVEN.- WETBOEK VAN DE
lNKOMSTENBELASTINGEN, ARTIKEL 21.
BEGRIP.

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.- WETBOEK VAN DE lNKOMSTEN·
BELASTINGEN, ARTIKEL 246. DE
ADMINISTRATIE RAN TER BEPALING
VAN HET BESTAAN EN VAN HET BEDRAG
VAN DE BELASTINGSOHULD ALLE DOOR
HET GEMEEN RECHT TOEGELATEN BEWIJSMIDDELEN AANVOEREN, MET UITZONDERING VAN DE EED.- ADMINISTRATIE DIE WETTELIJK OP VERMOEDENS
STEUNT. BEGRIP.

1° Het bed1·ag dat ove1·eenstemt met de
kwijtschelding van schuld ten gunste
van cle belastingschuldige op een voo?'
zijn exploitat'ie aangegane en hierin
belegde lening is een winst van een
nijve1·heids-, handels- of landbouwbeclrijj, in cle zin van a1·tikel 21 van het
TiV etboek van de I nkomstenbelastingen.

2° Het hof van be1·oep beslist wettelijk clat
de administratie, ove1·eenkomstig a1·tikel 246 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, bij vermoeclen heeft
bewezen dat een kwijtschelding van
schtdcl ten gtmste van de belastingschulclige, in de zin van artikel 21 van
dit wetboek, een belastbm·e winst is van
een nijve?'lwicls-, handels- of landbouwbed?·ijj, daarbij stetmend op de balansen
van clit bedrijj wam·in melding gemaakt
wordt, ene1·zijds, in debet van het bedmg
van de lening voor deze schttld en,
anderzijds, van de ove1'd1·acht, wegens
kwijtschelding van de schuld, van het
bedmg op de kapitaalsrekening van de
exploitatie.

385(BAINVOL, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 december 197 5 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,

.................. ·..... .
Dat het middel op een onjuiste uitlegging van het arrest berust en derhalve
feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 16 van
titel III van boek I van het W etboek
van Koophandel, 1315, 1349, 1350, 1352,
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 870
van het Gerechtelijk Wetboek, 21, 245
en 246 van het vVetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat, op de conclusie waarin eiser
aanvoerde dat de voorschotten van zijn
. schoonvader, wijlen Kenigsman, en hun
. gedeeltelijke terugbetalingen van {( strikt
private aard waren )), « geen' uitstaans
hadden met de handelsonderneining (van
eiser) en de resultaten daarvan >> en in
zijn boekhouding werden ingeschreven
onder de rubriek cc schuldyordering
Kenigsman )) ingevolge de verwarring
in zijn boekhouding cc tussen zijn handelsbezittingen, zijn private bezittingen en
de bezittingen van zijn vrouw ))' het
hof van beroep beslist dat de vermindering met 500.000 frank van de schuldvordering Kenigsman welke werd verrekend
op de kapitaalsrekening cc duidelijk
een vermeerdering is van het vermogen
van de onderneming (van eiser) die
voortvloeit uit een vermindering van het
passief of de schulden ten belope van
500.000 frank, die belastbaar zijn overeenkomstig artikel 21 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, .ingevolge
een vermindering van een beroepsschuld
welke werd aangewend om het kapitaal
te vermeerderen.)), op grond dat cc deze
voorschotten en terugbetalingen in de
boekhouding (van eiser) werden ingeschreven onder de rubriek cc schuldvordering Kenigsman ))' zodat .er mag
worden verondersteld dat deze rekeningcourant betrekking heeft op zijn handel
en dat de bewuste voorschotten in de
exploitatie werden gefuves~eerd ))' en op
grond dat · eiser in gebreke blijft cc de
CASSATIE, 1977. 13

vermoedens te ontzenuwen inzake het
handelskarakter van de inschrijvingen
in de boekhouding en waaruit de administratie derhalve terecht de juridische
gevolgen met een handels- en fiscaal
karakter afieidt ))'
terwijl artikel 16 van titel III van
boek I van het W etboek van Koophandel
elke koopman verplicht cc een dagboek
te hebben waarin dag na dag zijn schuldvorderingen en schulden worden opgetekend ))' zelfs al hebben zij geen uitstaans
met zijn handel ; door zich te steunen op
eisers boeking van zijn schuld jegens
Kenigsman om te veronderstellen dat
deze schuld cc betrekking had op zijn
handel )) en dat de geleende gelden
cc gei'nvesteerd zouden zijn geworden in
de exploitatie )) van eiser, overeenkomstig
artikel 21 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, het arrest aan
eisers boekhouding een draagwijdte toekent welke noch de koophandelswet
noch de fiscale wet haar toekennen
(schending van de, artikelen 16 van
titel III van boek I van het W etboek
van Koophandel en 21 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen), een onjuiste toepassing maakt van de wettelijke
regelen inzake . het bewijs door vermoeden (schending van de artikelen 246
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 1349, 1350, 1352 en 1353
van het Burgerlijk W etboek) en aldus
de wettelijke regelen inzake de bewijslast
schendt (schending van de artikelen 245
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 1315 van het Burgerlijk
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk
Wetboek) :
Overwegende dat het arrest zijn beslissing niet enkel steunt op de omstandigheid dat · de schuldvordering van
Kenigsman · was ingeschreven in de
koopmansboeken, en meer bepaald in
het dagboek dat moet worden gehouden
ingevolge de aangehaalde bepaling van
het W etboek van Koophandel, doch ook
op het feit dat, enerzijds, deze schuldvordering werd vermeld in de aan het
hof van beroep •voorgelegde balans van
31 december 1968 en, anderzijds, dat
in deze balans niet enkel een terugbetaling van 250.000 frank van deze
schuldvordering werd vermeld, doch ook,
ingevolge de gedeeltelijke kwijtschelding
van de schuld, een overdracht van het
bedrag van' deze kwijtschelding op de
kapitaalsrekening van de exploitatie ;
Overwegende dat het arrest derhalve,
zonder de in het middel aangehaalde
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wetsbepalingen te schenden, wettelijk
beslist, enerzijds, dat de administratie,
op grond van deze vermeldingen, wettelijk heeft vermoed dat deze verrichtingen de onderneming betreffen, en,
anderzijds, dat, nu eiser het tegendeel
niet heeft bewezen, het bedrag waarmee
de schuld werd verminderd belastbaar
is krachtens artikel 21 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
2 december 1976. 1e kamer. V oorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Closon. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Ansiaux.

1e
1°

KAMER. -

2 december 1976.

CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. VAAGREID VAN EEN
MIDDEL WAARDOOR RET HOF DE GEGRONDREID ERVAN NIET KAN BEOORDELEN. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2° BEWIJS.- BEWIJS

DOOR GESORRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE ZAKEN. CONCLUSIE
VAN DE ElSER. UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN VAN
DEZE AKTE, DIE BOVENDIEN OVEREENSTEMT MET DIE VAN DE EISER. GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACRT VAN DE AKTEN.

S0

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. DuBBELZINNIGE REDENGEVING.- BEGRIP.

4°

AFSTAMMING. RECRTSVORDERING TOT ONTKENNING VAN VADER-

(1) Raadpl. cass., 30 september 1974 (A1"1".
cass., 1975, biz. 135).
(2) Raadpl. cass., 26 november 1976, supra,
biz. 342.
(3) Verberging van de geboorte en/of van
de zwangerschap is de toelaatbaarheidsvoorwaarde van de vordering tot ontkenning

SCRAP.
BURGERLIJK WETBOEK,
ARTIKEL S1S, EERSTE LID. BEWIJS
VAN RET OVERSPEL VAN DE MOEDER.BEWIJSMIDDELEN.

5°

AFSTAMMING. RECHTSVORDERING TOT ONTKENNING VAN VADERSCRAP.
BURGERLIJK WETBOEK,
ARTIKEL S1S, EERSTE LID. BEWIJS
VAN RET OVERSPEL VAN DE MOEDER.FEITELIJKE OMSTANDIGREDEN WAARUIT DE RECRTER DIT BEWIJS KAN
AFLEIDEN.

1° Niet ontvankelijk, omdat het Hoj zich
in de onmogelijkheid bevindt de gegrondheid e1·van na te gaan wegens vaagheid,
is het middel dat aan het bestreden
a1"1"est enkel verwijt te hebben beslist
dat een in het buitenland opgemaakte
geboorteakte het bewijs ervan oplevm·t
dat eiseres bevallen is op een bepaalde
plaats en een bepaalde datum, terwijl
dit Mrest daartoe niet enkel op deze akte
steunt, doch ook op een rechtspleging
die het opstellen van de akte voorajging
en de bestreden beslissing o.a. niets
verduidelijkt ovm· de aa1·d en het gezag
van deze rechtspleging.
2° De bewijskracht van eisers conclusie
voor de feitenrechtM" w01·dt niet mislcend
door de beslissing die hieman een
uitlegging geejt wellce met de bewoordingen M'van verenigbaar is en bovendien overeenstemt met die welke de eiser
er zelj aan geeft (1). (Artt. 1319, 1S20
en 1S22 B.W.)
S 0 Uit de enlcele omstandigheid dat een

m·1·est dat aan een in het buitenland
opgestelde geboortealcte bewijskracht VM'leent, zich niet uitspreelct ove1• wat het
Belgische recht of het 1•echt van het land
waar deze akte we1•d opgesteld dienaangaande beslist, lean niet worden
ajgeleid dat dit m·rest dubbelzinnig is
gemotiveerd (2).
4° De wet vereist niet, wanneer de echtgenoot het door zijn vrouw ter wereld
gebrachte kind wil ontlcennen, op basis
van de bepalingen van a1·tikel 313,
eerste lid, van het Btwgerlijk Wetboek (S),
van vaderschap, als bepaald in het eerste lid
van artikel 313 van het Burgerlijk Wetboek,
en, als deze voorwaarde vervuld is, vereist
deze ontkenning het bewijs van het overspel
van de moeder alsmede het bewijs dat de man
niet de vader is : raadpl. cass., 14 november
1975 (Arr. cass., 1976, biz. 339) en noot 1,
biz. 341.
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wordt door een bloedonderzoek of door
betrapping op heterdaad of dat vooraf
een klacht wegens overspel bij de
gerechtelijlce overheid wordt ingediend.
5o De rechte1· die, rechtdoende op een ?·echtsvordering tot ontlcenning van vade1•schap
op basis van de bepalingen van artikel 313, ee1·ste lid, van het Burgerlijlc
W etboek, vaststelt dat de moeder van
het kind de geboorte aan de man had
verborgen en dat deze wegens morele
onmogelijlcheid om met de moede1' samen
te wonen (1) niet de vadm· kon zijn,
lean hieruit wettelijlc afleiden dat het
bewijs van het overspel van de moeder
is geleverd.
(H ... , T. DE V ... , IN TEGENWOORDIGHEID
VAN X ... )

ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 oktober 1975 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste midde1, afgeleid uit de
schending van de artikelen 45, 47, 55,
56, 57, 1319, 1322 van het Burgerlijk
W etboek, 97 van de Grondwet en van
het algemeen beginsel van de inachtneming van de rechten van de verdediging,
doordat het arrest, door te zeggen dat
« krachtens artikel 47 van het Burgerlijk
W etboek, de uitwerking van een dergelijke (geboorte)-akte in Belgie volledig
wordt erkend; dat gei'ntimeerde (thans
eiseres) dus niet in de gelegenheid dient
gesteld te worden om de eerlijkheid van
de vermeldingen van de alde in twijfel
te trekken, onder voorwendsel van het
eenzijdig karakter van de voorafgaande
rechtspleging ; dat gei'ntimeerde, die
volhoudt dat ze niet was bevallen op
26 april 1969 te Reus, evenmin in de
gelegenheid gesteld mocht worden te
bewijzen dat ze op die datum te Rome
zou geweest zijn », aldus eiseres het
niet mogelijk maakt te bewijzen dat de

(1) Het bestreden arrest had beslist dat in
zoverre de vordering tot ontkenning op de
bepalingen van artikel 312 van het Burgerlijk
W etboek steunde, zij niet gegrond was omdat
noch de verwijdering, noch de licharnelijke
onmogelijkheid om samen te wonen als in
deze bepaling bedoeld bewezen waren.

vermeldingen van de op 4 februari 1974
te Reus (Spanje) laattijdig opgestelde
geboorteakte eventueel vals zijn en aan
de akte een absolute bewijskracht toekent,
terwijl, eerste onderdeel, de akte van
geboorte slechts tot bewijs van het
tegendeel getuigt van de bevalling,
eiseres niet akkoord ging met de inhoud
van de akte en aanbood te bewijzen dat
ze zich op de zogenaamde geboortedatum
te Rome bevond, en het arrest aldus,
door a priori elke kritiek op en elke
weerlegging van de inhoud van de akte
te weigeren, niet wettelijk heeft vastgesteld dat eiseres op 26 april 1969 te
Reus het !even heeft geschonken aan
een kind (schending van de artikelen 47
en 1319 van het Burgerlijk Wetboek en
van het algemeen beginsel van de rechten
van de verdediging) ;
tweede onderdeel, het arrest de bewijskracht van de conclusie van eiseres
schendt door te zeggen dat gei'ntimeerde
(thans eiseres) niet aanvoert dat bovengenoemde akte van de burgerlijke stand
onwettig zou opgesteld zijn; daarentegen
blijkt dat deze akte inderdaad werd
opgesteld in de in Spanje gebruikelijke
vormen ; krachtens artikel 4 7 van het
Burgerlijk W etboek, de uitwerking van
een dergelijke akte in Belgie volledig
wordt erkend ; eiseres, integendeel, zonder
de regelmatigheid naar de vorm van de
geboorteakte te bekritiseren, de inhoud
ervan niet aanvaardde daar ze de
bevalling ontkende, aanvoerde dat de
waarachtigheid van de bevalling afhangt
van de eerlijkheid van de persoon die
ze heeft aangegeven aan de ambtenaar
van de burgerlijke stand en aanbood
te bewijzen, door alle rechtsmiddelen,
dat ze zich op 26 april 1969, datum van
de beweerde geboorte, te Rome, in
Italie, bevond (schending van de artikelen 1319 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek);
de1·de onderdeel, de motivering van het
arrest alleszins dubbelzinnig is nu het
niet onderzoekt of, volgens het Belgisch
internationaal privaatrecht, het Spaans
dan wel het Belgisch recht toepasselijk
is om vast te stellen of de geboorteakte
het volle bewijs van de bevalling vormt,
en evenmin, desgevallend, of volgens
het Spaans recht een akte van de burgerlijke stand een feit bewijst tot bewijs
van het tegendeel of een absoluut
bewijs vormt; het arrest aldus de controle niet mogelijk maakt van de wettelijkheid van de beslissing die aan de akte
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werd opgemaakt op 4 februari 197 4
te Reus (Spanje) het karakter verleent
van een absoluut bewijs door a p1'iori
het aanbod van tegenbewijs te verwerpen
(schending van artikel 97 van de Grandwet):
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, om eiseres
het recht te ontzeggen te bewijzen dat
zij te Rome was, op het ogenblik waarop
zij, volgens de in Spanje opgestelde
geboorteakte, in dat land zou bevallen
zijn, en derhalve niet de moeder kon zijn
van een in Spanje geboren kind, zoals
in deze akte wordt beweerd, niet enkel
steunt op de bewijskracht van die akte
maar ook « op de rechtspleging die »
het opstellen ervan « voorafging >> en
met name « op een beslissing van 15 januari 1974 van de rechter die belast was
met het register van de burgerlijke
stand bij de gemeentelijke rechtbank te
Reus (Spanje), welke beslissing het
verzoek van het openbaar ministerie
inwilligt om, na onderzoek, de geboorte
buiten de termijn in te schrijven ... >>
en op de omstandigheid dat de akte
werd opgesteld « in uitvoering van het
eindvonnis van 15 januari 1974 '';
Overwegende dat het Hof, bij gebrek
aan nadere precisering omtrent de aard
van deze rechtspleging, over het gezag
of bewijskracht waarvan eiseres trouwens
niet spreekt, de gegrondheid van het
middel niet kan nagaan ;
Dat dit onderdeel van het middel
derhalve niet ontvankelijk is ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de in het middel
weergegeven motivering zelf van het
arrest blijkt dat de rechters, door te
zeggen dat eiseres niet aanvoert dat de
akte op een onregelmatige wijze zou
opgesteld zijn, gewezen hebben op het
feit dat eiseres de regelmatigheid naar
de vorm van de akte niet bekritiseerde ;
dat, nu eiseres zelf een dergelijke uitlegging geeft van haar conclusie, het arrest
de bewijskracht ervan niet heeft geschonden;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de motivering
het arrest niet als << dubbelzinnig ''
worden beschouwd enkel omdat
zich niet uitdrukkelijk uitspreekt

van
kan
het
over

de gevolgen van << het Spaans recht >> of
<< het
Belgisch recht >>, naar welke
<< rechten >> het onderdeel van het middel
verwijst zonder aan te duiden welke
bepalingen van de Spaanse of Belgische
wet het arrest zou geschonden hebben;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 313,
eerste lid, van het Burgerlijk W etboek
en, voor zover als nodig, 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, zonder te vermelden
dat een bloedonderzoek gebeurde, en
evenmin dat een klacht werd ingediend,
heterdaad werd vastgesteld of enig
proces-verbaal werd neergelegd betreffende een eventueel overspel, zegt << dat
hij (verweerder), door aldus (wegens de
morele onmogelijkheid samen te wonen)
aangetoond te hebben dat hij de vader
niet kan zijn van het kind, onrechtstreeks doch zeker heeft bewezen dat
het kind dat tijdens het huwelijk verwekt is het gevolg is van het overspel
van de moeder »,en met andere woorden
aanneemt dat een positief en afzonderlijk
bewijs van het feit dat overspel gebeurde
tijdens de wettelijke periode van verwekking niet nodig is om een rechtsvordering
tot ontkenning tot een goed einde te
brengen, nu artikel 313, eerste lid, van
het Burgerlijk W etboek enkel het bewijs
vereist dat de geboorte van het kind
verborgen werd gehouden en dat de
echtgenoten in morele onmogelijkheid
verkeerden om samen te wonen,
terwijl, wanneer de overspelige afstamming niet met wetenschappelijke zekerheid kan worden vastgesteld, de omzichtige en strikte bewoordingen van de
in het middel bedoelde wettelijke bepaling vereisen dat de man, bij een rechtsvordering tot ontkenning wegens het
verborgen houden van de geboorte, het
positief en afzonderlijk bewijs van het
overspel van zijn echtgenote moet
leveren :
Overwegende dat de wet, enerzijds,
geenszins vereist dat bij een rechtsvordering tot ontkenning van vaderschap
die met name steunt op artikel 313,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
het bewijs van overspel door de vrouw
moet geleverd worden door een bloedonderzoek of door << betrapping op heterdaad >> ; dat evenmin een klacht wegens
overspel moet ingediend worden bij de
gerechtelijke overheid ;
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Overwegende, anderzijds, dat de rechter het bestaan van overspel door de
vrouw heeft kunnen afleiden uit de omstandigheden dat zij bevallen was en dat
de echtgenoot niet de vader van het kind
kon zijn ; dat hij aldus zijn beslissing
wettelijk verantwoord heeft ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
En overwegende dat . de verwerping
van de voorziening alle belang ontneemt
aan de vordering tot bindendverklaring
van het arrest ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vordering tot bindend
verldaring van het arrest ; veroordeelt
eiseres in de kosten.

2 december 1976. 1e kamer. Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Trousse. - Gelijkluidende conclttsie,
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. Hutzler en Fally.

deze verwerpt, welke ook cle waa1·cle van
deze reclen zij (2). (Art. 97 Grondwet.)
(NAAJ\'LLOZE VENNOOTSOHAP « ALGEMENE
VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ VOOR DE
MIDDENSTAND », T. NAAMLOZE VEN·
NOOTSOHAP << BELGISOHE ASFALT- EN
BETONMAATSOHAPPIJ B.A.B. ».)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
3 december 1976. 1e kamer. Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggever,
de H. Gerniers. Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal.Pleitm·s, de HH. Butzler en Houtekier.

2e KAMER. -

1e KAMER.- 3 december 1976.
1o CASSATIEMIDDELEN. - BuRGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT KRITIEK
OEFENT OP EEN BESOHIKKING VAN DE
BESTREDEN BESLISSING WAARDOOR DE
EISER NIET KON BENADEELD WORDEN.
- NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. - MOTIVERINGSVERPLIOHTING.
- VORMREGEL.

1° N iet ontvankelijk we gens het ontbreken
van belang is het middel dat kritiek
oefent op een beschikking van de
best1·eden beslissing waa1·door de eise1•
niet leon benacleeld wo1·den (1).
2° De vm·plichting de vonnissen en arresten

te motiveren beantwoordt aan een V01'mregel ; ?'egelmatig gemotivee1•cl is de
beslissing die de cloo1· een partij bij
conclusie voorgedragen middelen tegensp1'eekt en cle 1·eden opgeeft wam·om zij

(1) Cass., 19 september 1974 (A1-r. cass.,
1975, blz. 87).

6 december 1976.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- CoNOLUSIE VAN DE BEKLAAGDE DIE DE
BEWIJSWAARDE VAN EEN GETUIGENIS
BETWIST. - BETWISTING GEGROND OP
EEN OMSTANDIG VERWEER. - VEROOR·
DELING ENKEL GESTEUND OP DIT
GETUIGENIS ZONDER DIT VERWEER TE
BEANTWOORDEN. - NIET MET REDE·
NEN OMKLEDE BESLISSING.

W anneer de beklaagde in zijn conclusie
de bewijswam·de van een getuigenis op
grand van een omstandig ve1·wee1· heeft
betwist, is niet regelmatig met redenen
omkleed de ve1'001'deling die enlcel op
het getuigenis steunt en dit vm·wem·
niet beantwoordt (3). (Art. 97 Grondwet.)
(MORIN EN « SOCIETE DES TRANSPORTS
INTEROOMMUNAUX DE LA REGION LIE·
GEOISE », T. SPELTE, ARENA EN OUTERS.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
(2) Cass., 25 september 1975 (A1'1'. cass.,
1976, blz. 118).
(3) Cass., 22 januari H!74 (A1'1". cass., 1974,
blz. 565).

3906 december 1976. 2e kamer. V oorzitter, de H. Trousse, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Screvens. Gelijkluidende conclusie, de H. Duchatelet, advocaatgeneraal. - Pleite1·s, de HH. L. Simont
en Houtekier.

2e KAMER. -

6 december 1976.

RECHTBANKEN. STRAFZAKEN.
BEVOEGDHEID VAN HET VONNISGERECHT. - VERANDERING VAN KWALIFICATIE. - VooRWAARDEN.

H oewel elke nieuwe kwalijicatie het bestaan
inhoudt van andere rechtsbestanddelen,
is een verandering van kwalijicatie
door de rechter niettemin geoorloofd
van het ogenblik dat het in acht genomen
feit hetzelfde is als datgene dat tot
grondslag dient van de vervolging en dat
de beklaagde zich we1·kelijk heeft verdedigd of zich heeft kunnen verdedigen
op de in aanmerking genomen kwalijicatie (1}.
(MELAN EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«TAXIS BLEUS ».)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 29 juni 1976 door de Correctionele Rechtbank te Brussel, in hoger
beroep gewezen ;
l. Over de voorziening van de naamloze vennootschap Taxis bleus, civielrechtelijk aansprakelijke partij :

Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
de voorziening is betekend aan de partij
tegen wie zij is gericht ;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is ;
2. Over de voorziening van Melan,
beklaagde:
Over het middel afgeleid uit de schen-

(1) Cass., 22 februari 1971 (An·. cass., 1971,
blz. 602).

ding van de artikelen 76-5 en 84 van het
W egverkeersreglement (koninklijk besluit van 14 maart 1968),
doordat het vonnis eiseres veroordeelt
om een voertuig op de openbare weg in
het verkeer te hebben gebracht of gehouden dat niet in overeenstemming was
met de voorschriften van titel II van het
reglement betreffende de politic over het
wegverkeer, met name een voertuig
van een taxidienst uitgerust met een
inrichting van blauwe letters op een
bleekblauwe achtergrond,
terwijl artikel 76-5 enkel bepaalt dat de
voertuigen van een taxidienst mogen
uitgerust zijn met een inrichting welke
het preciseert en niet dat zij moeten
uitgerust zijn met die inrichting, en
evenmin dat zij niet met een andere
inrichting mogen uitgerust zijn ; de
feitenrechters ten onrechte beslissen dat
de blijvende inrichting waarmee het
voertuig van eiseres was uitgerust, verwarring kon stichten met de voertuigen
van politie of rijkswacht, terwijl deze
enkel met een knipperlicht mogen uitgerust worden :
Overwegende dat eiseres vervolgd
werd om een voertuig op de openbare
weg in het verkeer te hebben gebracht
of gehouden dat niet in overeenstemming
was met de voorschriften van het
algemeen reglement betreffende de politie
over het wegverkeer (koninklijk besluit
van 14 maart 1968}, met name een
voertuig dat niet blijvend is uitgerust
met de bij artikel 76-5 van dit algemeen
reglement bepaalde lichten en reflectoren ;
Overwegende evenwel dat artikel 76-5
dat toen van toepassing was, niet de
verplichting oplegde de taxis met een
bijzondere inrichting uit te rusten ;
Doch overwegende dat het vonnis
eiseres veroordeelt om een taxi op de
openbare weg in het verkeer te hebben
gebracht of gehouden welke met een
andere inrichting was uitgerust dan die
welke op taxis mag worden aangebracht,
wat immers verboden was overeenkomstig de algemene regel van artikel 76-12 van het Wegverkeersreglement
zoals het toen was gesteld ;
Overwegende dat deze wijziging van
de telastlegging de beslissing niet onwettelijk maakt, nu het feit van de nieuwe
telastlegging noodzakelijkerwijs overeenstemt met het feit dat bij de rechter
aanhangig was, en eiseres zich inderdaad
had verdedigd op grond van de in
aanmerking genomen kwaliflcatie, waarover zij zich niet heeft kunnen vergissen,

-391zoals blijkt uit de conclusie welke zij
voor het hof van beroep heeft ingediend ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt elke eiseres in
de kosten van haar voorziening.
6 december 1976. 2e kamer.
Voorzitte1', de H. Trousse, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Legros.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Helpens (van de balie te
Brussel).

28 KAMER. -

6 december 1976.

l 0 WEGVERKEER. - WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 2, 1°. RIJBAAN. BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER. 0NAANTASTBARE
BEOORDELING.
20 WEGVERKEER. - WEGVERKEERSREGLEMENT. - RIJBAAN. -BETONSTROKEN LANGS WEERSKANTEN VAN
EEN GEMACADAMISEERDE OPENBARE
WEG. - MAKEN NIET NOODZAKELIJK
DEEL UIT VAN DE RIJBAAN.
l o De rechte1· beoo1·deelt in jeite en de1·halve

op onaantastba1·e wijze of een deel van
de openbm·e weg voo1· het ve1·keer van
voe1·tuigen in het algemeen is ingericht
en aldus een 1·ijbaan is (1). (Art. 2, 1°
W egverkeersreglement.)
2° De betonstroken langs weerslcanten van
een gemacadamisee1·de openbare weg
maken niet noodzalcelijk deel uit van de
openbm·e weg, in de zin van artilcel 2, 1°,
van het Wegve1·keersreglement, zelfs indien m· nog een aarden berm langs
loopt (2).
(BECKERS, T. MEUDERSCHEID
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«DE BIJ-DE VREDE )).)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

arrest, op 21 april 1976 door het Hof
van Beroep te Luik gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
l 0 aangaande de beslissing die de strafvordering wegens verkeersmisdrijven
door verjaring vervallen verklaart :
Overwegende dat de voorziening bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ;
2° aangaande de andere beschikkingen
van het arrest :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 418,
420 van het Strafwetboek, 2, 1o, 12-l,
48-2,2° en 4°, vanhet algemeeureglement
betreffende de politie over het wegverkeer van 14 maart 1968, 154, 189, 211
van het W etboek van Strafvordering
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest tegen eiseres de
telastlegging onopzettelijk toebrengen
van slagen of verwondingen om door
onoplettendheid bij het besturen van
haar voertuig de burgerlijke partij
Meuderscheid Irene te hebben aangereden
terwijl deze op de betonstrook ging,
rechts ten opzichte van de richting van
de bestuurster, bewezen verklaart op
grond van de overweging, die in strijd
is met de regelmatige conclusie van
beklaagde, dat « de getroffene zich niet
op de rijbaan bevond toen zij aangereden
werd door de wagen van Beckers , om de
redenen dat « de openbare weg welke
beklaagde en de getroffene volgden toen
het ongeval gebeurde, samengesteld is
uit een rechte gemacadamiseerde rijbaan
van zeven meter tien breed, verdeeld
in twee gelijke rijvakken, waarlangs van
weerskanten een betonnen vak van
een meter breed en aarden bermen, een
verhoogde en een gelijkgrondse, van
verschillende meters breed lopen, ... dat
deze betonstroken niet ingericht zijn
voor het verkeer van voertuigen in het
algemeen ; dat het materiaal van deze
rijstroken helemaal verschilt van dat van
de eigenlijke rijbaan en dat ze er duidelijk
anders uitzien ; dat de rijkswacht die is
opgetreden ze niet als een deel van de
rijbaan beschouwt daar zij door zonder
meer te zeggen dat de voetgangers ze
gewoonlijk volgen, bedoelt dat zij de
voetgangers daar laat gaan zonder enige
(1) Cass., 10 januari 1966 (B~tll. en Pas.,
1966, I, 601).
(2) Raadpl. cass., 10 januari 1966, waarvan
sprake in noot 1.

-392opmerking te maken, hoewel zij verplicht
is zulks te verhinderen ingeval van
overtreding van de wet ))'
terwijl, eerste onderdeel, de term « rijbaan )) het gedeelte van de openbare weg
aanduidt dat voor het voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht (artikel 2, 1°, van het reglement betreffende
de politie over het wegverkeer) ; de aard
en het uitzicht van de bij de bouw van
de verschillende delen van de openbare
weg gebruikte materialen, of het feit
dat de rijkswacht het voetgangersverkeer
duldde, welke criteria in de bestreden
beslissing werden aangenomen, geen
wettelijke verantwoording vormen voor
het feit dat de « betonstroken )) niet
zoals het gemacadamiseerde middenste
voor het voertuigenverkeer in het algemeen waren ingericht, en dus evenmin
voor het feit dat de getroffene, die ze
volgde, gelet op onbegaanbaarheid van
de aarden berm, zich dus niet op de
rijbaan bevond (schending van de artikelen 2, 1°, van vorengenoemd reglement
en 97 van de Grondwet) ;
tweede onderdeel, het proces-verbaal
nr. 52 van de rijkswacht te Eupen,
brigade van Eynatten, van 15 januari
1974, waarnaar het arrest verwijst, zegt
dat « de beide aarden bermen als onbegaanbaar te beschouwen zijn (modderig,
volgens de foto's van de expert Dubois).
Langsheen beide kanten van de weg
loopt een betonstrook van een meter
welke de voetgangers gewoonlijk volgen.
De hulpkantonnier Worms, getuige van
het ongeval, bevond zich eveneens op
deze betonstrook ... )) ; door te beschouwen dat deze verklaring van de verbalisanten « zonder meer zegt dat de
voetgangers ze gewoonlijk volgen ))' hoewe! in het proces-verbaal daarentegen
staat dat dit verkeer enkel een gewoonte
wordt wegens de onbegaanbaarheid van
de beide aarden bermen, en door te betogen dat << de rijkswacht bedoelt dat zij
de voetgangers daar laat gaan zonder
enige opmerking te maken, hoewel zij
verplicht is zulks te verhinderen in geval
van overtreding van de wet )) en uit het
oog te verliezen dat de voetgangers de rijbaan wettelijk mogen volgen als de
verhoogde en gelijkgrondse bermen onbegaanbaar zijn (artikel 48-2, 2°, tweede
lid, van het algemeen reglement betreffende de politie over het wegverkeer), het
arrest aan dat proces-verbaal van de
rijkswacht te Eynatten een draagwijdte
heeft gegeven welke met de bewoordingen
ervan onverenigbaar is en de bewijskracht
ervan miskent (schending van de arti-

kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), de regels inzake het
bewijs in strafzaken heeft geschonden
(schending van de artikelen 154, 189
en 211 van het Wetboek van Strafvordering) en zijn beschikkende gedeelte
ten opzichte van eiser niet wettelijk
heeft verantwoord (schending van de
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, 12-1, 48-2, 2° en 4o, van het
algemeen reglement betreffende de politie
over het wegverkeer en 97 van de
Grondwet) :
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de rijkswacht, waarvan sprake in het
middel, zegt dat << de beide aarden
bermen als onbegaanbaar moeten beschouwd worden (nwdderig - zie de foto's
van de expert Dubois) )) ;
Overwegende dat het arrest met
verwijzing naar dit proces-verbaal zegt
dat, volgens de verbalisanten die v66r
de expert ter plaatse zijn gekomen, de
bermen onbegaanbaar zijn ; dat daaruit
volgt dat deze vaststelling betrekking
heeft op de staat van de bermen op het
ogenblik van de feiten ;
Overwegende dat het feit dat de
voetgangers de betonstroken gewoonlijk
volgen, waarop de verbalisanten hebben
gewezen en waarmee het arrest heeft
rekening gehouden, impliceert dat zulks
te allen tijde wordt gedaan ;
Overwegende dat het arrest zodoende,
zonder aan het proces-verbaal een draagwijdte te geven welke met de bewoordingen ervan onverenigbaar is, daaruit
de overweging heeft kunnen afleiden
welke door het middel wordt bekritiseerd ;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de feitenrechter in
feite en derhalve soeverein oordeelt of
een deel van de openbare weg ingericht
is voor het verkeer van voertuigen in
het algemeen ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de openbare weg welke beklaagde
en de getroffene volgden toen het
ongeval gebeurde, samengesteld is uit
een rechte gemacadamiseerde rijbaan
van zeven meter tien breed, verdeeld
in twee gelijke rijvakken, waarlangs aan
weerskanten een betonnen vak van een
meter breed en een aarden berm loopt ;
dat het materiaal van deze stroken helemaal verschilt van dat van de eigenlijke
rijbaan en dat ze er duidelijk anders
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uitzien; dat de rijkswacht die is opgetreden ze niet als een deel van de rijbaan
beschouwt daar zij door zonder meer te
zeggen dat de voetgangers ze gewoonlijk
volgen, bedoelt dat zij de voetgangers
daar laat gaan zonder enige opmerking
te maken, hoewel zij verplicht is zulks te
verhinderen ingeval van overtreding van
de wet;
Dat de betonstroken van een dergelijke
openbare weg, in strijd met wat het
middel betoogt, niet noodzakelijk deel
uitmaken van de rijbaan in de zin van
artikel 2, 1°, van het Wegverkeersreglement;
Overwegende dat de feitenrechter,
op grond van vorenvermelde feitelijke
vaststellingen, wettelijk heeft kunnen
beslissen dat deze betonstroken niet zijn
ingericht voor het verkeer in het algemeen;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 154, 189 en
211 van het Wetboek van Strafvordering
en 97 van de Grondwet,
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;

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen van de verweersters :
Overwegende dat eiseres van haar
voorziening afstand heeft gedaan ;
Om die redenen, stelt de afstand vast
van de voorziening tegen de beslissingen
op de civielrechtelijke vorderingen van
de verweersters ; verwerpt de voorziening voor het overige ; veroordeelt eiseres
in de kosten.

2e KAMER.- 6 december 1976.
10 CAS SATIE. BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN. VERSCHRIJVING IN
DE BESTREDEN BESLISSING. BEVOEGDHEID VAN RET HoF OM ZE TE
VERBETEREN.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.UITOEFENING ZONDER VERGUNNING,
DOOR EEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK, VAN EEN WERKZAAMHEID
ALS BEDOELD IN DE WET VAN 21 APRIL
1965 HOUDENDE RET STATUUT VAN
DE REISBUREAUS, - GEEN CONCLUSIE
OVER RET ONTBREKEN VAN VERGUNNING. VEROORDELING. FEIT
OMSCHREVEN IN DE BEWOORDINGEN
VAN DE WET. - GEEN VERPLICHTING
VOOR DE RECHTER DE GEGEVENS VAN
DE ZAAK TE PREOISEREN, WAARUIT HIJ
AFLEIDT DAT ER GEEN VERGUNNING
WERD GEGEVEN.
1o Het Hoj is, bij de beoordeling van een

cassatiemiddel, bevoegd om een verschrijving in een bestreden beslissing te
verbeteren, welke duidelijk blijkt uit de
context ervan (I).
2° De schuldigverklaring van de beklaagden, aan wie ten laste wordt gelegd dat zij
onder de dekmantel van een vereniging
zonder winstoogmerlc, zonder ve1•gunning,
een werkzaamheid hebben uitgeoejend,
als bedoeld in de wet van 21 april 1965
houdende het statuut van de reisbureaus,
wordt regelmatig gemotiveerd door de
jeitenrechter die, in de bewoordingen
van de wet, de bestanddelen van het
misdrijj vaststelt ; bij gebreke van een
conclusie dienaangaande dient hij de
gegevens van de zaalc niet te preciseren,
waaruit hij afleidt dat de belclaagden
zonder vergunning gewerkt hebben (2).
(Art. 97 Grondwet.)
(PHILIPPE EN LITISOONSORTEN.)
ARREST (vertaling).

6 december 1976. 2e kamer. V oorzitter, de H. Trousse, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Mevr. Rayrnond-Decharneux. - Gelijkluidende conclusie, de H. Duchatelet,
advocaat-generaal. Pleite1·, de H.
Dassesse.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 juni 1976 door het Hof van
Beroep te Brussel gewezen ;
(1) Cass., 29 november 1976, supra, blz. 350.
(2) Cass., 17 mei 1971 (An·. cass., 1971,
blz. 928) en 12 maart 1973 (ibid., 1973,
blz. 684); zie ook cass., 30 november 1976,
sttpra, blz. 361.
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samen, afgeleid,
het eerste, uit de dubbelzinnigheid van
de motieven,
doo1·dat het arrest in zijn beschikkende
gedeelte en als grondslag van de veroordeling zegt dat de eisers artikel 1, § 1,
van de wet van 25 april 1965 hebben
overtreden,
terwijl de motivering in hoofdzaak
ertoe strekt te bewijzen dat het hier een
authentieke vereniging zonder winstoogmerk betreft, die echter in bijkomende
orde als reisbureau een winstgevende
werkzaamheid uitoefent, als bedoeld in
artikel 1, § 2, 2°, van de wet van 21 april
1965;
het tweede, uit het gebrek aan motivering,
doordat het arrest enkel onderzoekt of
een winstgevende werkzaamheid werd
uitgeoefend, zonder vast te stellen of er
geen vergunning bestaat,
terwijl de rechter alle elementen van
het beteugelde misdrijf moet preciseren :
Overwegende dat het arrest, zowel in
de opgave van de telastlegging als in de
motieven, verwijst naar de wet van
21 april 1965 houdende het statuut van
de reisbureaus; dat de vermelding van de
wet van 25 april 1965 in het beschikkende
gedeelte een loutere verschrijving is ;
Overwegende dat uit de tekst van de
in het arrest bedoelde artikelen 1 en 9,
eerste lid, 1°, van de wet van 21 april
1965 blijkt dat het door de wet beteugelde
misdrijf bestaat in de uitoefening " van
de bij artikel 1, § 1, omschreven werkzaamheid, zonder de vereiste vergunningl>;
Dat artikel 1, § 2, 2°, waarvan in het
arrest geen sprake is, enkel bepaalt dat
« voor de uitoefening van de in § 1
omschreven werkzaamheid vergunning
kan worden verleend aan : ... de verenigingen zonder winstoogmerk die ze in
bijkomende orde uitoefenen om hun
maatschappelijk doel te bereiken " ;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat voor de rechter in hager
beroep betwist werd dat er geen vergunning bestond ;
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat hetgeen aan de verschillende beklaagden wordt ten laste gelegd bewezen
is, welke telastlegging omschreven is
in de bewoordingen van artikel 1, § 1,
van de wet van 21 april1965 en met name

het ontbreken van de vereiste vergunning
bedoelt;
Overwegende dat het hof van beroep
wegens het ontbreken van een conclusie
dienaangaande zijn desbetreffende beslissing niet anders behoefde te motiveren ;
Overwegende dat, na te hebben gezegd
dat het hof van beroep moet nagaan of
de vereniging zonder winstoogmerk
''Union des villages de vacances de la
Mediterranee "• "om onderworpen te
zijn aan de wet, een enkele keer, zelfs
voor de rechtstreekse verwezenlijking
van haar maatschappelijk doel, is opgetreden als reisagentschap met de bedoeling een winst te verwezenlijken "• omdat
({ als een daad, zelfs een enkele, betrekking heeft op een van de in de wet
omschreven doelen en verwezenlijkt is
met een winstoogmerk, zij onder de
toepassing van de wet valt, ongeacht
de uiteindelijke, zelfs belangloze, bestemming "• het arrest ondubbelzinnig
beslist dat wegens de gepreciseerde
feitelijke gegevens " de verschillende
beklaagden die werken onder het mom
van de vereniging zonder winstoogmerk
"Union des villages de vacances de la
Mediterranee" zulks gedaan hebben met
de bedoeling winst te maken en dit
overigens gedaan hebben ";
Dat de middelen niet kunnen worden
aangenomen ;
Over het derde middel,
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;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt iedere eiser in
de kosten van zijn voorziening.
6 december 1976. ~ 2e kamer.
V oorzitter, de H. Trousse, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ v erslaggever'
de H. Screvens. ~ Gelijkluidende conclusie, de H. Duchatelet, advocaatgeneraal. ~ Pleiter, de H. Coenraets
(van de balie te Brussel).
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1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
- SAMENSTELLING VAN HET REOHTSOOLLEGE. STRAFZAKEN. ARTIKEL 779 VAN HET GEREOHTELIJK
WETBOEK.- TOEPASSELIJK IN STRAFZAKEN.
2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
- SAli'!ENSTELLING VAN HET REOHTSOOLLEGE. - STRAFZAKEN. - ARREST
VAN HET HOF VAN BEROEP. - REOHTERS DIE NIET ALLEN AANWEZIG WAREN
OP EEN TEREOHTZITTING WAAROP DE
ZAAK IS BEHANDELD.- NIETIG ARREST.
I 0 Artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek is toepasselijk in strafzaken (1).

2° Nietig is het a1·rest van het hof van
beroep in strajzaken gewezen door
rechters van wie een niet aanwezig was
op een van de terechtzittingen waarop
de zaak is behandeld (2). (Art. 779,
lid I, G.W.)

BETEKEND AAN HET OPENBAAR MINISTERIE. NmT-ONTVANKELIJKHEID.
2° VOORZIENING IN CASSATIE. VORM. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE PARTIJ, EISERES.
GEEN
EENSLUIDEND VERKLAARD AFSOHRIFT
VAN DE VERKLARING VAN VOORZIENING BIJ HET OORSPRONKELIJK EXPLOOT VAN BETEKENING GEVOEGD.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° N iet ontvankelijk is de niet aan het
openbaar ministerie betekende voorziening van een burge?·lijke partij tegen
de beslissing waarbij zij werd veroordeeld
in kosten van de strafvordering (3).
(Art. 4I8 Sv.)
2° Niet ontvankelijk is de voorziening van
de burgerlijke partij, wanneer geen
eensluidend verklaard afschrijt van de
verklaring van vom·ziening bij het
oorspronkelijk exploot van betelcening
van dit rechtsmiddel is gevoegd (4).
(Art. 418 Sv.)

(VERMEER F. EN M.,
T.MR.VANSOHOUBROEOK,OURATOR
VAN HET FAILLISSEMENT AERTS.)

(SULS, T. MUYLLE.)

Met de notities overeenstemmend
arrest.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op I maart 1976 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen ;

7 december I976. 2" kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.
Pleite?', de H. De Gryse.

2" KAMER. -

7 december 1976.

1o VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. - STRAFZAKEN. - VooRZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
TEGEN DE BESLISSING TOT VEROORDELING IN KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING. VoORZIENING NIET
(1) Cass., 18 juni 1974 (A?'?', cass., 1974,
blz. 1143) en 17 december 1974 (ibid., 1975,
blz. 456).
(2) Cass., 18 juni 1974, vermeld onder 1.

ARREST.

I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen verweerster ingestelde strafvordering :
Overwegende dat nu eiser, burgerlijke
partij, veroordeeld werd in de kosten
van de strafvordering, hij in die mate
hoedanigheid heeft om cassatieberoep
in te stellen ;
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
de voorziening werd betekend aan het
openbaar ministerie tegen wie zij gericht
is;
Dat de voorziening
ontvankelijk is ;

mitsdien

niet

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de door eiser tegen
verweerster ingestelde civielrechtelijke
vordering:
(3) Cass., 9 maart 1976 (Arr. cass., 1976,
blz. 778).
(4) Cass., 29 november 1976, supm, blz. 354.
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Overwegende dat de voorziening van
eiser, burgerlijke partij, niet ontvankelijk
is, nu geen eensluidend verldaard afschrift van de verklaring van voorziening
bij het exploot van betekening ervan is
gevoegd;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
7 december 1976. 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. De Buyst (van de balie
te Oudenaarde) en Biitzler.
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KAMER. -

7 december 1976.

o

CASSATIEMIDDELEN. STRAFMIDDEL
DAT
KRITIEK
ZAKEN.
OEFENT OP DE FEITELIJKE BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER.- NIET·
ONTVANKELIJKHEID.

20

VERJARING. STRAFZAKEN. VORDERING TOT DAGVAARDING OM TE
VERSCHIJNEN VOOR DE CORREOTIONELE
RECHTBANK AAN DE BEVOEGDE GERECHTSDEURWAARDER GERIOHT DOOR
DE PROCUREUR DES KONINGS BINNEN
DE VOOR RET MISDRIJF GESTELDE
VERJARINGSTERMIJN VAN DE STRAF·
VORDERING. DAAD WAARDOOR DE
VERJARING WORDT GESTUIT. NIET
VEREIST DAT DIE GERECHTSDEURWAAR·
DER
DE
VORDERING
ZOU HEBBEN
ONTVANGlJJN BINNEN DIE TERMIJN.

3°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. VERVOLGING WEGENS
INBREUK OP
ARTIKEL 4, LID l, VAN DE WET VAN
3 JANUARI 1933 OP DE VERVAARDIGING
VAN, DE HANDEL IN EN RET DRAGEN
VAN WAPENS EN OP DE HANDEL IN
MUNITIE.- KARABIJN 22 LONG RIFLE
MET GELUIDSDEMPER. 00NCLUSIE
DIE BETWIST DAT RET OM EEN VER·
BODEN WAPEN GAAT. ARREST DAT
EROP WIJST DAT DE IN ARTIKEL 3, LID 1,
VAN DE VOORMELDE WET VOORKOMENDE OPSOMMING NIET LIMITATIEF IS,
DE SAMENSTELLING VAN RET WAPEN
PRECISEERT EN BESLIST DAT RET EEN

VERBODEN WAPEN I S . - REGELMATIG
GEMOTIVEERDE BESLISSING.

4°

WAPENS. STRAFZAKEN. BEKLAAGDE VERVOLGD WEGENS INBREUK
OP ARTIKEL 4, LID l, VAN DE WET VAN
3 JANUARI 1933 OP DE VERVAARDIGING
VAN, DE HANDEL IN EN RET DRAGEN
VAN WAPENS EN OP DE HANDEL IN
MUNITIE.- KARABIJN 22 LONG RIFLE
MET GELUIDSDEMPER. 00NCLUSIE
DIE BETWIST DAT RET OM EEN VERBODEN WAPEN GAAT. ARREST DAT
EROP WIJST DAT DE IN ARTIKEL 3,
LID 1, VAN DE VOORMELDE WET VOORKOMENDE OPSOMMING NIET LIMITATIEF
IS, DE SAMENSTELLING VAN RET WAPEN
PRECISEERT EN BESLIST DAT RET EEN
VERBODEN W APEN IS. WETTELIJK
GERECHTVAARDIGDE BESLISSING.

1° N iet ontvankelijk is het middel dat
kritiek oefent op de feitelijke beoordeling
van de feitenrechtM· (1). (Art. 95
Grondwet.)
2° De verja1·ing van de strafvorde1·ing
wordt gestuit door de vo1·de1·ing tot
dagvaarding van de beklaagde om te
verschijnen voor de cor1•ectionele rechtbank, aan de bevoegde gerechtsdew·waarder gericht door de procureur des
Konings binnen de voor het misdrijf
gestelde verjaringstermijn van de strafvordering, zonde1· dat vereist is dat die
gM•echtsdeurwaa1·der de vorde1·ing zou
hebben ontvangen binnen die termijn (2).
(Artt. 21 en 22 wet van 17 april 1878.)
3° en 4° Regelmatig gemotiveerd en wettelijk gerechtvam·digd is het a1Test dat
een beklaagde veroordeelt wegens het
vervaardigen, herstellen, te koop stellen,
verkopen, uitdelen, invoeren of vervoe1·en,
opslaan of dragen van een verboden
wapen, met name een karabijn 22 Long
Rifle met geluidsdemper, na, met bet1·ekking tot de conclusie van de beklaagde
die deed gelden dat het om geen ve1·boden
wapen ging, erop gewezen te hebben dat
artikel3, lid 1, van de wet van 3 januari
1933 geen limitatieve opsomming bevat
en dat, zo een karabijn Long Rifle en
een geluidsdemper afzonderlijk niet
onder de kwaliflcatie van verboden
(1) Cass., 16 november 1976, sup1·a, blz. 297.
(2) Raadpl. eass., 5 april1921 (Bull. en Pas.,
1921, I, 301), 13 januari 1932 (ibid., 1932,
I, 31), 21 januari 1935 (ibid., 1935, I, 126),
17 december 1956 (ibid., 1957, I, 412) en
6 april 1976 (Ar1·. cass., 1976, blz. 902).
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geluidsdemper op een vuurwapen tot
gevolg heeft dat het een enkel verboden
wapen wordt (1). (Art. 97 Grondwet;
artt. 3, 4, 17 en 22 wet van 3 januari
1933.)
(DEZUTTER.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 juli 1976 door het Hof van
Beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, a.fgeleid uit
de schending van de artikelen 1 bis, 2
en 8 van de wet van 28 februari 1882,
doordat het bestreden arrest het vonnis
van de Correctionele Rechtbank te
Veurne bevestigt,
terwijl er geen enkel bewijs voorhanden
was dat eiser op die bewuste 21 november
1975 te Koksijde wel heeft gejaagd :
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt om, te Koksijde op 21 november 1975 : A) te hebben gejaagd
tussen zonsondergang en zonsopgang,
en 0) gebruik te hebben gemaakt van
netten, strikken, stroppen, lokaas of
enig ander tuig, met name van . een
geweer met knaldemper en verrekijker,
geschikt om grof wild, het wild zwijn
uitgezonderd, klein wild, waterwild en
wilde konijnen te vangen of te doden of
om het vangen of het doden van dat
wild te vergemakkelijken ;
Overwegende dat het middel de feitelijke en derhalve soevereine beoordeling
van de rechter bekritiseert ;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk ·is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 28 van de wet van 28 februari
1882, 21 en 22 van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het bestreden arrest de strafvordering, wat betreft de feiten A en 0,
niet verjaard verklaart,
terwijl het niet bewezen is dat gerechtsdeurwaarder Balpue te V eurne de vordering tot dagvaarding ten verzoeke van de
Procureur des Konings te Veurne ont(1) Raadpl. cass., 27 maart 1939 (Bull. en
Pas., 1939, I, 171), en A.P.R., trefwoord
Wapens, druk 1964, nr. 150.

vangen heeft v66r 24 februari 1976 om
24 uur en dat de feiten derhalve verjaard
waren op 27 februari 1976, datum van
de betekening van de dagvaarding :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat, zoals aangenomen door het
bestreden arrest, de verjaring van de
strafvordering rechtsgeldig werd gestuit
op 20 februari 1976 door de vordering
van de procureur des Konings aan de
gerechtsdeurwaarder gericht om eiser
te dagvaarden voor de correctionele
rechtbank;
Dat het niet vereist is dat de gerechtsdeurwaarder die vordering reeds zou
hebben ontvangen; dat de vordering op
zichzelf een volledige daad van vervolging
oplevert;
Dat de verjaring van de strafvordering
hoofdens de jachtmisdrijven derhalve
. niet ingetreden was op 27 februari 1976;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 3, 4, 17, 20 en 22 van de wet
van 3 januari 1933, gewijzigd door de wet
van 4 mei 1936,
doordat het bestreden arrest het vonnis
van de Correctionele Rechtbank te
Veurne bevestigt,
terwijl eiser zich niet schuldig maakte
aan de hem ten laste gelegde inbreuk,
daar een karabijn 22 Long Rifle met
geluidsdemper geen verboden wapen is
in de zin van het artikel 3 van de wet van
3 januari 1933; dit wapen immers als
dusdanig niet gerangschikt is onder de
verboden wapens en ook geen verdoken of
geheim aanvalswapen is ; een karabijn 22
Long Rifle, zolang er bijzondere reglementering bestaat, essentieel een sportwapen is ; eiser in het bezit is van een
verlof tot het dragen van een jacht- of
sportwapen, derwijze dat het hem geoorloofd was een jacht- of sportwapen te
dragen ; eiser zijn standpunt terzake
uitdrukkelijk had uiteengezet in zijn
conclusie genomen voor de Correctionele
Rechtbank te Veurne en hernomen voor
het Hof van Beroep te Gent :
Overwegende dat het arrest eiser, bij
bevestiging van het beroepen vonnis,
veroordeelt om, te Koksijde op 21 november 1975 : B) een karabijn Browning
22 Long Rifle met geluidsdemper en
verrekijker, die geacht wordt een verboden wapen te zijn en geen wapen voor
wapenrek of verzameling is, te hebben
vervaardigd, hersteld, te koop gesteld,

-398verkocht, uitgedeeld, vervoerd, opgeslagen of gedragen te hebben;
Overwegende dat krachtens artikel S
van de wet van S januari 19SS verboden
wapens worden geacht te zijn alle verdoken of geheime aanvalswapens die niet
als verweerwapens of oorlogswapens
mochten beschouwd zijn ;
Dat het arrest, bij verwijzing naar de
motieven van het beroepen vonnis, erop
wijst dat bedoeld artikel S, lid 1, geen
limitatieve opsomming geeft en dat, zo
weliswaar een karabijn Long Rifle en
een geluidsdemper afzonderlijk niet onder
de kwalificatie van verboden wapens
vallen, het aanbrengen van een geluidsdemper op een vuurwapen tot gevolg
heeft dat het een enkel verboden wapen
wordt ; dat het aldus impliciet doch
duidelijk te kennen geeft dat bedoeld
wapen een verdoken of geheim aanvalswapen is dat niet als een verweer- of
oorlogswapen moet worden beschouwd ;
Dat het arrest zijn beslissing wettelijk
rechtvaardigt en regelmatig met redenen
omkleedt en de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen niet schendt;
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.
7 december 1976. 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelij"kluidende
conclusie, de H. Tillekaerts, advocaatgeneraal. Pleiter, de H. d'Udekem
d'Acoz (van de balie te leper).
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KAMER. -

8 december 1976.

ARBEIDSONGEVAL. GEDEELTELIJKE
ARBEIDSONGESOHIKTHEID.
WEDERTEWERKSTELLING.- WET VAN
10 APRIL 1971, ARTIKEL 2S, DERDE LID.
VERGOEDING WAAROP DE GETROFFENE RECHT HEEFT.

(1) Raadpl. cass., 24 september 1975
(.An. cass., 1976, blz. 116) en het arrest waarvan sprake in de noot.

2°

ARBEIDSONGEVAL. GEDEELTELIJKE
ARBEIDSONGESOHIKTHEID.
WEDERTEWERKSTELLING. GETROFFENE DIE OM EEN GELDIGE REDEN DIT
WERK STOPZET. -WET VAN 10 APRIL
1971, ARTIKEL 2S, VIERDE LID, S0 • VERGOEDING WELKE DE GETROFFENE
GENIET. GELDIGE REDEN. BEGRIP.

1o W anneer de arbeidsongeschiktheid ten

gevolge van een arbeidsongeval gedeeltelijlc is of wordt en de getroffene een
wedertewerlcstelling aanvaardt, heeft de
getroffene recht op een vergoeding gelijlc
aan het verschil tussen het loon verdiend
v66r het ongeval en het loon dat hij
ingevolge zi}n wedertewerkstelling ontvangt (1). (Art. 2S, derde lid, wet van
10 april 1971.)
2° De getroffene van een arbeidsongeval
die, onder de voorwaarden als bedoeld
in artilcel 23, lid 1 en 3, van de wet
van 10 april 1971 weder te werk gesteld
is, en die dit werlc om een geldige reden
stopzet, geniet tot op de dag van zijn
volledige wedertewerlcstelling of van de
consolidatie de vergoeding wegens tijdelijke en volledige arbeidsongeschilctheid;
stopzetting van de wedertewerkstelling
wegens ziekte lean een geldige reden
zijn. (Art. 2S, lid 4, S0 , wet van
10 april 1971.)
( GEMEENSCHAPPELIJKE
VERZEKERINGSKAS INZAKE ARBEIDSONGEVALLEN C< LA
BELGIQUE INDUSTRIELLE », T. CONTRERAS.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 oktober 1975 door het
Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 2S, inzonderheid derde
lid, van de arbeidsongevallenwet van
10 april 1971,
doordat, nu eiseres in conclusie heeft
aangevoerd dat verweerder, ingevolge
een arbeidsongeval dat hem overkwam
toen hij in dienst stond van de verzekerde
van eiseres, een tijdelijke arbeidsongeschiktheid heeft opgelopen van 22 maart
tot 2S april 197S, dat hij normaal
opnieuw te werk gesteld werd op 24 april
197S en zijn loon heeft ontvangen, dat
hij 's anderendaags op 25 april 1973
ziek werd tot 25 juli 197S, datum van
de consolidatie, het arrest, bij bevestiging
van het beroepen vonnis, eiseres veroor-
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ou;eschiktheid van IOO t.h. van 23 maart
tot 23 aprili973, van 50 t.h. van 24 april
tot I4 mei I973, van 25 t.h. van I5 tot
3I mei I973, van IO t.h. van I tot I4 juni
I973 en 5 t.h. van 15 juni tot 24 juli I973,
met name om de reden dat eiseres
artikel 23, derde lid, aanvoert tot staving
van haar weigering tot vergoeding ; dat
de verzekeraar die zich wil onttrekken
aan de betaling van de tijdelijke gedeeltelijke. vergoedingen moet bewijzen dat
er geen verschil was tussen het loon van
de get. offene v66r het ongeval en het
loon d1it: hij ingevolge zijn wedertewerkstelling, ontvangt, en zulks natuurlijk
gedurer\de de hele periode van de
tijdelijlie gedeeltelijke ongeschiktheden;
dat eis8'tes dit hoegenaamd niet bewijst
en niet zou kunnen, aangezien de getroffene van 25 april tot 24 juli I973 geen
loon ontving ; dat de getroffene, nu hij
bewijst dat hij geen loon meer ontving
sinds zijn vluchtige wedertewerkstelling,
op zijn minst recht heeft op de gevraagde
forfaitaire vergoedingen,
terwijl, wanneer de getroffene door een
arbeidsongeval, die tijdens de periode
van
tijdelijke
arbeidsongeschiktheid
weder te werk gesteld wordt, nadien
ziek wordt en daardoor arbeidsongeschikt
wordt, men niet kan beschouwen dat hij
schade lijdt die voortvloeit uit een
arbeidsongeval en waarvoor enige vergoeding is verschuldigd overeenkomstig
bovenvermeld artikel 23, derde lid :
Overwegende dat het arrest enkel door
het middel wordt bekritiseerd in zoverre
het aan verweerder, krachtens de arbeidsongevallenwet, vergoedingen toekent wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid voor
de periode van 25 april I973 tot 24 juli
I973, terwijl verweerder op 24 april I973
weder te werk gesteld werd ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de werknemer, die op 24 april I973
het werk had hervat, reeds 's anderendaags wegens ziekte het werk stopzette ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 23, derde lid, van de arbeidsongevallenwet van IO april I971, ingeval de
tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk is of wordt en indien de getroffene
de wedertewerkstelling aanvaardt, hij
recht heeft op een vergoeding die gelijk
is aan het verschil tussen het loon
verdiend v66r het ongeval en het loon
dat hij ingevolge zijn wedertewerkstelling
ontvangt;
Dat uit de bewoordingen van deze

bepaling volgt dat zij het geval bedoelt
van de getroffene door een arbeidsongeval die weder te werk gesteld is en
een loon ontvangt, en dus geen betrekking heeft op het geval, zoals het arrest
ten deze vaststelt, van de getroffene die
geen loon meer ontvangt ;
Overwegende evenwel dat artikel 23,
vierde lid, 3°, van de wet van IO april
I971 bepaalt dat de getroffene, tot de dag
van zijn volledige wedertewerkstelling
of van de consolidatie, de vergoeding
geniet van tijdelijke, algehele arbeidsongeschiktheid wanneer hij de hem
aangeboden wedertewerkstelling of de
voorgestelde behandeling om een geldige
reden weigert of stopzet ;
Overwegende dat, nu het arrest vaststelt dat verweerder zijn werk wegens
ziekte heeft opgegeven en n u deze
omstandigheid een geldige reden kan
zijn in de zin van genoemd artikel 23,
vierde lid, 3°, het middel dat enkel de
schending aanvoert van artikel 23,
derde lid, bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

8 december I976. ~ 3• kamer. ~
Voorzitte1·, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. ~ V e1•slaggever, de
H. Closon. ~ Gelijkluidende conolusie
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal
~ Pleiters, de HH. Fally en Houtekier
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I 0 ARBEIDSOVEREENKOMST. ~BE
DIENDEN. ~ BEDING VOLGENS HETWELK HET HUWELIJK AAN DE OVEREENKOMST EEN EINDE MAAKT. ~ GECOORDINEERDE WETTEN BETREFFENDE
HET BEDIENDENCONTRACT, AANGEVULD
BIJ DE WET VAN 2I NOVEMBER I969,
ARTIKEL 2Ibis. ~ NIETIGHEID. ~
WETTELIJKE BEPALING ZONDER ENIG
ONDERSCHEID.
2°

WETTEN EN BESLUITEN.
TOEPASSING IN DE TIJD. ~ WET VAN
2I NOVEMBER I969 WAARIN WORDT
BEPAALD DAT NIETIG ZIJN DE CLAUSULES VAN EEN ARBEIDSOVEREEN·KOMST VOOR BEDIENDEN VOLGENS
WELKE HET HUWELIJK AAN DE OVER-

400EENKOMST EEN EINDE MAAKT.
WETTELIJKE BEPALING TOEPASSELIJK
OP DE BIJ DE INWERKINGTREDING VAN
DE WET LOPENDE OVEREENKOMSTEN.

3° ARBEIDSOVEREENKOMST.

-BEDIENDEN.
LID VAN HET VRIJ
ONDERWIJS. 0LAUSULE VAN DE
OVEREENKOMST VOLGENS WELKE DE
OVEREENKOMST VAN RECHTSWEGE EN
ZONDER
VERGOEDING
VERBROKEN
WORDT ALS DIT LID ZIOH, WEGENS
HUWELIJK OF HERTROUWEN, IN EEN
TOESTAND BEVINDT WELKE ONVER·
ENIGBAAR IS MET DE WETTEN EN DE
LEER VAN HET VRIJE ONDERWIJS. GECOORDINEERDE
WETTEN
BETREF·
FENDE HET BEDIENDENCONTRACT, ART!·
KEL 2lbis. NIETIGHEID. BEGRIP.
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ARBEIDSOVEREENKOMST.- BEDIENDEN.
0LAUSULE
VOLGENS
WELKE HET HUWELIJK AAN DE OVER·
EENKOMST EEN EINDE MAAKT.
N IETIGHEID.
GECOORDINEERDE
WETTEN BETREFFENDE HET BEDIEN ·
DENCONTRACT, ARTIKEL 2lbis.- WET·
TELIJKE BEPALING VOLGENS WELKE
HET NIET VERBODEN IS AAN DE OVER·
EENKOMST EEN EINDE TE MAKEN MET
OPZEGGING OF VERGOEDING.

ONDERWIJS. VRIJ ONDERWIJS. VRIJHEID VAN ONDERWIJS.- GROND·
WET, ARTIKEL 17. ARREST WAARIN
WORDT BESLIST DAT, MET TOEPASSING
VAN ARTIKEL 2lbis VAN DE GECOORDI·
NEERDE WETTEN BETREFFENDE HET
BEDIENDENCONTRACT, NIETIG IS EEN
CLAUSULE VOLGENS WELKE, WEGENS
HET HUWELIJK OF HERTROUWEN VAN
EEN ONDERWIJSLID, ZONDER OPZEG·
GING
OF
VERGOEDING EEN EINDE
GEMAAKT WORDT AAN ZIJN ARBEIDS·
OVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN. GEEN SCHENDING VAN DEZE GROND·
WETTELIJKE BEPALING.

GRONDWET. VRIJHEID VAN
ONDERWIJS.
GRONDWET,
ART!·
KEL l 7. ARREST W AARIN WORDT
BESLIST DAT, MET TOEPASSING VAN
ARTIKEL 2lbis VAN DE GECOORDI·
NEERDE WETTEN BETREFFENDE HET
BEDIENDENCONTRACT, NIETIG IS EEN
CLAUSULE VOLGENS WELKE, WEGENS
HET HUWELIJK OF HERTROUWEN VAN
EEN ONDERWIJSLID, ZONDER OPZEG·
GING
OF VERGOEDING EEN EINDE
GEMAAKT WORDT AAN ZIJN ARBEIDS·
OVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN. GEEN SOHENDING VAN DEZE GROND·
WETTELIJKE BEPALING.
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AFSTAND. AFSTAND
RECHT.- BEGRIP.

VAN

EEN

l o Luidens artikel 21bis van de wetten
betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli 1955, in deze
wetten ingevoegd bij de wet van 21 november 1969, zi,in nietig de clausules
waarbij bedongen wm·dt dat, o.a., het
huweli.fk aan de arbeidsovereenkomst
een einde maakt ; deze bepaling maakt
geen onde1·scheid tussen de clausule
waarbij bedongen wordt dat het h1/welijk
van de bediende aan de overeep,komst
een einde maakt.
2o Artikel 21bis van de wetten betr.~ffende

het bediendencontract, gecoordin,'Jerd op
20 juli 1955, in deze wetten in,qevoegd
bij de wet van 21 november 1969 en
volgens hetwelk nietig zijn de clausules
van een arbeidsovereenkomst voor bedienden, waarbij bedongen wordt dat
het huwelijk aan de overeenkomst een
einde maakt, is toepasselijk op de v66r
de inwerkingtreding van laatstgenoemde
wet gesloten en op die dag nag lopende
ar beidsovereenkomsten (l).
3o De rechter beslist wettelijk, met toepassing van artikel 21bis van de wetten
betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli 1955 en aangevuld
met name door de wet van 21 november
1969, dat in zove?Te zij het huwelijk of
hertrouwen van de bediende, nl. een
onderwijslid, beoogt, een clausule van
de m·beidsovereenkomst voor bedienden
nietig is, als daa1·bij bedongen wm·dt
dat de overeenkomst van rechtswege en
zonder ve1•goeding verb1·oken wordt zodra
het personeelslid zich in een persoonlijke
of gezinstoestand bevindt die onverenigbaar is met de wetten van de
katholieke moraal of de wetten van de
katholieke kerk ernstig schendt, of zodra
het stellingen verdedigt die strijdig zijn
met de katholieke leer.

4° Artikel 21bis van de wetten betreffende
het bediendencontract, gecoordineerd op,
20 juli 1955 en aangevuld, met name, bij
de wet van 21 novembe?' 1969, beperkt
zich e1·toe, in de gevallen die het preciseert, nietig te verklaren de ve?·breking
(1) Zie artikel 74 van de wet van 21 no·
vember 1969. Raadpl. de conclusie van het
openbaar ministerie v66r het arrest van
16 september 1969, .A1·1·. cass., 1970, biz. 50,
inz. biz. 56 en 57 ; raadpl. ook de noot MAGREZ·
SONG, Jou1·n. t1•ib., 1970, biz. 22.
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geenszins dat aan de overeenkomst een
einde wo1·dt gemaakt met opzegging of
vm·goeding, o.a. in geval van huwelijk of
hertrouwen van de bediende ( 1).
5o en 6o V rijheid van onderwijs en a1·tilcel 17 van de Grondwet worden niet
geschonden door het ar1·est waarin wordt
beslist dat, met toepassing van artilcel 21bis van de gecoordineerde wetten
betreffende het bediendencontract, nietig
is een clausule van een dergelijlce
a1·beidsove1•eenlcomst volgens wellce hieraan zonder opzegging of vergoeding
een einde gemaalct wordt, wegens het
huwelijk of hertrottwen van de bediende
- een onderwijslid - dat door de regels
van de lcatholielce lcm·lc afgelceurd wo1·dt.

7° De afstand van een recht moet strilct
worden uitgelegd en lean slechts worden
afgeleid uit feiten wellce voor geen
ande1·e uitlegging vatbaar zijn (2).
(VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
« INSTITUT DES FILLES DE MARIE»,
T. DELPLANCQ.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 juni 1975 door het Arbeidshof te Bergen gewezen ;
Overwegende dat de voorzieningen in
de onder de nummers 5439 en 5441 op
de algemene rol ingeschreven zaken
tegen hetzelfde arrest zijn gericht ; dat
ze ambtshalve moeten samengevoegd
worden;
I. W at de voorziening betreft in de
zaak nr. 5439 :
Overwegende dat eiseres bij akte die
op 20 januari 1976 aan verweerster regelmatig werd betekend, afstand heeft
gedaan van haar voorziening ;
II. W at de voorziening betreft in de
zaak nr. 5441 :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 21bis inge-

(1) Raadpl. de conclusie van het openbaar
ministerie verschenen in Bull. en Pas., 1977,
I, 395.
(2) Cass., 15 februari 1974 (A1'1', cass.,
1974, biz. 658).

voegd bij de wet van 21 november 1969
in de wetten betreffende het bediendencontract, gecoi:irdineerd bij koninklijk
besluit van 20 juli 1955, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek en 17 van
de Grondwet,
doordat, na terecht aangenomen te
hebben dat de tussen partijen gesloten
overeenkomst een als volgt gestelde
ontbindende voorwaarde bevatte : « bij
toepassing van artikel 2 van dit
reglement, wordt de aanwervingsovereenkomst van rechtswege en zonder vergoeding verbroken
4° zodra het
personeelslid zich in een persoonlijke of
gezinstoestand bevindt die onverenigbaar
is met de wetten van de katholieke moraal, of de wetten van de katholieke kerk
ernstig schendt of zodra het stellingen
verdedigt die in strijd zijn met de
katholieke leer » en « dat een persoon die
een nieuw burgerlijk huwelijk aangaat
terwijl hij nog steeds gebonden blijft
door het sacrament van een vroeger
huwelijk, zichzelf in een situatie plaatst
die een ernstige schending vormt van
de desbetreffende wetten van de kerk »,
en cc dat, nu gei:ntimeerde op 1 juli 1972
een nieuw burgerlijk huwelijk heeft
aangegaan, de ontbindende voorwaarde
op die datum werd vervuld », het arrest
evenwel beslist cc dat het litigieuze beding,
in zoverre het zegt dat het huwelijk of
het hertrouwen een toestand is die
onverenigbaar is met het behouden van
een contractuele band, nietig moet verldaard worden krachtens de bepaling
van openbare orde van artikel 21bis
van de gecoi:irdineerde wetten »,
terwijl artikel 2lbis, ingevoegd bij de
wet van 21 november 1969 in de wetten
betreffende het bediendencontract, niet
het huwelijk bedoelt waardoor de persoonlijke of gezinstoestand van een lid
van het vrij katholiek onderwijs onverenigbaar wordt met de wetten van de
katholieke moraal of de wetten van de
katholieke kerk ernstig schendt en,
indien de uitlegging die het arrest geeft
aan dit artikel overeenstemt met de wil
van de wetgever, dit in tegenstrijd zou
zijn met artikel 17 van de Grondwet :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat verweerster met een bediendencontract in dienst werd genomen door
eiseres, eerst voorlopig in 1962 en later
definitief in 1966, en dat eiseres op
31 augustus 1972 een einde heeft gemaakt
aan het contract ;
Overwegende dat eiseres, om het
ontslag zonder vergoeding te recht-
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vaardigen, zich beriep op een beding
van het algemeen reglement van het
personeel van de katholieke lagere- en
kleuterscholen van 1 augustus 1965,
waarbij verweerster zich had aangesloten
en volgens hetwelk " de aanwervingsovereenkomst van rechtswege en zonder
vergoeding verbroken wordt zodra het
personeelslid zich in een persoonlijke of
gezinstoestand bevindt die onverenigbaar
is met de wetten van de katholieke
moraal, of de wetten van de katholieke
kerk ernstig schendt, of zodra het
stellingen verdedigt die strijdig zijn met
de katholieke leer » ;
Overwegende dat artikel 21bis, ingevoegd bij de wet van 21 november 1969
in de op 22 juli 1955 gecoordineerde
wetten betreffende het bediendencontract, met name bepaalt dat de bedingen
nietig zijn waarbij wordt bepaald dat
het huwelijk een einde maakt aan de
overeenkomst ;
Overwegende, enerzijds, dat dit voorschrift een dwingende bepaling is ;
Dat, anderzijds, de tekst geen enkel
onderscheid maakt tussen de verschillende clausules waarbij bedongen wordt
dat het huwelijk van de bediende aan de
overeenkomst een einde maakt; dat
voornoemd artikel 21bis derhalve een
algemene draagwijdte heeft ;
Overwegende dat het arrest, zonder
dienaangaande bestreden te worden,
vaststelt dat " de voorzitster van de
inrichtende macht, die had vernomen
dat ge'intimeerde (verweerster), die voordien uit de echt gescheiden was ten
nadele van haar echtgenoot, besloten
had burgerlijk te hertrouwen met de
heer L ... D ... , in haar brief van 9 mei 1972
een einde maakte aan de overeenkomst
met ingang van 31 augustus 1972 omdat
de persoonlijke en gezinstoestand van
ge'intimeerde zodanig was dat de voorwaarden vervuld waren die van rechtswege een einde maakten aan haar
overeenkomst, naar luid van artikel 31,
§ 1, van hoofdstuk VII » van voornoemd
algemeen reglement ;
Overwegende dat het arrest erop heeft
gewezen dat aan de overeenkomst een
einde werd gemaakt na de inwerkingtreding van genoemd artikel 21bis en
wettelijk beslist dat deze bepaling van
toepassing is op alle lopende overeenkomsten, en dat, in zoverre het litigieuze beding zegt dat het huwelijk of
het hertrouwen een toestand is die
onverenigbaar is met het behoud van de
contractuele band, dit beding nietig
moet verklaard worden ;

Overwegende dat voornoemd artikel 21bis enkel verbiedt dat, in de
gevallen die het preciseert, zonder opzegging of vergoeding een einde gemaakt
wordt aan de overeenkomst, doch geenszins verbiedt dat aan de overeenkomst
een einde zou gemaakt worden mits
opzegging of vergoeding, met name in
geval van een huwelijk dat strijdig zou
zijn met de morele regels van de kerk ;
Overwegende dat het arbeidshof, door
te beslissen dat overeenkomstig artikel 21bis elk beding nietig is dat aan de
overeenkomst een einde maakt bij huwelijk, zelfs bij een huwelijk of een nieuw
huwelijk dat afgekeurd wordt door deze
morele regels, geen afbreuk heeft gedaan
aan de vrijheid van het onderwijs en
artikel 17 van de Grondwet niet heeft
geschonden ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen ll08, 1134,
ll35, ll56, ll61, ll64, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist << dat de brief
van 20 juni 1972, van ge'intimeerde aan
de Moeder Overste te Pesche, niet
beschouwd kan worden als de aanneming
van de verbreking van de overeenkomst
zonder betaling van een vergoeding
wegens verbreking ... » en "dat de
ondertekening van de bescheiden op
31 augustus 1972, terwijl de verbreking
sinds 1 juli 1972 een feit was, niet
betekent dat ge'intimeerde afgezien heeft
van haar rechten, nu deze ondertekening
enkel een toestand vaststelt die sinds
1 juli 1972 definitief is»,
terwijl eiseres in conclusie voor het
arbeidshof terecht had betoogd " dat
ge'intimeerde zelf erkende dat appellante
haar in het kader van de overeenkomst
onmogelijk kon behouden (brief van
20 juni 1972); dat het feit dat ge'intimeerde de brief van 9 mei 1972 beschouwde als een kennisgeving van
opzegging niet ter zake dienend is, evenmin als het feit dat appellante aan
ge'intimeerde v66r haar hertrouwen liet
weten dat zij, door te hertrouwen,
beschouwd zou worden als iemand die niet
meer door een overeenkomst is verbonden ; en dat, nu ge!ntimeerde aldus
erkend had dat appellante terecht van
mening kon zijn dat aan de overeenkomst
door haar hertrouwen een einde zou
worden gemaakt, zij deze erkenning (dit
akkoord zoals in de conclusie voor de
eerste rechter werd gezegd) bevestigde
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door haar ontslag in te dienen waardoor
zij nogmaals aanvaardde dat appellante
mocht beschouwen dat aan de overeenkomst een einde werd gemaakt » :
Overwegende dat, nu de afstand van
een recht van een partij strikt uitgelegd
moet worden en slechts afgeleid kan
worden uit feiten welke voor geen andere
uitlegging vatbaar zijn, het arbeidshof,
door te steunen op de in het middel
vermelde overwegingen, zonder de aangehaalde wettelijke bepalingen te scherrden, kon beslissen dat het niet bewezen
was dat verweerster afstand had gedaan
van de eis tot betaling van vergoedingen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat geen enkel motief van het
arrest antwoordt op het uitdrukkelijk
en regelmatig door eiser in conclusie
aangevoerde middel dat zegt : << dat het
feit te beschouwen dat een overeenkomst
verbroken is zodra een contractant de
religieuze wetten schendt die hij had
beloofd in acht te nemen, vanzelfsprekend niet strijdig is met de openbare
orde, aangezien de vrijheid van eredienst
en onderwijs in de Belgische Grondwet
is vastgelegd » :
Overwegende dat het arrest erop wijst
« dat in het gesubsidieerd vrij onderwijs

de inrichtende macht de autoriteit heeft
en van een in dienst genomen leraar mag
eisen dat hij de leerlingen onderwijst
overeenkomstig de christelijke leer ; dat
de ouders terecht mogen verwachten
dat hun kinderen inderdaad deze christelijke vorming zullen genieten ; dat de
leraar in een gesubsidieerde instelling,
net als ieder ander individu, zich vrijwillig mag inzetten voor het bereiken
van het ideaal van een christelijk leven
en zich richten naar de voorschriften
van de katholieke kerk; dat de inrichtende macht en de leraar in htm « sociale >>
verhoudingen zoals elke werkgever en
werknemer de wetten van openbare orde
en de dwingende wetten in acht moeten
nomen ; dat hun wilsautonomie slechts
kan gelden op het gebied van de suppletieve wetten » ;
Dat deze overwegingen van het arbeidshof de in het middel aangehaalde conclusie beantwoorden en aldus voldoen
aan de vormvereiste van artikel 97 van
de Grondwet ;

Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, stelt de afstand vast
van de voorziening ingeschreven onder
nr. 5439 van de algemene rol; verwerpt
de voorziening in de zaak ingeschreven
onder nr. 5441 ; veroordeelt eiseres in
de kosten van beide voorzieningen.
8 december 1976. se kamer.
Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Closon. Gelijkluidende conclusie,
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. De Baeck.

1e

KAMER. -

VOORZIENING

9 december 1976.
IN

CASSATIE.

AFSTAND.- TUCHTZAKEN.- BESLISSING VAN DE RAAD VAN BEROEP VAN
DE 0RDE VAN GENEESHEREN.- AFSTAND NIET BETEKEND, DOCH AANGENOMEN DOOR DE VERWEERDER. DECRETERING.

W anneer in tuchtzaken een geneesheer zich
in cassatie heeft voorzien tegen een
beslissing van de Raad van Beroep
van de Orde van Geneesheren en vervolgens verklaard heeft van zijn voorziening ajstand te doen, decreteert het
Hoj de afstand welke aan de verwem·der
niet we1·d betekend, doch wel aangenomen (1). (Art. 26, K.B. nr. 79 van
10 november 1967 betreffende de Orde
van Geneesheren, gew. bij de wet van
15 juli 1970; artt. 824, 1042 en 1112
G.W.)
(H ... , T. ORDE VAN GENEESHEREN.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
(1) Over de afstand van voorziening raadpl.
in burgerlijke zaken, cass., 18 september 1975
en 6 februari 1976 (A1·r. cass., 1976, blz. 87
en 673), in strafzaken, cass., 7 oktober 1975
(ibid., 1975, blz. 162), inzake dienstplicht,
cass., 19 november 1975 (ibid., 1976, blz. 359)
en inzake gemeentebelastingen, cass., 11 en
25 februari 1976 (ibid., 1976, biz. 683 en 744).

4049 december 1976. 1e kamer. Voorzitte1·, Ridder Rntsaert, eerste voorzitter. Verslaggever, de H. Snry. Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH.
Biitzler en A. De Brnyn.

1e KAMER.- 9 december 1976.
10

OVEREENKOMST. NIET-UITVOERING. - 0VERMACHT. ---' BEGRIP.

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN.- 0VERMACHT.- GEEN CONCLUSIE DIENAANGAANDE. BESLISSING WAARIN OVERMACHT WORDT AANGENOMEN.- MOTIVERING.
3o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN.- 00NCLUSIE WELKE SLECHTS
EEN NIET GEMOTIVEERDE BEWERING
BE VAT. - BESLISSING WAARIN DEZE
BEWERING WORDT WEERLEGD.
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.
1° I nzalce uitvoe1·ing van overeenkomsten
onde1·stelt overmacht dat er tot de
nakoming van de verbintenissen (1)
een onoverkomelijk beletsel bestaat, dat
niet aan de schuldenaa1• is te wijten.
(Artt. 1147 en 1148 B.W.)

2° De rechter die beslist dat er ove1·macht
aanwezig is, behoeft bij geb1•ek aan
conclusie dienaangaande niet te preciseren dat alle voorwaarden voo1· overmacht vervuld zijn en evenmin om
welke 1·edenen hij oordeelt dat een
bepaalde gebeu1·tenis overmacht oplevert.
(Art. 97 Grondwet.)
3o W anneer een conclusie slechts een niet
gemotiveerde bewering bevat, is regelmatig gemotiveenl de beslissing waarin
deze bewering wm·dt weerlegd (2).
(Art. 97 Grondwet.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
"BROUWERIJ VAN ALKEN ,,
T. HAESEVOETS EN SCHOOFS.)
ARREST.
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

arrest, op 24 juni 1975 door het Hof van
Beroep te Antwerpen gewezen ;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1147, 1148
van het Bnrgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
dom·dat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat de verkoop van het huis, in
hetwelk de verweerders de nitbating van
hun handel uitoefenden, gebeurde ingevolge nitvoerend beslag ten verzoeke
van een van hun schuldeisers, beslist
dat de gedwongen verkoop een overmacht nitmaakte die de verweerders
ontsloeg van elke font in de niet-naleving
van bepaalde clausnles van de overeenkomst,
terwijl uit de door de feitenrechter
gedane vaststellingen niet wettelijk tot
overmacht kan besloten worden daar
dit wettelijk begrip als voorwaarde stelt,
enerzijds, dat er voor de schuldenaar een
onoverkomelijk beletsel tot uitvoering
van zijn verbintenissen, ten deze de
bevoorradingsplicht ten laste van verweerders of het opleggen ervan aan de
koper van het goed, bestaat en, anderzijds, dat de vreemde oorzaak zich
voordoet buiten elke font van de schnldenaar, twee voorwaarden waarvan de
vervulling door eiseres in haar conclusie
werd betwist, enerzijds, wat de eerste
voorwaarde betreft, door de opwerping
dat de gedwongen verkoop niets veranderde aan de verplichting van de
verweerders de bevoorradingsplicht integraal en onvoorwaardelijk aan hun
opvolgers op te leggen en, anderzijds,
wat de tweede voorwaarde betreft, door
het middel dat de eerste rechter " terecht
motiveerde dat de door oorspronkelijke
verweerder ingeroepen reden, namelijk
stopzetting van het bedrijf om financiele
redenen, geen overmacht is ,, en door het
arrest op dit laatste middel niet passend
wordt geantwoord, zodat de beslissing
niet regelmatig gemotiveerd is (scherrding van de artikelen 1147 en 1148 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet) :
Overwegende dat, in zaken van nitvoering van overeenkomsten, de overmacht die de schnldenaar van de verplichting tot schadevergoeding bevrijdt,
de gebenrtenis is die een onoverkomelijk
(1) Cass., 10 november 1976, supm, biz. 288.
(2) Vgl. cass., 15 juni 1976 (A1'1·. cass.,
1976, biz. 1145).
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zijn verbintenissen en die, wat haar
totstandkoming betreft, aan geen font
van de schuldenaar is te wijten;
Overwegende dat de feitenrechter soeverein oordeelt over het bestaan van
overmacht en, bij ontstentenis van een
conclusie waarin voormelde twee elemenEen worden betwist, niet nader hoeft te
preciseren dat beide voorwaarden vervuld
zijn en om welke redenen hij de bepaalde
gebeurtenis die hij in aanmerking neemt,
als overmacht beschouwt ;
Overwegende dat eiseres weliswaar
in conclusie beweerde dat de eerste
rechter terecht oordeelde dat de door de
verweerders ingeroepen reden, met name
de stopzetting van het bedrijf om
financiele redenen, geen overmacht is
en tevens beweerde dat de gedwongen
verkoop niets veranderde aan de verplichting de bevoorradingsplicht integraal en onvoorwaardelijk aan hun
opvolgers op te leggen ;
Overwegende dat het arrest in dit
verband beschouwt dat de eerste rechter
geen rekening gehouden heeft met het
feit dat de verkoop van het huis waarin
de verweerders hun handel exploiteerden,
gebeurde ingevolge uitvoerend beslag
op verzoek van een hunner schuldeisers,
dat zij zich hiertegen niet konden verzetten doch er tach voor zorgden in het
lastenkohier te doen vermelden, voor
het geval dat de kopers in het verkochte
pand een drankslijterij zouden exploiteren, dat er ten gunste van eiseres een
bevoorradingsverbintenis bestond ; dat
het arrest verder constateert dat het niet
waar is dat de verweerders, zoals eiseres
het stelde, hun handelshuis verkochten
zonder aan hun opvolgers de bevoorradingsplicht op te leggen nu zij zich
tegen de verkoop niet konden verzetten
en het mogelijke hebben gedaan om
voormelde clausule te laten inlassen ;
dat het arrest uit wat voorafgaat afieidt
dat de verweerders niet kunnen instaan
voor de beslissing die de koper van het
goed genomen heeft, met name, zoals
blijkt uit de conclusie van eiseres, om
erin een meubelzaak te exploiteren, en
dat de gedwongen verkoop overmacht
oplevert die ze ontslaat van elke font in
de niet-naleving van bepaalde clausules
uit de overeenkomst ;
Overwegende dat het arrest aldus
vaststelt dat de gedwongen verkoop voor
de verweerders een onoverkomelijk beletsel vormde om de bevoorradingsverbintenis aan de koper op te leggen,
dat, nu de hierboven weergegeven con-

clusie niet aanvoerde dat de gedwongen
verkoop in enige font van de verweerders
zijn oorzaak vond, het arrest met
bovenvermelde motivering kon volstaan
om, zonder schending van de artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk
W etboek, tot overmacht te beslissen ;
dat het, voor het overige, tevens de
loutere bewering van eiseres dat er ten
deze geen overmacht bestond, beantwoordt door ze tegen te spreken ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over de eerste twee middelen samen,
Dat de middelen niet kunnen worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
9 december 1976. 1e kamer. Voorzitte1·, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. - Verslaggever, de H. Chatel.Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq,
advocaat-generaal. Pleiter, de H.
De Gryse.

1e

KAMER.-

10 december 1976.

1o CASSATIEMIDDELEN. -

BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL AFGELEID UIT
DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT
VAN EEN AKTE. TEKST VAN DEZE
AKTE NOOH OVERGELEGD TOT STAVING
VAN DE VOORZIENING NOOH OVERGENOMEN IN DE BESTREDEN BESLISSING. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. BESOHIKKENDE GEDEELTE
GEGROND
OP
TEGENSTRIJDIGE
REDENEN.- GEEN REGELMATIG GEl\WTIVEERDE BESLISSING.

1° Niet ontvankelijlc is het middel afgeleid
uit de miskenning van de bewijskracht
van een akte, wanneer de bestreden
beslissing de bewoo1•dingen van deze
akte niet overneemt en de eise?' de alcte
niet ?'egelmatig tot staving van zijn
voorziening overlegt ( l).
(1) Cass., 12 december 1974 (A1'1', cass.,
1975, blz. 441) en 17 december 1975 (ibid.,
1976, blz. 476).

2°
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Niet regelmatig gemotiveerd is de
beslissing waarvan het beschikkende
gedeelte op tegenstrijdige redenen is
gegrond (1). (Art. 97 Grondwet.)

(PEETERS, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« VERZEKERINGSMAATSOHAPPI.J
DE SOHELDE ll,)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
10 december 1976. 1e kamer. Voorzitter en Verslaggever, de H. de
Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de
H. Krings, advocaat-generaal. - Pleiter,
de H. De Baeck.

stuurder die naar rechts wil afslaan om
de rijbaan te verlaten, zo dicht mogelijk
bij de rechterrand van deze rijbaan te
blijven, moet worden beoordeeld rekening
houdende met de omstandigheden, a.m.
met de plaatsgesteldheid en de afmetingen van het voertuig (2).
2° Hij die in burgerlijke zaken een vordering heeft ingesteld welke geg1•ond is op
een fout van de verweerder of van
iemand waarvoor de verweerder burgerrechtelijk aanspralcelijk is moet het
bewijs leveren van deze fout; als hierover
twijfel bestaat moet de rechter de vordering ongegrond verklaren (3).
3° De beweging die erin bestaat naar rechts
of naar links af te slaan om de rijbaan
te verlaten of om zijn voertuig aan de
linlcerzijde van de rijbaan tot staan te
brengen wordt geregeld door artilcel 25
en niet door artikel 17 van het Wegverkeersreglement, zelfs indien de bestuurder de voorschriften van het eerste artilcel niet in acht neemt (4).

1e KAMER.- 10 december 1976.
1°

WEGVERKEER.
RICHTINGSVERANDERING. WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 25-2, c. BESTUURDER DIE NAAR REOHTS WIL
AFSLAAN. - VERPLIOHTING ZO DIOHT
MOGELIJK BI.J DE REOHTERRAND VAN
DE RI.JBAAN TE BLI.JVEN. VERPLICHTING DIE MOET WORDEN BEOORDEELD REKENING HOUDENDE MET DE
OMSTANDIGHEDEN.

(STAPPERS EN LITISOONSORTEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « MAATSOHAPPIJ
VAN VERZEKERINGEN SEOURITAS ll.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 oktober 1975 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen ;

1° De vm·plichting van a1·tikel 25-2, c, van
het wegvm·keersreglement, voor de be-

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 12-2, b, 17,
21-1, 25-2, b en c, van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, zoals gewijzigd door
het koninklijk besluit van 13 oktober
1971, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat wijlen Grosemans aan Isenborghs, verzekerde van verweerster,
verwijt de voorschriften betreffende het
naar rechts afslaan om de rijbaan te
verlaten niet te hebben geeerbiedigd,
de door wij1en Grosemans tegen verweerster ingestelde vordering tot schadevergoeding ongegrond verklaart om de

(1) Cass., 3 mei 1976 (Ar1·. cass., 1976,
biz. 987).
(2) Cass., 2 oktober 1973 (A1'1·. cass., 1974,
biz. 115).

(3) Cass., 21 januari 1965 (Bu/l. en Pas.,
1965, I, 502).
(4) Cass., 8 september 1975 (A1'1', cass., 1976,
biz. 41).

2° BEWIJS.- BURGERLIJKE ZAKEN.VORDERING GEGROND OP EEN FOUT
VAN DE VERWEERDER OF VAN IEMAND
WAARVOOR DE VERWEERDER BURGERREOHTELI.JK AANSPRAKELI.JK IS. - HET
BEWIJS VAN DEZE FOUT RUST OP DE
EISER.
3° WEGVERKEER. - RIOHTINGSVERANDERING. - BESTUURDER DIE NAAR
REOHTS OF NAAR LINKS WIL AFSLAAN.BEWEGING GEREGELD DOOR ARTIKEL 25
EN NIET DOOR ARTIKEL 17 VAN HET
WEGVERKEERSREGLEMENT,

-407redenen dat het bewijs niet geleverd ' wordt beheerst en dit zelfs indien de
is dat Isenborghs kennis had gegeven bestuurder, omwille van de omstandigvan zijn voornemen naar links of naar heden, ertoe verplicht is eerst naar links
rechts af te slaan; dat wijlen Grosemans, uit te wijken om die beweging uit te
door rechts in te halen in de veronder- voeren;
Overwegende dat, door te oordelen dat
stelling dat Isenborghs naar links zou
afslaan, een onvoorzichtigheid beging " volgens de verbalisanten, het voor een
wijl hij zulks maar mocht doen na zich vrachtwagen onmogelijk is de inrit van
er van te hebben vergewist dat Isenborghs de handel Goedhuys op te rijden zonder
het linker richtingslicht in werking had uitwijkingsmaneuver naar de middengesteld ; dat het voor de door Isenborghs streak, waaruit dient te worden afgeleid
bestuurde vrachtwagen onmogelijk was dat Isenborghs heeft voldaan aan zijn
de inrit van de handel Goedhuys op te verplichting zo kort mogelijk bij de
rijden zonder uitwijkingsmaneuver naar rechterrand van de rijbaan te blijven
de middenstrook, zodat Isenborghs heeft en de beweging naar rechts zo kart
voldaan aan zijn verplichtingen zo kort mogelijk heeft uitgevoerd », het arrest
mogelijk bij de rechterrand van de geenszins artikel 17 schendt maar wettig
rijbaan te blijven en de beweging naar artikel 25 toepast ;
rechts zo kart mogelijk heeft uitgevoerd ;
W at het eerste onderdeel betreft :
dat Groserhans derhalve niet bewijst dat
Overwegende dat het arrest geenszins
Isenborghs de voorschriften van artikel 25-2, b en c, van het Wegverkeers- voorhoudt dat Edgard Grosemans, oorspronkelijke eiser en rechtsvoorganger
reglement heeft miskend,
te1·wijl, eerste onderdeel, wijlen Grose- van de huidige eisers, zich niet op artimans in zijn conclusie staande hield dat, kel 17 van het W egverkeersreglement
vanaf het ogenblik dat de voerder had beroepen ;
Dat · het · de bewijskracht van de
Isenborghs, die op de rechter rijstrook
van de baan reed, ertoe geho~den was conclusie van voormelde eiser derhalve
tengevolge van de aard van zijn voertuig niet miskent ;
Dat, door het ongeval enkel aan de
op de middenstrook uit te wijken om
rechts af te slaan, dit maneuver niet hand van de voorschriften van artikel 25
onder toepassing van artikel 25 maar wel · te onderzoeken, het arrest impliciet maar
van artikel 17 van het W egverkeers- zeker vaststelt dat aileen laatstvermelde
reglement viel, zodat Grosemans niet wettelijke bepaling ten deze toepasselijk
louter voorhield dat Isenborghs de was en aldus de conclusie van wijlen
voorschriften van artikel 25 van het Grosemans beantwoordt;
Dat het middel niet, kan worden
Wegverkeersreglement ha.d geschonden
maar ook die van artikel 1 7, en het aangenomen ;
arrest derhalve de bewijskracht van de
Over het eerste middel, afgeleid uit
conclusie van Grosemans miskent en op de schending van de artikelen 12-2, b,
deze conclusie niet antwoordt (schending 17, 21-1, 25-2, ben c, van het koninklijk
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het besluit van 14 maart 1968 houdende
Burgerlijk W etboek en 97 van de algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, zoals gewijzigd door het
Grondwet) ;
tweede onderdeel, het veranderen van koninklijk besluit van 13 oktober 1971,
1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk
de rechter rijstrook naar de middenrijstrook, ook al is zulks noodzakelijk W etboek en 97 van de Grondwet,
doordat
om daarna terug naar rechts af te slaan,
een maneuver is dat onder toepassing valt
van artikel 17 van het W egverkeerste1·wijl, ee1·ste onderdeel, Isenborghs
reglement (schending van de artikelen 12-2, b, 17, 21-1, en 25-2, b en c, van aan het stuur van de carnian Bedford
het koninklijk besluit van 14 maart zijn maneuver om de rechtsliggende
inrit op te rijden heeft uitgevoerd door
1968) :
eerst naar de middenstrook van de
W at het tweede onderdeel betreft
rijbaan te rijden en dan naar rechts af
te slaan om de inrit op te rijden, zonder
Overwegende dat de beweging die zijn rechter richtingslicht te hebben
erin bestaat naar rechts af te slaan om aangestoken, zodat hij aldus de hem door
de rijbaan te verlaten, door artikel 25 artikel 25-2, ben c, van het Wegverkeersvan het W egverkeersreglement., en niet reglement opgelegde verplichting zijn
door artike1 17 van hetzelfde reglement, maneuver kenbaar te maken, heeft
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en c, van het koninklijk besluit van
14 maart 1968);
tweede onde1·deel, Isenborghs die eerst
was uitgeweken naar de middenstrook
van de baan en vervolgens afdraaide
naar rechts zonder zijn maneuver kenbaar te maken, wijlen Grosemans, die de
rechterstrook bleef berijden, moest laten
doorrijden, ook al was het uitwijkingsmaneuver van Isenborghs noodzakelijk
opdat hij naar rechts zou kunnen afslaan
(schending van de artikelen 12-2, b, 17,
21-1, 25-2, b en c, van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968) ;
derde onderdeel, in aile geval het feit
dat wijlen Grosemans een fout zou begaan
hebben door Isenborghs rechts in te
halen, noch de door deze laatste gepleegde
fout, met name zijn voorgenomen maneuver niet kenbaar te hebben gemaakt,
noch het oorzakelijk verband tussen
deze fout en het ongeval uitsluit, zodat
deze motieven de beslissing geenszins
rechtvaardigen (schending van de artikelen 25-2, b en c, van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968, 1382, 1383,
1384 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet) :
Overwegende dat de oorspronkelijke
eiser Edgard Grosemans, rechtsvoorganger van de huidige eisers, die tegen
verweerster een vordering tot schadevergoeding had ingesteld, de bewijslast
droeg van de fouten die hij aan verweersters verzekerde ten laste legde ;
Overwegende dat het arrest geenszins
vaststelt dat bedoelde verzekerde, die
naar rechts afsloeg om de rijbaan te
verlaten, heeft verzuimd zijn voornemen
hiertoe duidelijk en tijdig kenbaar te
maken door middel van zijn rechter
richtingslicht ; dat het enkel en dan nog
met betrekking tot een foutieve gedraging
die het aan Grosemans verwijt, vaststelt
dat « wat de werking van de richtingslichten van het voertuig Isenborghs
betreft, de verklaringen van Grosemans
en Isenborghs tegenstrijdig zijn, terwijl
getuige Peters er geen gewag van maakt ;
dat bijgevolg het bewijs niet is geleverd
dat Isenborghs kennis heeft gegeven
van zijn voornemen naar links of naar
rechts af te slaan " ;
Overwegende dat het middel uitgaat
van de stelling dat verweersters verzekerde zijn richtingslichten niet heeft
doen werken ;
Overwegende dat, nu de gegrondheid
van deze stelling niet uit het arrest
blijkt, het onderzoek van het middel

het Hof ertoe zou nopen feitelijke
gegevens na te gaan ; dat het middel
mitsdien feiten met recht vermengt en
in dit opzicht niet ontvankelijk is ;
Dat, inzoverre het middel daarenboven
zou voorhouden dat verweersters verzekerde een maneuver uitvoerde en
artikel 17 van het W egverkeersreglement
dienvolgens toepassing vond, het, zoals
blijkt uit het antwoord op het tweede
onderdeel van het tweede middel, naar
recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
10 december 1976. 1 6 kamer. Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Chatel.- Gelijkluiclende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Houtekier en Bayart.

16 KAMER.- 10 december 1976.
1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. BEVOEGDREID. BURGERLIJKE ZA·
KEN. - VERDRAG TUSSEN BELGIE EN
NEDERLAND GOEDGEKEURD BIJ HANDELING VAN DE WETGEVENDE MACHT VAN
16 AUGUSTUS 1976. - BEVOEGDHEID
VAN DE RECHTER VAN DE PLAATS WAAR
DE VERBINTENIS MOET WORDEN UITGEVOERD.- DRAAGWIJDTE VAN DEZE
BEPALING.
2° INTERNATIONALE VERDRAGEN.
BEVOEGDHEID IN BURGERLIJKE
ZAKEN EN ZAKEN VAN KOOPHANDEL.VERDRAG TUSSEN BELGIE EN NEDER·
LAND, GOEDGEKEURD BIJ HANDELING
VAN DE WETGEVENDE MACHT VAN
16 AUGUSTUS 1926. - BEVOEGDHEID
VAN DE RECHTERVAN DE PLAATS WAAR
DE VERBINTENIS MOET WORDEN UITGEVOERD.- DRAAGWIJDTE VAN DEZE
BEPALING.
3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). VoRDERING
TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE TEN
GEVOLGE VAN EEN IN RET BUITENLAND
BEDREVEN MISDRIJF OF ONEIGENLIJK
MISDRIJF. - BELGISCHE RECHTER BIJ
WIE DEZE VORDERING AANHANGIG IS
MOET DE WET TOEPASSEN VAN HET
LAND WAAR RET ONGEOORLOOFD FElT
WERD GEPLEEGD. UITZONDERING
OP DEZE REGEL.

I>
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wetgevende macht van 16 augustus 1926
goedgekeurde verdmg van 28 maart 1925
tussen Belgie en Nederland betreffende
de territo1·iale rechterlijke bevoegdheid,
het jaillissement, en het gezag en de
tenuitvoe1·legging van rechterlijke beslissingen, scheidsrechterlijke uitspraken en
authentieke akten, kan de eise1·, in
persoonlijke, hetzij burge1·lijke, hetzij
handelszaken, het geschil brengen voor
de rechter " van de plaats waar de ve1'bintenis moet wo1•den uitgevoe1•d '' ; de
plaats waar de ve1·bintenis moet wo1•den
uitgevoe1·d wordt bepaald door de wet
die de in het geding staande wettelijke
verbintenis tot schadevergoeding beheerst (1).
3o De Belgische rechter bij wie een vorde1'ing

tot ve1·goeding van de schade ten gevolge
van een in het buitenland bedreven
misdrijj of oneigenlijk misdrijj aanhangig is moet, m.b.t. de elementen van
het jeit waa1'uit de aansprakelijkheid
voortvloeit, de wijze en de omvang van
de vergoeding, de wet toepassen van het
land waa1' het ongeoorloofde feit we1•d
gepleegd, tenzij deze wet in st1·ijd is met
de Belgische internationale openba1•e
orde (2).
(VAN ESBROECK,
T. JORIS EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 oktober 1975 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 635, inzonderheid
3o, van het Gerechtelijk Wetboek, 4 van
het bij de wet van 16 augustus 1926
goedgekeurde verdrag van 28 maart 1925
tussen Belgie en Nederland betreffende
de territoriale rechterlijke bevoegdheid,
het faillissement en het gezag en de
tenuitvoerlegging van rechterlijke beslis(1) BATIFFOL en LAGARDE, Traite de droit
intenwtional p1·ive, d. II, nrs. 667 en 673 ;
FRANOESKAKIS, Theorie dtt ?'envoi et des conflits
de systi'!'mes en d1·oit international prive, nrs. 264
en 267, biz. 253 en vig.; VVESER, Convention
communautai?·e sur la competence judiciai1·e
et !'execution des decisions, biz. 43; BELLEFROID, Toelichting van het Nedm·lands-Belgisch Vm·drag van 28 maa1·t 1925, biz. 37.
Raadpi. cass. fr., 22 juni 1948 (J.C.P.,
1949, nr. 4422 en noot get. P.L.P.; Rev.

singen, van scheidsrechterlijke uitspraken
en van authentieke akten, en 1247 van
het Burgerlijk Wetboek,
doo1'dat het arrest de territoriale bevoegdheid erkent van de rechtbank te
Gent om kennis te nemen van een
vordering gericht tegen een in Nederland
wonende verweerder en strekkende tot
vergoeding van de schade geleden wegens
een in Nederland voorgekomen verkeersongeval, zulks op de grond dat men voor
de interpretatie van de in Belgie geldende
bevoegdheidsregel, die bevoegd verklaart
de rechtbank van de plaats waar de
verbintenis moet worden uitgevoerd,
moet rekening houden met de bepaling
uit de Nederlandse wet die de in Nederland ontstane schuld van de aansprakelijke draagbaar verklaart zodat de verbintenis op de woonplaats van verweerster (oorspronkelijke eiseres) moet worden
uitgevoerd,
terwijl de interpretatie van de rechtsbegrippen die voorkomen in de voorschriften die de bevoegdheid van de
Belgische rechtbanken regelen door het
Belgische recht moet worden gegeven,
zodat de plaats waar de verbintenis moest
worden uitgevoerd de woonplaats van
eiser (oorspronkelijke verweerder) in
Nederland is en de Belgische rechtbank
zich bijgevolg onbevoegd had moeten
verklaren :
Overwegende dat de vordering strekt
tot vergoeding van de schade die verweerster, oorspronkelijke eiseres, onderging ingevolge een ongeval dat in
Nederland plaatshad, terwijl de persoon
die als dader van de schadelijke daad
wordt aangesproken in Nederland woonachtig is;
Overwegende dat artikel 4 van het bij
de wet van 16 augustus 1926 goedgekeurde Verdrag van 28 maart 1925
tussen Belgie en Nederland betreffende
de territoriale rechterlijke bevoegdheid,
het faillissement, en het gezag en de ten
uitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, scheidsrechterlijke uitspraken en
authentieke akten, bepaalt dat "in
trimest?·ielle de d?"Oit inte>·national prive, 1949,
noot FRANOESKAKIS, biz. 559); 30 october
1962 (Rev. t?·im. d1·. intern. p>·ive, 1963 en de
noot FRANOESKAKIS, biz. 387).
(2) Raadpl. cass., 17 mei 1957 (Bull. en Pas.,
1957, I, 1111) en de conciusie van de Procureur-generaai Hayoit de Termicourt, Rev.
crit. jtw. belge, 1957, biz. 192; cass., 23 oktober
1969 (Ar1·. cass., 1970, biz. 189).
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persoonlijke, hetzij burgerlijke, hetzij
handelszaken, de eiser het geschil kan
brengen voor de rechter van de plaats
waar de verbintenis is ontstaan, is
uitgevoerd of moet worden uitgevoerd " ;
Overwegende dat, nu de wet die de
verbintenissen, daarinbegrepen de verbintenissen uit de wet, beheerst, ook de
uitvoering van die verbintenissen beheerst, de interpretatie van de woorden
« de plaats waar de verbintenis moet
worden uitgevoerd " wordt bepaald door
de wet die de in het geding staande
wettelijke verbintenis tot schadevergoeding beheerst ;
Dat de omstandigheid dat die woorden
voorkomen in een bevoegdheidregelende
bepaling van voormeld verdrag, niet tot
gevolg heeft dat van die regel mag
worden afgeweken ten bate van de lex
fori;
Overwegende dat, naar Belgisch internationaal privaatrecht, de uit een delict
of quasi-delict voortspruitende verbintenis tot schadevergoeding wordt beheerst door de lex loci delicti, dit is ten
deze, vermits het ongeval in Nederland
heeft plaatsgehad, de N ederlandse wet ;
Overwegende dat niet wordt betwist
dat, naar N ederlands recht, de schuld
van de dader van een schadeverwekkend
feit een brengschuld is, zodat ze moet
worden uitgevoerd ter woonplaats van
de schuldeiser, ten deze ter woonplaats
van de in Belgie wonende verweerster ;
Dat het arrest, derhalve, door te
oordelen dat verweerster haar vordering
voor de Belgische rechter mocht brengen,
van voormeld artikel 4 een juiste toepassing maakt ;
Overwegende dat, nu artikel 6g5, go,
van het Gerechtelijk Wetboek, en meteen
artikel 1247 van het Burgerlijk Wetboek,
wat de Nederlanders betreft, voor de
bepaling van het verdrag moeten wijken
en derhalve ten deze niet toepasselijk
zijn, het arrest die wetsbepalingen niet
heeft kunnen schenden ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

(1) Cass., 20 augustus 1975 (A1·1·. cass., 1975,
biz. 1186) en 26 oktober 1976, s1tp1·a, biz. 241.
(2) Raadpl. en vgi. cass., 10 juni 1955 (Arr.
cass., 1955, biz. 837) en de noot get. R. H. ;
5 november 1956 (ibid., 1957, biz. 148);
22 juni 1959 (ibid., 1959, biz. 878); raadpl.
ook : Rep. p1•at. d1·. belge, Bijv. I., v 0 Appel
en matiere 1·ep1·essive, nr. 643.

10 december 1976. 1 8 kamer. Voorzitter en VerslaggevM', de H. de
Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende aonclusie, de H.
Krings. - Pleite1·s, de HH. van Heeke en
Houtekier.

28 KAMER. -

13 december 1976.

1° CASSATIEMIDDELEN. ZAKEN. V AAG MIDDEL. ONTVANKELIJKHEID.

STRAFNIET·

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.REDEN DIE DE BEWOORDINGEN VAN
DE VORDERING VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE OVERNEEMT. WETTELIJKHEID.
go VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS·
SATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.ARREST TOT BUITENVERVOLGINGSTEL·
LING. - V OORZIENING VAN DE BURGER·
LIJKE PARTIJ. - DRAAGWIJDTE.
1° Niet ontvankelijk, wegens vaagheid, is
het middel waarin de sahending van een
wettelijke bepaling wonlt aangevoerd
zonder nader te bepalen waa1·in deze
sahending bestaat (1).

2° Geen enkele wettelijlce bepaling verbiedt
aan de 1'echtM· in de 1·edenen van zijn
beslissing de bewoo1·dingen van een
vorde1·ing van het openbaar ministet·ie
over te nemen (2).
go De burgerlijlce partij is enkel ontvanlcelijk om ziah tegen een arrest tot
buitenvervolgingstelling in aassatie te
voorzien, in zover1·e zij hie1·bij veroordeeld wordt tot sahadeve1·goeding Jegens
de verdaahte en in de kosten van de
stTajvordering en in zoverre het arrest
een andere besahiklcing bevat die uitsluitend bet1·eklcing heeft op de burgerlijlce reahtsvordering (g),
(3) Cass., 29 november 1976, SHpra, biz. 354.
Raadpl. cass., 26 oktober 1970 (An·. cass.,
1971, blz. 187) : om een arrest tot buiten·
vervolgingstelling te zijn moet het arrest
noodzakelijk over de bezwaren beslissen.
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T. D ... EN X ... )

ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 juni 1976 door de kamer
van inbeschuldigingstelling van het Hof
van Beroep te Luik gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing betreffende verweerster :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 63, 67, 127, 128
en 223 van het W etboek van Strafvordering en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest, om de
beschikking van 24 maart 1976 van de
raadkamer te bevestigen en eiser te
veroordelen in de kosten ten belope van
189 frank en tot 100 frank schadevergoeding jegens de verdachte Debouny,
zegt " dat de gevraagde maatregel niet
zou kunnen leiden tot een wijziging van
de telastleggingen waarvan de raadkamer
heeft gezegd dat er voldoende aanwijzingen waren, en evenmin tot een
wijziging van diegene welke het voorwerp hebben uitgemaakt van een buitenvervolgingstelling; dat het hof daarenboven geen bevel kan geven aan het
openbaar ministerie >> en verklaart uitspraak te doen op grond van deze
motieven en op grond van de motieven
van de vordering van advocaat-generaal
V. Ledent,
te1·wijl de eigen motieven van het
arrest geen beoordeling bevatten van
hetgeen aan de verdachte ten laste wordt
gelegd en deze beslissing wettelijk de
motieven niet mocht overnemen van de
vordering van het openbaar ministerie
dat geen hoger beroep had ingesteld
tegen de beslissing van buitenvervolgingstelling, waaruit volgt dat het bestreden
arrest geen beslissing van buitenvervolgingstelling is in de zin van artikel 128
van het W etboek van Strafvordering
en zijn beslissing niet wettelijk heeft
verantwoord :
Overwegende dat het middel niet
preciseert waarin de schending van de
artikelen 63, 67, 127 en 223 van het
W'etboek van Strafvordering zou hebben
bestaan;
Dat het middel niet ontvankelijk is in
zoverre het de schending aanvoert van
deze wettelijke bepalingen ;
Overwegende dat geen enkele wet de
kamer van inbeschuldigingstelling ver-

biedt, zelfs wanneer de strafvordering
bij haar aanhangig gemaakt is door het
enkel verzet van de burgerlijke partij
tegen de beschikking van buitenvervolgingstelling van de raadkamer, in de
motieven van haar beslissing de bewoordingen over te nemen van de vordering
van het openbaar ministerie ;
Overwegende dat het arrest zegt dat
het de motieven van deze vordering
overneemt en aldus vaststelt " dat uit het
onderzoek geen voldoende aanwijzingen
blijken omtrent de schuld van de
verdachte wegens de telastlegging >> welke
daarin werd vermeld ;
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling, door op deze beoordeling van de
elementen uit het onderzoek te steunen
om de beschikking van buitenvervolgingstelling van de raadkamer te bevestigen,
uitspraak heeft gedaan over de strafvordering en de bij artikel 128 van het
W etboek van Strafvordering bedoelde
beslissing heeft genomen ;
En overwegende dat de burgerlijke
partij enkel ontvankelijk is om zich tegen
een arrest tot buitenvervolgingstelling
in cassatie te voorzien in zoverre zij
hierbij veroordeeld wordt tot schadevergoeding jegens de verdachte, in de
kosten van de strafvordering of van de
civielrechtelijke vordering of in zoverre
het arrest een andere beschikking bevat
die uitsluitend betrelddng heeft op de
civielrechtelijke vordering ;
Overwegende dat het middel, door te
betogen dat het arrest zijn beslissing
niet wettelijk verantwoordt, de beschikking van buitenvervolgingstelling opnieuw in vraag stelt ;
Dat het middel, in zoverre het betoogt
dat het arrest geen beschikking van
buitenvervolgingstelling is, niet kan aangenomen worden ;
Dat het voor het overige niet ontvankelijk is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing betreffende de onbekend gebleven derde
Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
13 december 1976. 2e kamer. Voo1·zitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
Baron Vin<;~otte. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. Dassesse en VanRyn.
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Op dezelfde dag zijn twee arresten in
dezelfde zin gewezen in zake dezelfde
eiser tegen D... en tegen W ... , op de
voorzieningen tegen arresten van 10 juni
1976 van de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik.

elelct1·iaiteitsvoorziening is, bij ontstentenis van enige oorzaalc die de ve1jm·ing
schorst, ve1jaard, wannee1· meer clan een
jaa1· ve1·lopen is te relcenen vanaj cle dag
van de overt?·ecling (2). (Artt. 21, 22 en
23 wet van 17 april 1878.)
4° Het openbaar ministerie is in de regel

niet bevoegd om zich in cassatie te
voorzien tegen een beslissing op
de burgerlijke rechtsvorde~·ing (3).
(Artt. 177 en 216 Sv.)

2• KAMER. -

13 december 1976.

10 CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- STRAFVORDERING.- VOORZIENING VAN HET OPENBAAR MINISTE·
RIE. - MIDDEL GEGROND OP DE VER·
JARING VAN DE STRAFVORDERING. VRIJSPRAAK. - NIET ONTVANKELIJK
MID DEL.

2o ELEKTRISCHE ENERGIE.- INBREUK OP ARTIKEL 27, TWEEDE LID,
VAN DE WET VAN 10 MAART 1925 OP
DE ELEKTRIOITEITSVOORZIENING.
STRAFVORDERING. - VERJARINGSTER·
MIJN.
30 VERJARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING.
0VERTREDING
VAN ARTIKEL 27, TWEEDE LID, VAN DE
WET VAN 10 MAART 1925 OP DE ELEKTRIOITEITSVOORZIENING.
VERJA·
RINGSTERMIJN.

4o VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS·
SATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.VoORZIENING VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE TEGEN EEN BESLISSING OP
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
- NIET-ONTVANKELIJKHEID.
5° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. CASSATIE VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING
WEGENS VERVAL.- KOSTEN VAN DEZE
RECHTSVORDERING DIE TEN LASTE VAN
DE STAAT MOETEN BLIJVEN. - CASBATIE ZONDER VERWIJZING.
1° Niet ontvankelijk, wegens gemis aan
belang, is het middel waarbij het openbaar ministerie tegen de bestreclen
beslissing als grief aanvoe~·t dat zij
de beklaagcle heeft vrijgesp1·oken omdat
het misdrijj niet bewezen was, terwijl
de stmjvorclering ve1jaarcl was (1).

2° en 3° De strajvordering ontstaan uit
een ove~•t1·eding van a1·tikel 27, tweede lid,
van de wet van 10 maart 1925 op de

5° Wanneer de beslissing op de strajvorde?·ing vernietigcl wo1·dt, omdat de
rechtsv01·dering vervallen is, en de kosten
van cleze 1'echtsv01·dering ten laste van
de Staat moeten blijven, is er cassatie
zonde1· verwijzing (4).
(PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN,
T. GASPART, BOUCHAT EN
PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « ENCATRA >>.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 juni 1976 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Namen;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de strafvordering
tegen de verweerders Gaspart en Bouchat,
beklaagden, en op de vordering van het
openbaar ministerie tegen de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Encatra, civielrechtelijk aansprakelijke :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 21 van de wet van
17 april 1878 houdende de Voorafgaande
Titel van het Wetboek van Strafvordering,
doorclat het vonnis de beslissing van de
politierechtbank bevestigt die ten gronde
uitspraak doet over de strafvordering,
alhoewel deze door verjaring vervallen
was:
Overwegende dat de verweerders vervolgd werden om op 18 en 19 september
(1) Cass., 14 oktober 1974 (A1-r. cass.,
1975, biz. 218).
(2) Cass., 14 november 1972 (A1·1·. cass.,
1973, blz. 259) en 13 april 1976 (ibid., 1976,
biz. 940).
(3) Cass., 13 april 1976, waarvan sprake in
noot 2.
(4) Cass., 27 september 1976, supra, biz. 102.
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1974, bij gebrek aan voorzorg of voorziening, zonder opzet machines of inrichtingen voor de voorbrengst, de omzetting,
de bezorging en de benuttiging van
elektrische energie te hebben vernield
of beschadigd of het vervoer daarvan
op de wettelijk toegelaten lijnen te
hebben verhinderd of gestremd;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
bij bevestiging van de beslissing van de
eerste rechter, de verweerders veroordeelt, de eerste wegens het feit begaan
op 19 september 1974, de tweede wegens
het feit begaan op 18 september 1974,
en beide verweerders vrijspreekt van het
overige van de telastlegging ;

tegen de verweerders ; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; laat de kosten
ten laste van de Staat ; zegt dat er geen
reden tot verwijzing is.
13 december 1976. - 2 8 kamer. V oo1'zitte1', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1',
Baron VinQotte. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.

a) In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing tot vrijspraak :

Overwegende dat het middel bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk is ;
b) In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing tot veroordeling :

Overwegende dat, krachtens de artikelen 27, tweede lid, van de wet van
10 maart 1925 op de elektriciteitsdistributie en 563 van het Strafwetboek,
het aldus omschreven misdrijf met
politiestraffen wordt beteugeld ;
Overwegende dat het vonnis werd
uitgesproken meer dan een jaar na
de dag van de feiten, zonder dat uit de
processtukken blijkt dat de verjaring
geschorst werd ;
Overwegende dat de verweerders ten
laste gelegde overtreding verjaard was
toen het vonnis door de correctionele
rechtbank werd uitgesproken ;
Dat het middel gegrond is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering van het gemeentebestuur van
Jambes tegen de verweerders :
Overwegende dat eiser niet bevoegd
is om zich tegen deze beslissing in
cassatie te voorzien en dat de vernietiging, op de voorziening van het openbaar
ministerie alleen, van de beslissing tot
veroordeling op de strafvordering die
door laatstgenoemde werd ingesteld,
zich niet uitstrekt tot de burgerlijke
beschikkingen van het arrest ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het de
verweerders Gaspart en Bouchat vrijspreekt van een gedeelte van hetgeen
hen ten laste werd gelegd en uitspraak
doet over de civielrechtelijke vordering
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1° VOORZIENING IN CASSATIE.
AFsTAND. STRAFZAKEN. VooRZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE
BESLISSINGEN OP DE STRAFVORDERING
EN DE BURGERLI.JKE RECHTSVORDERING. AFSTAND VAN DE VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING OP DE
BURGERLI.JKE RECHTSVORDERING.
AFSTAND GEGROND OP DE ENKELE
REDEN DAT DEZE BESLISSING GEEN
EINDBESLISSING IS IN DE ZIN VAN
ARTIKEL 416 VAN HET WETBOEK VAN
STRAFVORDERING. AFSTAND DIE
NIET ALS EEN BERUSTING KAN WORDEN
UITGELEGD.- GEVOLG.

2o VOORZIENING IN CASSATIE. AFSTAND. STRAFZAKEN. VooRZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE
BESLISSINGEN OP DE STRAFVORDERING
EN DE BURGERLI.JKE RECHTSVORDERING. AFSTAND VAN DE VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING OP DE
BURGERLI.JKE RECHTSVORDERING.
AFSTAND GEGROND OP DE ENKELE
REDEN DAT DEZE BESLISSING T.A.V.
DE BURGERLI.JKE PARTI.J BI.J VERSTEK
IS GEWEZEN EN DAT DEZE PARTI.J
VERZET KAN DOEN. AFSTAND DIE
NIET ALS EEN BERUSTING KAN WORDEN
UITGELEGD.- GEVOLG.

3° VOORZIENING IN CASSATIE. AFsTAND. STRAFZAKEN. VooRZIENING DOOR DE BEKLAAGDE IN ALGEMENE
BEWOORDINGEN
INGESTELD
TEGEN EEN ARREST OP DE STRAFVORDERING EN BURGERLI.JKE RECHTSVORDERING. AFSTAND GEGROND OP DE
ENKELE REDEN DAT DE VERKLARING
VAN VOORZIENING KAN WORDEN UIT-
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GELEGD ALSOF ZIJ NIET WAS GERIOHT
TEGEN DE BESLISSING OP DE BURGER·
LIJKE RECHTSVORDERING. VAST·
STELLING DOOR RET RoF DIE VERWER·
PING VAN DEZE UITLEGGING IMPLI·
CEERT. GEVOLG.

4o

VOORZIENING IN CASSATIE. STRAFZAKEN.
NA EEN EERSTE
VOORZIENING WORDT GEEN ANDERE
VOORZIENING TOEGELATEN. UITZONDERINGEN.

50

CASSATIE. BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN. VEROORDELING.
GEVALLEN WAARIN VERNIETIGING IN
CORRECTIONELE ZAKEN KAN WORDEN
UITGESPROKEN.

6o

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
0NREGELMATIGHEDEN GEPLEEGD
TIJDENS RET VOORONDERZOEK. -REB·
BEN GEEN VERNIETIGING VAN DE
REGELMATIGE VERWIJZINGSBESLISSING
VAN RET BEVOEGDE ONDERZOEKSGE·
RECHT TEN GEVOLGE.

7o

ONDERZOEKSGERECHTEN.
0NREGELMATIGHEDEN GEPLEEGD TIJ •
DENS RET VOORONDERZOEK. REBBEN GEEN VERNIETIGING VAN DE
REGELMATIGE VERWIJZINGSBESLISSING
VAN RET BEVOEGDE ONDERZOEKSGERECHT TEN GEVOLGE.

8°

CASSATIEMIDDELEN. STRAF·
ZAKEN.- STRAFVORDERING.- VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING VAN RET
VONNISGERECHT. MIDDEL DAT UIT·
SLUITEND BETREKKING HEEFT OP RET
VOORONDERZOEK. -MID DEL DAT GEEN
BETREKKING HEEFT OP DE BEVOEGD·
HElD. NIET·ONTVANKELIJKHEID.

9o

VALSREID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN.- VALSHEID IN
GESCHRIFTEN. VERMELDINGEN OP
EEN BLANCO CHEQUE DIE NIET MET
DE WAARHEID STROKEN. BEDRIEG·
LIJK OPZET AAN DE SCHULDEISERS VAN
DE TREKKER, NA ZIJN OVERLIJDEN, EEN
ONGEOORLOOl!'D VOORDEEL TE VER·
SCHAFFEN.- RANDELING WELKE VALS·
HElD IN GESCHRIFTEN OPLEVERT.

in de zin van artileel 416 van het W etboelc
van Strajvordering, lean deze ajstand
niet als een berusting worden uitgelegd
en wo1·dt hij door het Hoj niet gedecretee?·d, indien het vaststelt dat deze
beslissing een eindbeslissing is (1).
2° W anneer de belclaagde zich in cassatie
heejt voorzien tegen de beslissingen op
de tegen hem ingestelde strajvordering
en burgerlijlee rechtsvordering en hij
ve1·volgens van zijn voorziening ajstand
heeft gedaan in zoverre deze gericht was
tegen de beslissing op de burgerlijlce
rechtsvorde1·ing, om de enleele ?'eden dat
deze beslissing t.a.v. de burgm·lijlee
partij bij verstele is gewezen en dat deze
partij daartegen verzet lean doen, lean
deze ajstand niet als een bm·usting
worden uitgelegd en wordt hij door het
Hoj niet gedecreteerd, indien het vaststelt dat deze beslissing een eindbeslissing is (2).
3° W annee?' de belelaagde in algemene
bewoo1·dingen een voorziening in cassatie
heejt ingesteld tegen een an·est op de
tegen hem ingestelde strajvordering en
burgerlijlce rechtsvordering en vervolgens
van zijn voorziening ajstand heeft
gedaan om de enleele ?'eden dat de
verlelaring van voorziening lean worden
uitgelegd alsof zij niet was gericht
tegen de beslissing op de burgerlijlce
?'echtsv01·dering, wordt deze ajstand doo?'
het Hoj niet gedecreteerd als dit Hof
vaststelt dat uit de algemene bewoo?'·
dingen van de voot·ziening blijkt dat
deze zowel tegen de beslissing op de
burgm·lijlee ?'echtsvordering als tegen
de beslissing op de strajvordering gericht
was.

I 0 W anneer de belelaagde zich in cassatie

4° Buiten het toepassingsgeval van artilcel40, lid 4, van de wet van 15 juni 1935
op het gebruile der talen in gerechtszaleen,
het geval van regelmatige afstand of dat
waarin tegen een at·rest tot verwijzing
nam· het hof van assisen nag cassatieberoep openstaat na het vero01·delend
arrest, lean in st?·ajzaleen een partij zich
geen tweede maal in cassatie voorzien
tegen een en dezelfde beslissing, zelfs
als dit tweede cassatiebe1·oep v66r de
verwe1ping van het eerste wenl ingesteld (3). (Art. 438 Sv.)

heejt voorzien tegen de beslissingen op
de tegen hem ingestelde strajv01·de1·ing
en bu?·ge?'lijlce ?'echtsvorde?·ing en hij
vervolgens van zijn voorziening afstand
heeft gedaan in zover1•e deze gericht was
tegen de beslissing op de bu1•ge?'lijlee
rechtsvordering, om de enleele reden dat
deze beslissing geen eindbeslissing is

(1) Oass., 11 oktober 1976, sup1·a, biz. 164.
(2) Raadpl. cass., 6 april 1976 (A1·r. cass.,
1976, biz. 903) en de noten onder cass.,
28 september 1976, sup1·a, biz. 109, en cass.,
11 oktober 1976, supra, biz. 164.
(3) Oass., 6 april 1976 (Ar1·. cass., 1976,
biz. 903).
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ging van een veroordelende beslissing
w01·den uitgesproken tenzij de wet
geschonden of een substantiiile of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
vorm weggelaten werd hetzij in de
ve1·wijzingsbeslissing, hetzij in het onderzoek en de ?'echtspleging voor het vonnisgerecht, hetzij in de veroordelende beslissing zelf (1). (Artt. 408 en 413 Sv.)
6o en 7° In correctionele zaken kunnen de
onregelmatigheden tijdens het voo?·onderzoek geen nietigheid ten gevolge hebben
van de regelmatige verwijzingsbeslissing
van het bevoegde onderzoeksgerecht (2).
8° Niet ontvankelijk tot staving van een

voorziening tegen de beslissing van het
vonnisgerecht is het middel dat niet op
de bevoegdheid, doch uitsluitend op
het vooronderzoelc betrelcking heeft (3).
9° Van valsheid in geschriften is er spralce

als na het overlijden van de t1·ekke?' op
een blanco cheque een niet met de
waarheid strokende vermelding wordt
aangeb1·acht, zoals de vermelding van
een bed1·ag, met het bedrieglijk opzet de
schulden van de overledene buiten de
Ve?'effening van de nalatenschap te
betalen en zodoende aan de schuldeisers
van die nalatenschap een ongeoorloofd
voo1·deel te verschaffen ten nadele van
de e?jgenamen (4). (Artt. 193, 196 en
197 Sv.)
(DENIS, MASSON EN HANAU,
T. N. EN A. DIVOORT.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beschikking, op 28 april 1969 door de
raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel gewezen, en de bestreden arresten, op 24 juni 1974 en 7 januari
1976 door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof van
20 januari 1975 (5);
A. Wat de afstanden betreft:
Overwegende dat het arrest op tegen(1) Cass., 27 april 1976 (A1'1'. cass., 1976,
blz. 967) en noot 2.
(2) Oass., 27 april 1976 (.Arr. cass., 1976,
blz. 967) en noot 3.
(3) Oass., 28 september 1976, supra, blz. 111.
( 4) Raadpl. cass., 12 oktober Ul76, sup1·a,
blz. 181.
(5) Niet gepubliceerd arrest.

spraak van 7 januari 1976 beslist over
alles wat aan het hof van beroep is
voorgelegd; dat het arrest een eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het W etboek van Strafvordering ;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat het arrest van 24 juni 1974,
dat ten aanzien van de verweerster
Nadia Divoort bij verstek is gewezen,
werd uitgevoerd ten verzoeke van deze
laatste, die niet meer ontvankelijk is om
tegen die beslissing verzet te doen ;
Overwegende dat uit de algemene
bewoordingen van de voorzieningen van
16 januari 1976 volgt dat zij ook gericht
zijn tegen de civielrechtelijke beschikkingen van het arrest van 24 juni 1974;
Dat er geen termen aanwezig zijn om
de afstanden te decreteren zoals deze
door de eisers werden gedaan in de drie
akten van 15 juli 1976;

B. Wat de voorzieningen van 19 januari 1976 betreft :
Overwegende dat de eisers zich reeds
tegen het arrest van 24 juni 1974 hebben
voorzien, zodat hun latere voorzieningen
tegen dezelfde beslissing niet ontvankelijk
zijn krachtens artikel 438 van het
W etboek van Strafvordering, hoewel zij
werden ingesteld voordat de eerste
voorzieningen werden verworpen ;

0. Wat de voorzieningen van 16 januari 1976 betreft :
I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beschikking van de raadkamer van 28 april 1969 en het arrest
van het hof van beroep van 24 juni 1974
op de strafvordering tegen de eisers :
Overwegende dat het arrest van
24 juni 1974 de rechtsvordering door
verjaring vervallen verklaart ;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk
zijn, wegens het ontbreken van belang ;
II. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen van de verweerders tegen de eisers :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 4 van de wet
van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het W etboek van Strafvordering, 40, 61, 91, 93, 94, 127, 128,
130 van het Wetboek van Strafvordering,
1, 6 van het V erdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden van 4 november
1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei

-4161955, XV van de wet van 25 oktober 1919
betre:ffende de rechterlijke inrichting en
de rechtspleging voor de hoven en rechtbanken, van het algemeen beginsel van
de rechten van de verdediging en van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat de eisers naar de Correctionele
Rechtbank te Brussel werden verwezen
bij de beschikking van 28 april 1969
van de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel en vervolgens werden gevonnist op de vervallen
verhlaarde strafvordering en op de
civielrechtelijke vordering van de verweerders, zonder dat een van de eisers
als verdachte gehoord of werd opgeroepen
door de met de zaak belaste onderzoeksrechter, ten einde uitleg te verscha:ffen
over het hun ten laste gelegde,
terwijl het verhoor van de verdachten
door de onderzoeksrechter voordat van
de zaak wordt kennis genomen door het
onderzoeksgerecht dat dient te oordelen
of er voldoende bezwaren aanwezig zijn
voor hun verwijzing naar het vonnisgerecht, een substantiele rechtsvorm is
waarvan de niet-inac.htneming de nietigheid meebrengt van de daaropvolgende
procedure, inzonderheid van de beschikking tot verwijzing naar de feitenrechter
en van de latere beslissingen van deze
rechter, bij wie de zaak, derhalve, niet
wettelijk aanhangig kon worden gemaakt,
en de geldigheid aantast van het optreden van de burgerlijke partijen wier
rechtsvordering bij de strafvordering
wordt gevoegd; de niet-inachtneming
van de substantiele rechtsvorm, namelijk
het verhoor van de verdachten door de
onderzoeksmagistraat, de raadkamer althans verplichtte een beschikking te
geven volgens welke het onderzoek niet
volledig was en haar belette de verdachten zonder meer naar het vonnisgerecht
te verwijzen, op stra:ffe van schending
van de rechten van de verdediging
(schendi.J.'lg van alle in het middel vermelde wettelijke bepalingen) :
Overwegende dat uit de vergelijking
van de artikelen 408 en 413 van het
W etboek van Strafvordering en uit de
beperkende opsomming in het eerste van
deze artikelen volgt dat in correctionele
zaken vernietiging slechts kan worden
uitgesproken in geval van schending
van de wet of verzuim van een substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm, hetzij in de verwijzingsbeslissing, hetzij in het onderzoek en de
rechtspleging voor het vonnisgerecht,

hetzij in de veroordelende beslissing
zelf;
Overwegende dat de onregelmatigheden tijdens het vooronderzoek niet
kunnen leiden tot vernietiging van een
verwijzingsbeslissing die regelmatig door
het bevoegde onderzoeksgerecht is gewezen;
Overwegende dat met betrekking tot
de arresten van 24 juni 1974 en 7 januari
1976 uit geen stuk blijkt dat de eisers
voor de vonnisgerechten de thans aangevoerde onregelmatigheden hebben laten
gelden ; dat het middel dat geen betrekking heeft op de bevoegdheid doch
uitsluitend op het vooronderzoek, niet
voor de eerste maal voor het Hof kan
worden voorgesteld ;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 193, 196,
197, 496 van het Strafwetboek, 2003
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 3, 10,
22, 28, 33 van de wet van 1 maart 1961
betre:ffende de invoering in de nationale
wetgeving van een eenvormige wet op de
cheque en de inwerkingtreding van deze
wet, dit is het internationaal V erdrag
van Geneve van 19 maart 1931 houdende
eenvormige wet op de cheques, goedgekeurd bij de Belgische wet van 23 maart
1951, en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het arrest van 24 juni 1974
overweegt « dat bewezen en bovendien
erkend is dat Jean-Pierre Denis na het
overlijden op 11 maart 1967 van
Albert Divoort, houder van de rekening
nr. 157.409 bij de Bank van Brussel, op
de cheque nr. 19 het bedrag van
3.650.000 frank en de datum 6 februari
1967 en op de cheque nr. 21 het bedrag
van 2.000.000 frank en de datum 7 februari 1967 heeft geschreven ll, en eruit
afieidt dat deze cheques materieel vals
zijn en vervolgens, ter nadere bepaling
van de valsheid van de opgegeven
bedragen, zegt dat de door de beklaagden
Masson en Hanau aangevoerde schuldvorderingen niet bewezen zijn en dat
Denis wel moest weten dat een bankrekening niet meer regelmatig kan gebruikt worden na het overlijden van de
houder ervan,
terwijl de cheque, een abstracte titel
waaruit rechten en verplichtingen voortspruiten ongeacht het al dan niet bestaan
van schuldvorderingen tussen de trekker
en de begunstigde, door de trekker zelf
moet ondertekend zijn, en de andere
vermeldingen, zoals de datum en het te
betalen bedrag, door om het even welke
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derde mogen aangebracht worden, zelfs
na het overlijden van de trekker, waaruit
volgt dat de vermelding van een datum
en van een bedrag door de houder van een
blanco cheque geen materiiile valsheid
of oplichting kan zijn (schending van
alle in het middel vermelde wetsbepalingen met uitzondering van artikel 97
van de Grondwet); Jean-Pierre Denis
die, zoals hij bij conclusie betoogde, van
Albert Divoort volmacht had gekregen
om een onroerend goed te Antwerpen te
verkopen en met de opbrengst ervan
de schuldvorderingen van Masson alsmede zijn eigen uitgaven terug te
betalen, zijn volmacht om op de cheques
de bedragen en data te schrijven verder
kon en moest uitvoeren, zulks zelfs na
het overlijden van Albert Divoort, en
aldus de bankrekening van de overledene
mocht gebruiken (schending van alle in
het middel vermelde wetsbepalingen) :

Dat het · middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het vierde en het vijfde middel
sam en,
Dat de middelen, bij gebrek aan belang,
niet ontvankelijk zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt iedere eiser in de
kosten van zijn voorziening.
13 december 1976. - 2e kamer.
V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Mevr. Raymond-Decharneux. - Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Dassesse.

Overwegende dat het arrest da:t vast2e KAMER.- 13 december 1976.
stelt dat bewezen en erkend is dat de
beklaagde Jean-Pierre Denis, thans eerste
eiser, na 11 maart 1967, op de cheque 1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT).
DE
nr. 19 de datum 6 februari 1967 en het
MINISTER VAN JUSTITIE KAN BESLISSEN
bedrag 3.650.000 frank, en op de cheque
DAT EEN VEROORDEELDE, DIE TIJDENS
nr. 21 de datum 7 februari 1967 en het
ZIJN HEOHTENIS IN EJJJN VAN DE BIJ
bedrag 2.000.000 frank, heeft geschreven,
ARTIKEL 21 BEPAALDE STATEN WORD'I'
dit wil zeggen vermeldingen die niet met
BEVONDEN, GETNTERNEERD WORDT. ~
de waarheid strookten, wettelijk beslist
VROEGERE BESLISSING iN DEZELFDE
dat deze cheques materieel vals zijn;
ZAAK OVER DE HANDHAVING VAN DE
Overwegende dat, door er vervolgens
INTERNERING. DEZE BESLISSING
op te wijzen dat zowel de vermelding
BELET NIET DAT DE MINISTER ZULKS
van de data en van de bedragen op die
KAN DOEN.
cheques als het later gebruik ervan met
bedrieglijk opzet is geschied, zelfs in het 2° RECHTERLIJE: GEWIJSDE. ~
voor de beklaagden meest gunstige
STRAFZAKEN. DE MINISTER VAN
geval waarin de zogenaamde met cheques
JUSTITIE KAN B;EJSLISSEN DAT ;EEN
betsalde schulden van Albert Divoort
VEROORDEELDE, DIE. TIJDENS ZIJN
werkelijk bestonden, daar deze schulden
HEOHTENI/3 IN. EEN VAN DE BIJ ARTl,
werden betaald door de uitgifte en het
KEL 21 VAN DE WET. TOT BESOHERMING
gebruik van de cheques buiten de
VAN DE MAATSOHAPP.IJ BEPAALDE STAerfregeling en onder andere zonder
TEN WORDT BEVONDEN, GEINTERNEERD
toezicht van de vertegenwoordiger van de
WORDT. - VROEGERE BESLISSING .IN
minderjarige Alain Divoort, kind uit het
DEZELFDE ZAAK OVER DE HANDHAVING
eerste huwelijk, en het aldus aan de ,
VAN DE lNTERNERING.- D]jlZE BESLIS·
zogenaamde schuldeisers verschafte voorSING BELET NIET. DAT DE· MINISTER
deel ongeoorloofd was en de reservataire ,
ZULKS KAN DOEN.
erfgenamen heeft benadeeld, het arrest,
zonder een van de in het middel vermelde 3° BESCHERMING VAN DE MAATwetsbepalingen te schenden, de ten laste
SCHAPPIJ . (WET TOT).
J)E
van de beklaagden gelegde misdrijven
MINISTER .VAN JUSTITIE KAN BESLISSEN
en hun veroordeling wettelijk verantDAT EEN VEROORDEELI:>E, DIE TIJDEN,S:
woordt;
ZIJN HEOHTENIS IN EllJN vAN I:>E BIJARTIKEL 21 "vAN DE WET BEPAALDE
Dat het middel niet kan worden
STATEN WQRDT BJJ;VONDEN, GEINTERaangenomen ;
NEERD WOR.PT .. ST~T VAN ,DE
Over het derde middel,
VEROORDEELDE NIET VOLDOENDE VERBETERD BIJ I[ET VER,STRIJKEN VAN DE
CAS SA TIE,

1977.
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HANDHAVING VAN DE

4P VOORZIENING IN CASSATIE.TERMIJN.- STRAFZAKEN.- BESLIS·
SING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHER·
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ DIE ENKEL
. EEN DESKUNDIGE EN EEN SOCIALE
ASSISTENTE AANDUIDT EN DE ZAAK
«SINE DIE>> UITSTELT. VoORZIE·
NING VOOR DE EINDBESLISSING.
NIET·ONTVANKELIJKHEID.

1° en 2o Een vroegere beslissing in dezelfde
zaak over de handhaving van de internering kan de Minister van Justitie niet
beletten, op eensluidend advies van de
commissie tot bescherming van de
maatschappij, een we gens misdaad of
wanbedrijf ve?'OO?'deelde persoon te interneren, die tijdens zijn hechtenis in staat
van krankzinnigheid of in een ernstige
(1) De eiser was gei:nterneerd ingevolge een
beslissing van de Minister van Justitie dd.
8 juli 1974, krachtens artikel 21 van de wet
tot bescherming van de maatschappij ; de
straffen waartoe hij was veroordeeld zouden
eindigen op 5 september 1975.
De raadslieden van de eiser hadden voor de
commissies tot bescherming van de maat·
schappij, die sinds september 1975 kennis
genomen hadden van eisers geval, de stelling
verdedigd dat wanneer de Minister van
Justitie overeenkomstig artikel 21 van de wet
tot bescherming van de maatschappij de
internering beveelt als de straftijd nog niet
verstreken is en de geestestoestand van de
veroordeelde niet voldoende is verbeterd bij
het verstrijken van die straftijd, de veroordeelde moet worden in vrijheid gesteld op
de dag dat de straftijd verstrijkt. Zij leidden
daaruit af dat eisers internering sedert de
5• september 1975 onwettelijk was.
Dit verweer is evenwel niet te vinden in
een middel tot staving van de voorziening.
Het onderhavige arrest verwerpt impliciet
dit verweer.
Noch artikel 21 noch enige andere thans
vigerende wettelijke bepaling bevatten de
regel van artikel 23 van de ·wet van 9 april
1930 volgens welke de veroordeelden die
krachtens een beslissing van de Minister van
Justitie werden gelnterneerd, na het verstrijken van hun straf slechts kunn.en gei:nterneerd blijven dan bij beschikking van de
rechtbank die de veroordeling heeft uitgesproken, op verzoek van het openbaar
ministerie.
Zoals door de Procureur-Generaal Matthljs
in zijn studie dd. 1964 over de nieuwe wet
werd gezegd, zou volgens het oorspronkelijke
wet.sontwerp wellicht de internering slechts

staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid wo1·dt bevonden die hem
ongeschikt maakt tot het controleren van
zijn daden. (Art. 21 wet tot bescherming van de maatschappij.)
3° Wannee1· de Minister van Justitie, op
eensluidend advies van de commissie tot
besche?·ming van de maatschappij, de
internering heeft beslist van een wegens
misdaad of wanbed1·ijf veroordeelde
pe1·soon die, tijdens zijn hechtenis, in
staat van krankzinnigheid of in een
ernstige staat van geestesstoornis of van
zwakzinnigheid wm·dt bevonden die hem
ongeschikt maakt tot het controleren
van zijn daden, en bij het verstrijken
van de straftijd de geestestoestand van
deze ve1·oordeelde niet voldoende is
verbeterd, moet deze ge~nterneerd blijven (1). (Impliciete oplossing.) (Art. 21
kunnen gehandhaafd worden op een beslissing
van bet gerecht dat de veroordeling heeft
uitgesproken, op verzoek van bet openbaar
ministerie. (Wetsontwerp van 2 september
1960, art. 23, Gedr. St., zitt. 1959-1960,
nr. 515, blz. 11, 12 en 23),
Op het ogenblik dat dit vereiste werd
gesteld was. de context van bet ontwerp zeer
verschlllend van de uiteindelijk aangenomen
tekst : enerzijds was de maatregel welke
door de Minister van Justitie t.a.v. de veroordeelde werd genomen niet beschouwd als een
internering in de juridische zin van dit woord
(Gedr. St., blz. 12), anderzijds, was er van
het beginsel van de internering voor onbepaalde tijd nog geen sprake.
Zodra bij de totstandkoming van de wet
vaststond dat de door de Minister van Justitia
·bevolen maatregel een echte interneringsmaatregel zou zijn, in de juridische betekenis
van de uitdrukking, en deze internering
bovendien voor onbepaalde tijd zou duren, is
de voorwaarde weggevallen dat de door de
Minister van Justitie bevolen internering
slechts op een beslissing van het gerecht dat
de veroordeling had uitgesproken kon gehandhaafd worden. (Aanvullend verslag van
12 juni 1963 namens de senaatscommissie
voor de Justitie, Gedr. St., Senaat, zitt.
1962-1963, nr. 156, blz. 18).
Het zou trouwens volstrekt strijdig zijn
met de ratio legis van de nieuwe wet dat een
op een beslissing van de Minister van Justitie
gei:nterneerde veroordeelde in beginsel bij het
verstrijken van de straftijd moet vrijgesteld
worden als hlj nog steeds in staat van krankzinnigheid, of in ernstige staat van geestesstoornis of van zwa:kzinnigheid verkeert die
hem ongeschikt maakt tot het controleren.
van zijn daden.
J. v.
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4° N iet ontvankelijk is de voorziening van
de geinterneerde v66r de eindbeslissing
van de commissie tot bescherming van
de maatschappij tot invrijheidstelling
tegen een beslissing van deze commissie
die enkel en zonder uitspraak te doen
over een geschil inzake bevoegdheid,
een deskundige en een sociale assistente
aanduidt en de zaak sine die uitstelt (1).
(Art. 416 Sv.)
(LEONARD.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 1 oktober 1976 gewezen
door de commissie tot bescherming van
de maatschappij ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Jamioulx;
Gelet op de arresten van het Hof van
15 maart 1976 (2) en 14 juni 1976 (3);
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing die de wettelijkheid
van eisers internering vaststelt en zijn
aanvraag ongegrond verklaart tot overbrenging naar een strafinrichting om
aldaar onmiddellijk in vrijheid gesteld
te worden:
Over het middel afgeleid uit de schending van het gewijsde en uit het feit dat,
nu de voorgaande interneringen een eerste
maal << vernietigd » werden << bij ministerieel besluit in 1971 » en een tweede
maal « bij een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling te Brussel (afdeling Bergen) van 13 november 1972 »,
deze beslissingen verhinderen dat eiser
nog voor dezelfde feiten zou gei'nterneerd kunnen worden :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat eiser, die een correctionele
straf uitzat, krachtens een beslissing
van 8 juli 197 4 van de Minister van
Justitie gei'nterneerd werd overeenkomstig artikel21 van de wet tot bescherming
van de maatschappij na een medisch
verslag en het eensluidend advies vari de
commissie tot bescherming van de maat(1) Over de mogelijkheid om althans in
zekere gevallen de punten van het beschikkende gedeelte van de beslissing op een andere
manier te beoordelen, raadpl., in strafzaken,
cass., 26 maart 1962 (Bull. en Pas., 1962, I,
825) en 18 januari 1965 (ibid., 1965, I, 484);

schappij ingesteld bij de psychiatrische
afdeling van de gevangenis te Charleroi.;
Overwegende dat naar luid van genoemd artikel 21 de wegens misdaad
of wanbedrijf veroordeelde personen die
tijdens hun hechtenis in staat van
krankzinnigheid of in een ernstige staat
van geestesstoornis of van zwakzinnigheid worden bevonden, die hen ongeschikt
maakt tot het controleren van hun daden,
gei:nterneerd kunnen worden krachtens
een beslissing van de Minister van
Justitie, genomen op eensluidend advies
van de commissie tot bescherming van
de maatschappij ;
Overwegende dat vroegere beslissingen
in dezelfde zaken de Minister van
J ustitie niet kunnen beletten een wegens
misdaad of wanbedrijf veroordeelde persoon te interneren die tijdens zijn
hechtenis in een van de bij voornoemd
artikel 21 bepaalde staten wordt bevonden;
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 voorziening gericht is
tegen de beslissing die de uitspraak over
de invrijheidstelling opschort :
Overwegende dat de beslissing, die
enkel een deskundige en een sociale
assistente aanduidt, de zaak sine die
uitstelt; dat deze beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het Wetboek van Strafvordering
en geen uitspraak doet over een geschil
inzake bevoegdheid ;
Dat de voorziening voorbarig en dus
niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op het schrijven dat werd ingediend op
de griffie van het Hof buiten de bij
artikel 420bis van het W etboek van
Strafvordering bepaalde termijn, verwerpt de voorziening.
13 december 1976. - 2e kamer. Voorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
in belastingzaken, cass., 23 oktober 1958
(ibid., 1959, I, 191); in tuchtzaken, cass.,
9 maart 1971 (Arr. cass., 1971, blz. 658),
(2) Arr. cass., 1976, blz. 811.
(3) Arr. cass., 1976, blz. 1143.
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dii' H. Bcrevens:: Gelijlcluidende conclusie; de H. Vehi, advocaat-generaal. ·

KAMER. -

14 december 1976.

1°, STRAF.- MEERDAADSE SAMENLOOP
VAN WANBEDRIJVEN. SAMENVOEGING. VAN STRAFFEN. - . HET DUBBEL
VAN HET MAXIMUM VAN DE ZWAARSTE
STR.A,F. -BEGRIP.
.
.

..... ·.

2D

1~VERWI.JZING

VAN EEN RECHT~
BANK NAAR •. EEN ANDERE. -c•.·STRAFZAKEN; ,__... GEWETTIG:i:m . VERDENKING.- VERZOEK GERIO:S:T.TEGEN
1 .. EEN G,ERECHT W~BIJ DE. ZA~ NIET
AANHANGIG • IS. VERZOE)K ZONDER
;,·BESTAANSREDEN. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2o BETICHTING VAN VALSHEID.

VANGENISSTRAFFEN OF GELDBOETEN.
SAMENLOPENDE GELDBOETEN DIE,
ONDER VOORBEHOUD VAN DE OPDECIMES, HET DUBBEL VAN HET MAXIMUM
VAN DE ZWAARSTE STRAF NIET MOGEN
TE BOVEN GAAN.

3D

STRAFZA:KEN. ____: VERZC>EK TOT BETICH.TING VAN VALSHEID, TOT STAVING VAN
EEN VORDERING TOT VERWIJZING VAN
.o·EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE.VORDERING
TOT
VERWIJZING NIET
· 'ONTVANKELIJ'K;- VERZOEK NIET ONT·•:VANKELIJK.

i oN iet ontvanlcelijlc, we gens het ontbrelcen
van bestaans1·eden, is de v01·dering tot
een rec~tbanlc naa1· .een
.,, ,qndere wegens. gewett~gde ve1·denlc~ng,
. aJs de zaalc bij het .betrolclcen ge?·echt
niet am~hang~g ~s (1).
..

:< 'l?erwijzing van

~~·. Ni~t .ont;anfc'e?~jlc .·is ·het ~(!1'zoelc tot
. '.'beticht~ng va?~ palsh(Jid van. verscheidene
ged~r/,gst1fkke'(b, als de . vordering · tot
,verwijzir/,rJ :v,aff een rechtbanlc naar een
.. m~dere tqt str,tvtrw waarvan zij is inge.. .steld1 nie( or~;tpwrJ)celijlc .is(~) ..
. (PI~RRARD .) .

Met de notiti~s overeenstemmend
.
•. .. arrest . .
13 decemb~r 1976. ·-.-- ze .kamer. V oorzitter, Baron · Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1•slaggever,
Mevr. Raymond-Decharneux. - Gelijlcluidende conclusie, de H. Velu, advocaatgeneraal.

(1) Cass., 10 november 1975 (Arr. cass.,
blz. 327).
(2) Raadpl. cass., 15 januari 1974 (A1-r. cass.,
1974, blz. 540).

STRAF . .::_ MEERDAADilE SAMilJNLOOP
v.A'N MISDRIJVEN. GECORRECJTIONiLisEERDE MISDAAD EN MISDiirJVEN
GESTRAFT MET . MINDER .. ZWARE .. GE-

VERWI.JZING NA CASSATIE. --:
STRAFZAKEN • .-- VERNilliTIGING VAN
EEN
BESLISSING
IN
ZOVERRE
ZIJ,
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 60 VAN HET
STRA.FWETBOEK,
DE
UITGESl'ROKEN
GELDBOETEN NIET VERMINDERD HEEFT.
GEDEELTELIJKE VERNIETIGIN!>:,.MET
VERWIJZING.

In. geval van meerdaadse samenloop
van wanbedrijven waarvan ten minste
een met gevangenisstraf wordt gestrajt,
· mogen de sam·engevoegde straffen, behoudens wat ve1·beurdverlclaring bet1·ejt,.
het dubbel van het maximum van de
zwaa1·ste straf niet te boven.gaan, d.w.z.
van ieder deel. van de straf waarvan
·de . gevangenisstraf de .zwaarste 2s en
niet van iede~· . zwaarste deel van .die
verscheidene straffen (3). (Artt. 60 en
64 S.W.) (Impliciete oplol'!smg.)

1°

2° In geval van meerdaadse samenloop van
een gecorrectionaliseerde valsheid ·in
geschriften met overt-redin(Jen ·.van de
artilcelen 26 en 42 van het lconinlclijlc
besluit van 9 juli 1935, 36, 201, 1D,
204 en 210 van de wet op cle vennootschappen, 2, 4 en .6 van het lconinlclijlc
besluit nr. 71 van .30 november 1939,
lcunnen de samenlopende geldboeten,
behoudens· cle opde~;imes, 4.000 franlc
niet te boven gaan (4). (Artt. 60, 196
en 214 S.W.)
3D Vernietiging in zoverre een beslissing,

overeenlcomstig artilcel 60 van het Strafwetboelc, het totaal van de wegens
samenlopende wanbedrijven uitgesprolcen
geldboeten niet heeft verminderd, is tot

~976,

(3) en (4) Raadpl. cass., 7 oktober 1957
(Ar1·. cass., l95R, blz. 60).
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cleze bes.chikking beperkt, doch gesohiedt · telastleggingen B, G enD, wegens respec"
tievelijk het te lwop stellen, aanbieden
met verwijzing
(1).
.
'
·,\
.
:of verkopen van vennootschapsaandelen,
zonder tijdige voorafgaande kennisgeving
aan de Bankcommissie (feit B), zonder
(VAN D:ElR.PAAL EN VAN MIEGHE~,
bekendmaking in de bijlagen van .. het
T. VANDENBERGHE EN LITISCONSORT:ElN.)
Belgisch Staatsblad (feit G) en om· met
kwestieuze aandelen wederrechtelijk te
ARREST.
hebben gedemarcheerd (feit:D), .een en
ilnder bij inbreuk op de artikelen 26.en 42
---c Gelet op het be~treden ' van het koninklijk besluit van 9 juli 1935,
arrest, op 21 november 1975 door het · 204 en 210 van de Vennootschappenwet
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen ; (feit B);: 36 en 201-1° van de VennootI. W at de voorziening van Van der schappenwet (feit G), en 2, 4 en 6 van het
koninklijk besluit nr. 7l van 30 november
Paal: hetreft : .
'·
1939 (feit D) ;
Overwegende dat krachtens het door
Ov~rw~gende dat eiser zijh;yoq:rzJ~iling
beperkt tot de beslissing .op. de. straf- het J:.qiddel aangehaalde artikel 60. van
vordering wegens de hem iri zaak II .en het Strafwetboek, bij samenloop van
in zaak V onder ,B, G en· D ·.teri laste verscheidene, wanbedrijven of van wi:mbedrijven met in wanbedrijf omgezette
gelegde feiten ;
misdaden aile, straffen samen worden
opgelegd, zonder dat. zij evenwel . iiet
Over het 'derdEi ''mid.del, :afge'Ieitl· h,it dubbel van . het maximum van ci.e
de schending van de· artikelen ,?5, '60, 84 zwaarste straf mogen te hoven gaan ;
en 196 van het Strafwetboek; 42 'vari het
Overwegende dat ten deze de zwaarste
koninklijk besluit van.·9 juli 1935, 200, straf de gevangenisstraf van ten hoogste
201, I 0 ,. en ·204• van de .V.ennootschappe:ib vijf jaar is, die, na correctionalisatie,
wet, 4 v.ilin het koninklijk besluit nr ... 7l voor inbreuk op artikel 196 van het
van 30 november 1939,
Strafwetboek bepaald wordt, samen met
doordat liet arrest eise'r voor ·de ver- de door artikel 214 van dit wetboek
mengde feiten'B,' G enD van de za~k'V, bepaalde geldboete van 26 tot maximum
bestaa'l:tde res:f>ectievelijk in inbreuk 6p de 2.000 frank (zaak II) ;
Overwegende dat hieruit volgt dat .het
artikelen.· 26··van ·het koninldijk ·besluit
van 9 juli l935, · 36 vinJ: de Ve:iilloot~ hof van beroep, na de straffen 1n de
schappenwet ·en 2 van het konirrklijk zaken II en V te hebben uitgesproken,
besluit·'•nr. '71 van 30 'november 1939 bet totaal van de opgelegde geldboeten
betrefferide het ·leuren · · met ·'rdi)ren'de had moeten vermindere:h tot het dubbel
waarden, veroordeelt tot ee'n geva.irge:ii.is- van het maximum, dit is 2 X 2.000
·
straf van e:en maand en etin gel\l.boete 4.000 frank ; ·
Overwegende dat door zu]ks niet te
van 5;000 · frank;'· welke ·. straf ·meer
bedraagt dan·het dubbel van de z;¥aarste doen, het hof van beroep de in het
straf 'zijhcle 'die welke. is 'opgelegd voor middel vermel\le wetsbepalingen heeft
.
de dtior· het arrest afzonderlijk bestrafte geschonden ; .
Dat het mi(ldel gegrond is ;
gecorrectionaliseerdEi misdaaa!·van· .va;ls'
En overw:egende dat voor het overige
heid iri· geschriften · :
< . • . ' · ·
de substantiele of op spraffe van nietigvoorgesohreven,
rechtsvormen
O':.m;wflgendp . dat . het , arrest ..eiser heid
verom;deelt, eensdeels, tot een ge,varh :werden nageleefd en ·dat .de beslissing
geniss:tra:f . van· zes. maan,den .. en een overeenkomstig de wet is ;
geldboete vari . 300 . franh:, in 'zaak JI,
II. W at de voorziening van Van
wegens . de Jwm ten ,laste gelegde, gecm:.'
rectiona:Hseerde :rPisdaad van .:valsheid Mieghem R. betreft :
in geschriften,· anderdeels, ~:ri ,':z;a~~
tot een. enke~e straf, zijnde een gevanOm die redenen, en zonder acht te
genisstraf van een maand en eeri geldboete van 5.000 frank, wegens de slaan op de memorie die door Van
vermengde . feiten omschreven i:p., . de Mieghem R. werd neergelegd op 14 mei
1976, dit is buiten de bij artikel 420bis,
lid 2, van het W etboek van Strafvordering voorgeschreven termijn, ver(1) Raadpl. cass.; 26 maart 1973 (A1·r• cass.,
nietigt het bestreden arrest voor zover
1973, blz. 746).
het nagelaten heeft de tegen eerste eiser

REi HOF ;

\i:,

0

•••••

0

0

0

•••

0

• • • • • •

0

•

-422
uitgesproken geldboeten overeenkomstig
artikel 60 van het Strafwetboek te
verminderen ; verwerpt de voorziening
van eerste eiser voor het overige ; verwerpt de voorziening van tweede eiser ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eerste eiser in de drie vierden van
de kosten van zijn voorziening ; laat het
overige vierde ten laste van de Staat ;
veroordeelt tweede eiser in de kosten van
zijn voorziening; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Brussel.
14 december 1976. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Declercq, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. L. Rombaut en Landuyt
(van de balie te Antwerpen) en J. Van
den Broeck (van de balie te Kortrijk).

2e KAMER. -

14 december 1976.

1o BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN,STRAFZAKEN. - 00NCLUSIE. - UITLEGGING DOOR DE FEITENRECHTER. UITLEGGING ONVERENIGBAAR MET DE
BEWOORDINGEN ERVAN, MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE
AKTEN.

2° OASSATIE. -

OMVANG. - STRAFZAKEN. - 0ASSATIE VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT
VEROORDEELD. - BURGERRECHTELIJK
AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZICH NIET
OF ·DIE ZICH ONREGELMATIG IN CASSATIE
HEEFT VOORZIEN.- GEVOLGEN VAN DE
CAS SATIE TEN AANZIEN VAN DEZE
PARTIJ.

1o De bewijskracht van de conclusie van

een partij wordt miskend door de rechter
die er een uitlegging aan geejt welke
onve1·enigbaar is met de bewoordingen
ervan (1). (Artt. 1319, 1320 en 1322
B.W.)

2° W anneer de beslissing tot veroordeling
van de beklaagde op zijn voorziening
vernietigd wordt en de burgerrechtelijk

aanspralcelijke partij zich niet of zich
onregelmatig in cassatie heeft voorzien,
verliest de beslissing, waarbij deze partij
burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de veroordeling van de
beklaagde, haar reden van bestaan (2).
(SCHWAGTEN EN
SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP
!( ANTWERPSE TAXIMAATSCHAPPIJ ll,)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 april 1976 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank te Antwerpen ;
I. W at betreft de voorziening van
eiser :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk W etboek,
doordat het vonnis eiser, in dienst van
eiseres als verantwoordelijke voor het
rolland materieel, veroordeelt, zowel
wegens inbreuk op de artikelen 29 van
de W egverkeerswet en 22 van het
koninklijk besluit van 31 december 1953,
houdende regaling van de inschrijving
van voertuigen met eigen beweegkracht,
als wegens overtrading van de artikelen 26, § 1, 71, § 1, en 81 van het Algemeen
Reglement op de Technische Eisen voor
de Motorvoertuigen (koninklijk besluit
van 15 maart 1968), gestraft overeenkomstig artikel 30 van de besluitwet
van 30 december 1946, om de reden dat
beklaagde, thans eiser, niet betwist dat
voor beide misdrijven niet de bestuurder
maar wel de eigenaar (of bezitter)
aansprakelijk is, derhalve de Antwerpse
Taximaatschappij, samenwerkende vennootschap, thans eiseres,
terwijl eiser in zijn conclusie staande
hield dat de wet met betrekking tot deze
misdrijven de strafrechtelijk verantwoordelijke niet uitdrukkelijk heeft aange~
wezen of bepaald, dat er misschien wel
een vermoeden van strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor zulke misdrijven
rust op de eigenaar van het voertuig en
(1) Cass., 2 december 1974 (.Arr. cass., 1975,
biz. 383).
(2) Cass., 3 februari 1976 (.Arr. cass., 1976,
biz. 654); raadpl. cass., 14 september 1976,
supra, biz. 49.

-423:O:iet ·op de bestuurder ervan, dat dit
vermoeden ongetwijfeld mag en kan
weerlegd worden, dat dan ook in geen
geval beklaagde strafrechtelijk verantwoordelijk kan gesteld worden voor de
twee ten laste gelegde misdrijven ; zodat
het vonnis, door te zeggen dat eiser niet
betwist dat voor beide misdrijven niet
de bestuurder doch wel de eigenaar of
bezitter aansprakelijk is, de bewijskracht
van de conolusie miskent en er een
onvoldoende antwoord op geeft, hetgeen
gelijkstaat met een gebrek aan motivering:
Overwegende dat het bestreden vonnis
eiser veroordeelt wegens de in het middel
vermelde misdrijven op grond dat 1° eiser
niet betwist dat de eigenaar aansprakelijk is, 2° derhalve eiseres, eigenares van
het betrokken voertuig aansprakelijk is,
3° eiser bij eiseres verantwoordelijk is
voor het rollend materieel, 4° het arbeidsreglement van .het bedrijf, waarbij aan
de bestuurders wordt opgelegd bij het
verlaten van de garage na te gaan of het
voertuig voldoet aan de eisen, zowel
technisch als administratief, van het
verkeersreglement, de verplichtingen re- ·
gelt van de chauffeurs tegenover eiseres ;
Overwegende dat eiser in zijn conclusie .
had opgeworpen dat er misschien een
vermoeden was ten laste van de eigenaar,
maar dat dit vermoeden mag en kan
weerlegd worden; dat het tot de bevoegdheid van de rechter behoort de feitelijke
omstandigheden van de zaak te onderzoeken en na te gaan door wiens toedoen
het misdrijf werd gepleegd ; dat hij niet
de bestuurder was geweest en zich
onmogelijk persoon:lijk kon bezig houden
met het nazien van alle voertuigen v66r
hun vertrek en dat volgens de statutaire
beschikkingen van het arbeidsreglement
de bestuurders zulk1< dienden na te gaan ; ·
waaruit hij afieidde dat hij in geen geval
strafrechtelijk aansprakelijk kon zijn ;
Overwegende dat het vonnis, door aan
te nemen dat eiser aldus niet had betwist
dat de eigenaar strafrechtelijk aansprakelijk was voor de ten laste gelegde feiten,
van de conclusie van eiser een uitlegging
geeft die met de termen ervan niet
verenigbaar is, aldus de bewijskracht
van die conclusie miskent en ze niet
beantwoordt, hetgeen gelijkstaat met een
gebrek aan motivering;
Dat het middel gegrond voorkomt ;
II. W at betreft de voorziening van
eiseres :
Overwegende

dat

uit

de

stukken

waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat eiseres, civielrechtelijk
aansprakelijke partij, haar voorziening
heeft doen betekenen aan het openbaar
ministerie, tegen wie ze gericht is ;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is ;
Overwegende echter dat, ingevolge de
hierna op de voorziening van eiser uit te
spreken vernietiging, de beslissing waarbij
eiseres
civielrechtelijk
aansprakelijk
wordt gesteld voor de geldboeten en voor
de kosten geen bestaansreden meer heeft ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het tweede door eiser aangevoerde middel, dat niet kan leiden tot
cassatie zonder verwijzing, 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 hoger
beroep.
14 december 1976. 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Soetaert. - Andersluidende conclusie (l), de H. Declercq, advocaatgeneraal.- Pleiter, de H. De Baeck.

2e

KAMER. -

14 december 1976.

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
STRAFZAKEN. STRAFVORDERING.
NEERLEGGING VAN STUKKEN WAAROVER DE BEKLAAGDE GEEN TEGEN·
SPRAAK HEEFT KUNNEN VOEREN, STUKKEN WELKE SLEOHTS BETREKKING
HEBBEN OP DE TEGEN DEZE BEKLAAGDE
INGESTELDE .REOHTSVORDERING.
GEEN SOHENDING VAN DE REOHTEN
VAN DE VERDEDIGING.

(1) Het openbaar ministerie had geconcludeerd tot verwerping van het middel, nu het
van oordeel was dat het bestreden vonnis de
conclusie van de beklaagde correct had
uitgelegd omdat, hoewel de eigenaar van
het voertuig, in abstracto, strafrechtelijk
schuldig is, hij evenwel al zijn verweermiddelen kan voordragen om zijn aansprakelijkheid in concreto te betwisten.

-
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De rechten van de verdediging van een
beklaagde worden niet geschonden door
de rechter die deze tot een straf veroordeelt
zonder dat hij over de in het dossier
neergelegde stukken tegenspraak heeft
kunnen voeren, als die stukken op de
beklaagde geen betrekking hebben (1).
(SAEVENS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 april1976 door het Hof van
Beroep te Antwerpen gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 153, 154, 176, 185, 189, 190, 190bis,
210, 211 van het Wetboek van Strafvordering en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten
van de verdediging,
doordat het arrest eiser uit hoofde van
de telastlegging A (oplichtingen) strafrechtelijk veroordeelt,
terwijl, eerste onderdeel, in het dossier
zich een kaft (stuk 11) bevindt met vijf
niet-ge'inventariseerde stukken, die valgens de inventaris en de vermelding op de
kaft ter terechtzitting van het hof van
beroep van 1 april 1976 in deze zaak
door Mr. Verbist werden neergelegd
voor de burgerlijke partij, ofschoon noch
in het zittingsblad van 1 april 1976
(stuk 12), noch in het bestreden arrest
van enige burgerlijke partij of van het
optreden van Mr. Verbist melding wordt
gemaakt, welke tegenstrijdigheden het
onmogelijk maken de regelmatigheid van
het bestreden arrest na te gaan (schending van artikel 97 van de Grondwet) ;
tweede onderdeel, het zittingsblad van
1 april 1976 van de negende correctionele
kamer van het Hof van Beroep te
Antwerpen geen melding maakt, noch
van het optreden van Mr. Verbist, noch
van het feit dat hij vijf stukken zou
neergelegd hebbE'm, het niet zeker is of
zulks tegenover eiser en in zijn aanwezigheid gebeurd is en de rechten van de
verdediging miskend werden (schending
van de artikelen 153, 154, 176, 185, 189,
190, 190bis, 210, 211 van het Wetboek
van Strafvordering en van het algemeen
rechtsbeginsel) :
(1) Raadpl. cass., 11 januari 1972 (A1·r.
cass., 1972, biz. 461).

Overwegende dat de in het middel
beschreven stukken, op de kaft waarvan
de naam van Mr. Verbist voorkomt,
geen betrekking hebben op de strafvordering ingesteld tegen eiser ; dat de
neerlegging ervan de rechten van de
verdediging van eiser niet heeft kunnen
benadelen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
14 december 1976. 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Soetaert. Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Houtekier.

2e

KAMER.-

14 december 1976.

1° WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK IN DE HANDEL VAN). LEURHANDEL. LEVEREN TEN HUIZE
AAN EEN VAST CLIENTEEL.- BEGRIP.

2° WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK IN DE HANDEL VAN).LEURHANDEL. TE KOOP AANBIEDEN
AAN ONBEKENDE EVENTUELE KLANTEN.
-BEGRIP.

1° Er is van geen leurhandel, als bedoeld in
de bepalingen van het koninklijk besluit
nr. 82 van 28 november 1939, sprake
wanneer gevestigde handelaars of hun
aangestelden ten huize leveren van een
vast clienteel waarvan de behoeften juist
of bij benade1·ing op vom·hand · gekend
zijn (2). (Art. 8, 4° K.B. nr. 82 van
28 ·november 1939.) (Impliciete oplossing.)
2° Leu1·handel, als bedoeld in de bepalingen
van het koninklijk besluit nr .. 82 van
28 novembe1• 1939, is het te koop aan(2) Cass., 20 mei 1968 (Arr. cass., 1968,
biz. 1152).

-425bieden 'Van waren, goederen of' voorwerpen aan onbekende eventuele klanten,
hetzij op de openba1·e weg, hetzij van
deur toi deur (1). (Artt. 2 en 8, 4° K.B.
nr. 82 van 28 november 1939.)
(HENDRIOKX,)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 juni 1976 door het Hof van
Beroep te Antwerpen gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 8, 4°, 10 van het
koninklijk besluit nr. 82 van 28 november
1939 betreffende de leurhandel en 97 van
de Grondwet, ·
doordat het arrest eiser veroordeelt tot
een geldboete van 50 frank om de reden
dat hij een zuivelhandelaar is maar geen
gevestigde handel heeft in kruideniersartikelen; dat, wat de bij hem op 14 april
197 5 gevonden confituur- en erwtenpotten betreft, hij geen enkele klant kon
ppgeven voor wie deze goederen bestemd
waren of wier behoeften hij bij ben:adering
moest kennen ; dat bijgevolg blijkt dat
hij deze meegevoerde produkten ter
beschikking hield van onbekende eventuele klanten die hij, hetzij op de openbare weg, hetzij van deur tot deur, zou
ontmoeten ; dat er derhalve geen sprake
kan zijn van een occasionele verkoop
als bijkomstigheid bij het leveren aan
een vast clienteel, waarvan hij de behoeften bij benadering kende,
terwijl, eerste onderdeel, het feit dat
eiser, die aan leurhandel doet in zuivelprodukten, in zijn wagen slechts 15 potten
konfituur en 5 dozen erwten had aantoont
dat deze laatste verkoop !outer occasioneel was, ook al kon hij de behoeften
van zijn clienteel desaangaande niet
bepalen (schending van de artikelen 1,
8, 4°, en 10 van het koninldijk besluit
nr. 82 van 28 november 1939);
tweede onderdeel, eiser deze bijkomende
produkten aan zijn clienteel, verworven
inzake zuivelprodukten, occasioneel verkocht ; het arrest ten onrechte uit het
feit dat eiser niet op voorhand wist wie
van deze personen die produkten zou
vragen afleidt dat hij deze aan onbekende
eventuele klanten zou verkopen ; deze
(1) Raadpl. cass., 19 december 1972 (A1·r.

cass., 1973,. biz. 405 ).

motieven de beslissing niet rechtvaar"
digen (schending van de artikelen 1, 8,
4°, 10 van het koninklijk besluit nr. 82
van 28 november 1939 en 97 van de
Grondwet) :
Overwegende dat, in zoverre het middel
de feitelijke beoordeling van de rechter
bekritiseert, het niet ontvankelijk is ;
Overwegende voor 't overige dat het
arrest vaststelt dat eiser voor geen
enkel van de kwestieuze waren een enkele
klant kon opgeven voor wie ze bestemd
waren;
Dat het hieruit vermocht af te leiden
dat eiser bedoelde goederen ter beschikking hield van · onbekende eventuele
klanten die hij, hetzij op de openbare
weg, hetzij van deur tot deur zou ontmoeten .en dat het aanbod derhalve van
hem uitging, zodat er ten deze geen
sprake kon zijn, zoals vereist door de bij
het artikel 8, 4°, van het koninklijk
besluit nr. 82 van 28 november 1939
gestelde afwijldng, van een vast clienteel
waarvan de behoeften juist of bij benadering gekend zijn ;
·
.
Dat het arrest aldus zijn beslissing
wettelijk rechtvaardigt en regelrp.atig
met redenen omkleedt ;
·
Dat geen van beide onderdelen van
het middel kan a!J,ngenomen worden ;
En overwegende dat de substantiele
of op st'raffe 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.
14 december 1976. 2e kamer. Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. · - Gelijlcluidende
conclusie, de H. Declercq, advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Houtekier.

2e KAMER. -

14 december 1976.

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VEROORDELING OP DE STRAFVORDERING.- GEEN VERMELDING VAN EEN
WETTELIJKE BEPALING WELKE EEN
STRAF STELT. - NIET MET REDENEN
OMKLEDE BESLISSING.

-
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2° CASSATIE. 0MVANG. STRAFZAKEN. NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING.
VERNIETIGING
DIENTENGEVOLGE VAN DE EINDBESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TEGEN DE BEKLAAGDE. ZELFS INDIEN DE VERNIETIGING OP
DE STRAFVORDERING AMBTSHALVE IS
UITGESPROKEN.
1°

Niet met redenen omkleed is de veroordelende beslissing op de strajvordering,
waarin geen melding wordt gemaakt
van een wettelijke bepaling, welke op het
bewezen verklaarde misdrijj straf stelt (1).

VOORZIENING NIET IS GERICHT.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2° DAGVAARDING. STRAFZAKEN •. GELDIGHEID VAN DE DAGVAARDING.TOEPASSELIJKE \VETSBEPALINGEN EN
REGELS.
3° DAGVAARDING. STRAFZAKEN. VoORWERP VAN DE TELASTLEGGING
VOLDOENDE AANGEGEVEN. RECHTEN
VAN DE VERDEDIGING GEVRIJWAARD. GELDIGHEID.
4°

(Art. 97 Grondwet.)
2°

Vernietiging, op de niet beperkte voorziening van de beklaagde, van de
beslissing op de strajvordering brengt
vernietiging mede van de eindbeslissing
op de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, welke het gevolg van de
eerste beslissing is, zelfs indien de
vernietiging van de beslissing op de
strafvordering ambtshalve is uitgesproken (2).

(BEDET, T. SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP << INTERCOMMUNALE VERENIGING
VOOR DE AUTOWEG E3 ».)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
14 december 1976. 2e kamer. de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. Verslaggever,
de H. Soetaert. Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. M. Albers (van de balie
te Kortrijk).

Voorzitter,

2e KAMER. -

(1) Cass., 15 december 1975 en 3 februari
1976 (Arr. cass., 1976, blz. 471 en 656).
(2) Cass., 22 november 1976, supra, blz. 320.

SOEVEREINE
BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER. STRAFZAKEN. MISDRIJF. DooR
DE BEKLAAGDE ALS RECHTVAARDIGINGSGROND AANGEVOERDE OMSTANDIGHEDEN. 0NAANTASTBARE BEOOR•
DELING DOOR DE FEITENRECHTER. GRENZEN.

5° MISDRIJF. DooR DE BEKLAAGDE
ALS RECHTVAARDIGINGSGROND AANGEVOERDE OMSTANDIGHEDEN.- 0NAANTASTBARE
BEOORDELING
DOOR
DE
FEITENRECHTER.- GRENZEN.
6° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
VERDRAG TOT OPRICRTING VAN DE
EUROPESE
ECONOMISCRE
GEMEENSCRAP, ARTIKELEN 52, 53, 54, LID 2,
EN 57. DRAAGWIJDTE.
7° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
VERDRAG TOT OPRICRTING VAN DE
EuROPESE
EcoNOMISCRE
GElVIEENSCRAP, ARTIKEL 8 6 . - DRAAGWIJDTE.
8° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
VERDRAG TOT OPRICRTING VAN DE
EUROPESE
EcoNOMISCHE
GEMEENSCRAP, ARTIKEL 177, LAATSTE LID.UITLEGGING VAN RET VERDRAG. AANVOERING, IN EEN AAN HET HOF
VOORGEDRAGEN MIDDEL, VAN BEPALINGEN VAN HET VERDRAG.- GEEN
UITLEGGING NODIG. GEEN VERWIJZING NAAR RET HOF VAN JUSTITIE VAN
DE EUROPESE GEMEENSCRAPPEN.
1°

Niet ontvankelijk, bij gebrelc aan
bestaansreden, is het middel dat enkel
doelt op een beslissing waartegen de
voorziening niet is gericht (3).

2°

In strafzaken wordt de dagvaarding
beheerst door de artikelen 145, 182, 184
en 211 van het Wetboek van Strajvordering die geen nietigheid stellen op

14 december 1976.

1° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. MIDDEL DAT ENKEL DOELT
OP EEN BESLISSING WAARTEGEN DE

-

(3) Cass., 26 oktober 1976, supra, blz. 243.
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de dagvaarding ; in strafzaken lean
derhalve de dagvaarding slechts dan
nietig worden verlclaard wanneer een
wezenlijk bestanddeel van die akte ontbreekt of wanneer blijkt dat de onregelmatigheid de rechten van de verdediging
heeft miskend (1).
3° Aan de wet voldoet de dagvaarding die
derwijze is opgesteld dat zij de beklaagde
in de mogelijkheid stelt het voorwerp
van de telastlegging voldoende te kennen
en aldus de rechten van de verdediging
vrijwaart (2). (Sv., art. 182.)

oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap waarvan de schending in
een middel wordt aangevoerd, geen
probleem van interpretatie opleveren, is
er voor het Hof geen reden om, met
toepassing van artikel 177, laatste lid,
van het V erdrag, zich tot het H of van
Justitie van de Europese Gemeenschappen te wenden (4).
(LECOMPTE.)
ARREST.

4° en 5° De feitenrechter beoordeelt in feite
en, derhalve, onaantastbaar of de door
de beklaagde aangevoerde omstandigheden een rechtvaardigingsgrond opleveren waardoor de stmfrechtelijke aansprakelijkheid wordt uitgesloten, met
het voorbehoud dat de door hem vastgestelde feiten de gevolgen moeten kunnen
rechtvaardigen die hij in rechte eruit
ajleidt (3). (S.W., art. 71.)
6° De artikelen 52, 53, 54, lid 2, en 57 van
het V erdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap betreffende het recht van vestiging beogen
uitsluitend de opheffing en het verbod
van invoering van beperkingen van de
vrijheid van vestiging voor de onderdanen van een Lid-Staat op het grondgepied van een andere Lid-Staat en de
voorkoming van een discriminatie, met
betrekking tot de .vestiging op het
grondgebied van een Lid-Staat, tussen
de ingezetenen van deze Lid-Staat en de
onderdanen van een andere Lid-Staat.
7° Luidens artikel 86 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, is onverenigbaar met de
gemeenschappelijke markt en verboden
het misbruik van een machtspositie op
de gemeenschappelijke markt of een
wezenlijk deel ervan, waardoor de handel
tussen de Lid-Staten ongunstig kan
worden be~nvloed.
8° Wanneer het Hof van Oassatie vaststelt
dat bepalingen van het V erdrag tot

(1) Oass., 12 maart 1974 (Arr. cass., 1974,
biz. 768).
(2) Oass., 12 december 1972 (Arr. cass.,
1973, biz. 364), 12 en 18 maart 1974 (ibid,,
1974, biz. 768 en 791), en 27 april en 25 juni
1976 (ibid., 1976, biz. 967 en 1207).
(3) Oass., 17 juni 1975 (Arr. cass., 1975,
biz. 1104).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 maart 1976 op verwijzing
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof van
27 mei 1975 (5);
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van .het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten
van de verdediging en de goede rechtsbedeling evenals van artikel 97 v.an de
Grondwet,
doordat het arrest de door eiser opgeworpen vertragende exceptie van de
hand wijst enkel steunend op de overwegingen dat de klacht door eiser
ingediend bij de Europese commissie
voor de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden te Straatsburg,
tegen de Belgische Staat, geen opschortende kracht bezit en de goede rechtsbedeling vereist dat definitief geworden
disciplinaire en gerechtelijke uitspraken
hun normale uitwerking en gevolgen
zouden krijgen,
terwijl, eerste onderdeel, bedoelde vertragende exceptie niet steunt op de
opschortende kracht van zijn klacht bij
de Europese commissie voor de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden maar op de overweging dat een
strafvervolging respectievelijk de uitspraak erop, hoewel ingesteld op grond
van een in Belgie definitief geworden
disciplinaire beslissing, ten deze de
beslissing van de Raad van Beroep van
de Orde der Geneesheren van 30 oktober
1972, definitief geworden na de verwer(4) Raadpl. cass., 8 juni 1967 (Arr. cass.,
1967, biz. 1227), 16 juni 1975 (ibid., 1975,
biz. 1096) en noot 2 op biz. 1097, en 27 april
1976 (ibid., 1976, biz. 973).
(5) Arr. cass., 1975, blz. 1020.
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bij arrest van het Hof van Cassatie van
3 mei 197 4, niettemin een goede rechtsbedeling in de weg staat en de eerbied
voor de rechten van de verdediging
krenkt vermits de verweermiddelen,
inclusief de middelen tot cassatie door
beklaagde als eiser tot cassatie in de
disciplinaire rechtsp1eging, deze1fde zijn
als die aangevoerd in zijn verzoek bij
de Europese commissie voor de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, welke middelen, meer bepaald
die geput uit de schending van de
artikelen 6, 10, 11, a1inea's 1 en 2, en 17
van het Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome
op 4 november 1950 en door Belgie
goedgekeurd bij artike1 1 van de wet van
13 mei 1955, tot de beoordelingsbevoegdheid van de genoemde Europese commissie behoren en gebeurlijk aanleiding
kunnen geven tot uitspraken van deze
Europese commissie respectievelijk van
het Europese Hof voor de bescherming
van de rechten van de mens, welke
uitspniken enerzijds strijdig kunnen zijn
met de tegen eiser in Belgie definitief
geworden disciplinaire beslissingen en
anderzijds door de Belgische overheid
worden erkend, zcidat het gevaar bestaat
dat in een en dezelfde zaak en ten
opzichte van een en dezelfde persoon,
tegenstrijdige en zelfs onverenigbare
beslissingen worden genomen, hetgeen
inderdaad een miskenning zou inhouden
van ·de goede rechtsbedeling en van de
eerbied voor de rechten van de verdediging (schending van de algemene rechtsbeginselen);
tweede onderdeel, het arrest, door zich
te beperken tot de ·overweging dat voor
een goede rechtsbedeling enkel zou
vereist zijn dat de definitief geworden
disciplinaire en gerechtelijke uitspraken,
zonder trouwens duidelijk te inaken over
welke gerechtelijke uitspraken het arrest
het zou kunnen hebben, in gebreke blijft
de hierboven aangehaalde middelen, in de
conclusie van eiser vervat, te beantwoorden, minstens ze op dubbelzinnige
wijze beantwoordt (schending van artikel 97 van de Grondwet), zodat het arrest
de aangewezen wetsbepaling en de
algemene rechtsbeginselen schendt :
Overwegende dat
niet aarivoerde dat
verdediging zouden
indien de zaak zou
bij afwijzing van

eiser in conclusie
zijn rechten van
zijn geschonden
worden voortgezet
zijn verzoek tot

verdaging, maar aileen da.t. de .verdaging

in het belang zou zijn van een ,goede
rechtsbedeling ;
·
...
Overwegende dat het arrest· .· deze
laatste bewering beantwoordt. en ·van
de hand wijst door te beschouwen dat
" een goede rechtsbedeling integendeel
vereist dat deze procedure zou worden
voortgezet, waar de tuchtmaatregelen
op intern vlak def:initief zijn geworden
en eventuee1 de toepassing van de strafwet tot gevolg hebben >>;
·
Overwegende dat, door er nopens de
goede rechtsbedeling een andere opvatting op na te houden dan eiser, de
rechters ·het beweerd begrip van goede
rechtsbedeling niet miskennen, en evenmin het algemeen beginsel van de
rechten van de verdediging schenden ;
Overwegende dat de door het• arrest
bedoelde tuchtmaatregelen die zijn welke
het op ondubbelzinnige wijze aangeeft
bij de aanvang van zijn opschrift III,
gewijd aan de vraag tot uitstel, namelijk
<< de beslissing van schorsing, beklaagde
opgelegd door de N ederlandsteJige Raad
van beroep van de Orde der Geneesheren,
definitief geworden na de ve~werping bij
arrest van 3 mei 1974 van het door hem
ingesteld'cassatieberoep >>;
· ··
Dat h~t middel niet kan · s,angenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schendiri.g van artikel 11 · vi:m het
Europees Verdrag tot beschermipg van
de rechten ·van de mens en de·fundamentele vrijheden, oridertekend te'Rome
op 4 november 1950 en goedgekeurd· bij
de wet van 13 mei 1955, evenals van
arti~~l 97 van de Grondwet '!'lri. vs,p. het
alge:rll~el). rechtsbeginse1 van' het,;gezag
van het gewijsde,
,
··
dom·dat het arrest in zijn oyer~!3gingen
enkel gewag maakt van de toe.tsing van
de aangevochten strafvervo1ginge:p. aan
ax:tike1 .ll, a1inea's 1 en 2; van het
Europees Verdrag,
terwijl, eerste onderdeel, het midde1
afgeleid uit de schending v.&n artikel 17
van het aangevoerde Europestl V erdrag
tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden,
naar aanleiding van het door het bestreden arrest aangehaalde cassatieberoep
van eiser, geeriszins aan dCJ beoordeling
van het Hof ·van Cassatie werd onderworpen en bijgevolg ook niet door het
arrest van het Hof van Cassatie van
25 . juni 197 4 werd beantwomd of,
a fortiori, verworpen (schending vari het.
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koninklijk besluit nr. 79 van IO novemb~r
1967 ingestelde Orde der Geneesheren:'
Beklaagde voert aan ·dat dit koninldijk
besluit in strijd is met de bepalingen van
artikel 11, alinea I, en I7 van het
V:erdrag, do~rdat de verplichte inschrij~
vmg op de hJst van de Orde der Genees:
heren de grenzen overschrijdt van d~
beperkingen die artikel. 11, alinea 2, van
het v erdrag toestaat, onder meer voor de
bescherming van de· volksgezondheid·.:
Ret verdrag waarborgt onder meer het
recht van vereniging, met. inbegrip va.ri
het recht zich niet te verenigen. De'
beperkingen toegestaan door artikel II;,
alinea 2, van het Verdrag kunnen enl;;el
betrekking hebben op 'de uitoefening van.
de gewaarborgde rechte:ri, niet op . de
rechten zelf. W elnu, de VE)rplichte
inschrijving, dat wil zeggen toetreding
tot de Orde der Geneesheren, is niet langer
een modaliteit van de uitoefening van een.
gewaa~borgd recht maar . de opheffi.ng
van d1t recht. Aldus heeft het aange-:
vochten koninklijk besluit nr. 79 meteeri.,'
door de oprichting van een Orde waartpe
elke geneesheer verplicht wordt toe
treden, een ,daad gesteld van schendmg_
van het art1kel. 17 van het V erdrag dat
de Lid-Staten, ten deze Belgie, verbod
oplegt aan de gewaarborgde. · rechten c;JU
vrijheden meer beperkingen te stellel).
dan die waarin het V erdrag zelf voorziei.
: Bovendien is de opdracht vah de Orde
der geneesheren zoals omschreven in het
i aangevochten konkklijk besluit nr. 79:,
. namelijk te waken over _de naleving vap.
de plichtenleer en over de instandhouding
van de eer, de discretie, de .eerlijkheid
en de .waardigheid van de geneesheren_,.
vreemd aan de bescherming . van de.
volksgezondheid en overschrijdt de gren~
zen ges:teld door- artikel 1I, alinea 2,
. van het Verdrag. Deze regeling maakt.
van: de Orde een corporatistische installing en de beschermip.g van de belangen
van deze Orde komt geenszins overeen
met de bescherming van. de volksgezondheid " ;
Overwegende dat het arrest ten deze
beslist dat artikel U, lid 1, van het
. voormelde Verdrag enkel in het licht•
· van de bij lid 2 van deze verdragsbepaling
opgenomen beperkingen kan worden
· onderzocht, en dat de verplichte inschrij,·
ving op de lijst van de Orde tot die beper.; kingen behoort en er de grenzen niet vall.
overschrijdt, waar zij betrekking heeft;
Overwegende dat. eiser .in conclusie op .·de uitoefentng van de gewaarborgde
gesteld had · dat : " De beslissing van rechten ; dat die beslissing steunt op de
s,chorsin,g va~. 30 oktober I9?2 w~r~ bes.chouwingen « dat de verplichte ii,l~
algemeen rechtsbeginsel van het gezag
van het gewijsde);
tweede onderdeel, het ·middel afgeleid
uit de schending van artikel 17 van
het V erdrag . tot .bescherming van de
rechten van de. mens en de fundamentele vrijheden, geheel verschillend
is van het middel afgeleid uit de schending van artikel 11, alinea 2, van
hetzelfde verdrag of van artikel 20
van de Belgische Grondwet, vermits het
steunt op de overweging dat de oprichting
om de inwerk.ingstelling door het aangevochten koninldijk besluit nr. 79 van
10 november 1967 van een orde van
geneesheren waartoe elke geneesheer
die in B(llgiii.de geneeskunst wil beoefenen
verplicht wordt toe te treden, een
overhe~qsdaad is die de bepalingen van
het aangevochten artikel 17 van genoemd
V erdrag schendt volgens welke het de
verdrag~htitende landen, ten deze Belgie,
verboden wordt zich over te leveren aan
een bedrijvigheid of een houding aan te
nemen die de vernietiging .beoogt van de
in het verdrag gewaarborgde rechten en
vrijheden of die beoogt aan deze rechten
en vrijheden ruimere beperkingen te
stellen dan ,die door het 'gezegde verdrag
bepaald, hetgeen metterdaad geschiedt
door het bestaan en de· werking van een
aldus · ingerichte orde ·der geneesheren
die het recht ·op · vrijheid van vereniging
van de geneeshereil die in Belgie de
geneeskunst willen beoefEmen opheft en
hun recht op vrije meningsuiting, zoals
blijkt uit de.motieven van .de beslissing
v.an schorsing op 30 oktober 1972 tegen
e1ser genomen door de N ederlandstalige
raad van beroep van de Orde der geneesheren, beknot, welke rechten en vrijheden
beschermd .worden door de artikelen 9,
10, 11 van gehoemd Verdrag (schending
van artikel I7 van het aangevoerde
Verdrag tot besche:rming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijhederi);
.·
derde o~derdeel, het arrest het in de
conclusie van eiser aangevoerde middel
afgeleid uit de schending van artikel I7
van het aangevoerde V erdrag tot bescherming van de reohten van de mens
en de fundamentele vrijheden niet eens
ontmoet, laat staan beantwoordt (scherrding van artikel 97 van de Grondwet),
z_odat het arrest de aangewezen, bepalmgen en het algemeen rechtsbeginsel
schendt :

te
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Geneesheren, die een publiekrechtelijke
installing is en als opdracht heeft te waken
over de naleving van de plichtenleer en de
instandhouding van de eer, de discretie,
de eerlijkheid en de waardigheid van
haar leden, niet onverenigbaar is met de
vrijheid van vereniging " en << dat dergelijke instelling geen cbrporatistisch karakter vertoont, zoals beklaagde (thans
eiser) het ten onrechte voorhoudt, maar
integendeel, ingevolge haar opdracht,
tot doel heeft het belang van de zieken
te beogen en het te beschermen ; dat
het hiertoe de nuttige normen moet
verzekeren om deze belangen te bevorderen en het nuttig toezicht uitoefenen
om deze belangen te vrijwaren " ; dat het
hierbij de rechtspraak inroept van het
arrest door dit Hof gewezen op 25 juni
1974;
· Overwegende dat het arrest aldus
eisers bewering dat het koninklijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967 in strijd
is met de bepalingen van artikel 17 van
het verdrag van Rome « doordat de
verplichte inschrijving op de lijst van
de Orde der Geneesheren de grenzen
overschrijdt van de beperkingen die
artikel 11, alinea 2, van het Verdrag
toestaat, onder meer voor de bescherming
van de volksgezondheid ,, beantwoordt,
door ze tegen te spreken ;
· Overwegende dat voor het overige
het middel er op neerkomt. te beweren
dat in het bestreden arrest ten onrechte
de rechtspraak van het Hof van Oassatie
wordt aangehaald zoals die tot uiting
komt in het geciteerde arrest van 25 juni
197 4, waarbij geen schending van artikel 17 van het Verdrag van Rome zou
te pas gekomen zijn ;
Overwegende dat het middel, afgeleid
uit de verkeerde interpretatie van een
in een andere zaak uitgesproken arrest
van het Hof van Oassatie, vreemd is
aan het principe van het gezag van het
gewijsde;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het vierde en het vijfde middel
samen,
het vierde, afgeleid uit de schending
van de algemene rechtsregel : geen straf
zonder wet, evenals van artikel 15, § l,
van het koninklijk besluit nr. 79 van
10 november 1967 betreffende de Orde
der Geneesheren,

doordat het arrest een sanctie inhoudt
van de overtreding door eiser van een
tegen hem uitgesproken beslissing van

schorsing in het recht de geneeskunst
te beoefenen, op 30 oktober 1972 door
de N ederlandstalige raad van beroep
van de Orde der Geneesheren gewezen,
terwijl de aldus aan eiser opgelegde
schorsing onwettelijk is vermits er geen
enkele wettekst bestaat die bepaalt op
welke daden en onder welke voorwaarden
of omstandigheden een of andere tuchtrechtelijke maatregel kan worden toegepast door de organen van de Orde der
Geneesheren, te meer daar de aan eiser
opgelegde disciplinaire straf werd uitgesproken zonder dat er vooraf een codex
van beroepsplichten werd opgesteld door
de nationale raad van de Orde der
Geneesheren in uitvoering van artikel15,
§ l, van voormeld koninklijk besluit,
zodat de regelen volgens welke aan eiser
een disciplinaire straf werd opgelegd,
niet werden vastgesteld door het daartoe
in voornoemd artikel 15, § 1, gestelde
lichaam, maar door de rechtsprekende
raden van de Orde der Geneesheren zelf
volgens volstrekt willekeurige criteria
en zonder vooraf bestaande teksten met
kracht van wet ;
het vijjde, afgeleid uit de schending
van de artikelen 7 van de Grondwet, 3
en 6, § 1, van het Europese Verdrag tot
bescherming van de rechten van de
mens en de ftmdamentele vrijheden,
ondertekend te Rome op 4 november
1950 en goedgekeurd bij de wet van
13 mei 1955,
doordat het arrest een sanctie inhoudt
van de overtreding door eiser van een
tegen hem met gesloten deuren uitgesproken beslissing van schorsing in het
recht de geneeskunst te beoefenen van
30 oktober 1972 door de Nederlandstalige
raad van beroep van de Orde der
Geneesheren,
terwijl, eerste onderdeel, de beslissing
van 30 oktober 1972 voormeld, zoals zij
werd genomen tegen eiser die als geneesheer opkbmt voor de vrije uitoefening
van zijn beroep en van zijn medische
specialiteit, de geriatric, waarvan hij
de wetenschappelijke ernst en waarde
verdedigt, en die, als vrije burger, in de
uitoefening van zijn recht op vrij e
meningsuiting het bestaan van de Orde
der Geneesheren zelf aanvecht, eiser
aan een vernederende straf onderwerpt,
vernederende straf bestaande in een
schorsing van het recht tot uitoefening
van de geneeskunst op gronden die niets
te maken hebben met gebeurlijke professionele onbekwaamheden of fouten van
eiser, maar uitsluitend met de door hem
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de vrijheid van de geneesheer en tot het
afschaffen van het corporatistisch stelsel
van de Orde der Geneesheren in Belgie
en van haar raden, welke strijd op
smadende wijze door de aangevochten
beslissingen van . deze raden tot een
kwestie van zogeheten ongeoorloofde
publiciteit wordt herleid, waardoor de
opgelegde tuchtstraf opzettelijk het moreellijden en de eerkrenking veroorzaakt
die in strijd zijn met de bepalingen van
artikel 3 van het Europese V erdrag ;
tweede onderdeel, de voormelde uitspraak van 30 oktober 1972 en de
daaraan voorafgaande behandeling van
de zaak met gesloten deuren geschiedden,
hoewel de litigieuze beslissing aan eiser
het recht om door arbeid inkomsten
te verwerven ontneemt gedurende de
periode van de hem opgelegde schorsing,
welk recht een essentieel burgerlijk
recht is, hetgeen meebrengt dat eiser,
ongeacht of het om een tuchtvervolging
gaat of niet, gerechtigd was op de openbare behandeling van zijn zaak ingevolge
artikel 6, § 1, van het Europees Verdrag
tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden :
Overwegende dat, nude middelen enkel
grieven inhouden tegen de daarin aangehaalde disciplinaire beslissing, zij een
beslissing aanvechten waartegen de voorziening niet gericht is, zodat zij niet
ontvankelijk zijn ;
Over het tweede en het zesde middel
samen,
het tweede, afgeleid uit de schending
van artikel 182 van het Wetboek van
Strafvordering, van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten
van de verdediging en van artikel 97
van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest de exceptie
obscuri libelli, door eiser aangevoerd
tegen de termen waarin de dagvaardingen
van de Procureur des Konings te Brugge
van 17 augustus 197 4 respectievelijk
25 september 197 4 zijn gesteld, verwerpt
op grond van de enkele overweging dat
bedoelde dagvaardingen, door ·de plaats
en periode waarop de ten laste gelegde
feiten zouden gepleegd zijn te vermelden,
het voorwerp van de strafvervolging
nauwkeurig aanduiden en eiser de gelegenheid had de elementen nodig voor
zijn verdediging in de voorafgaande
informatie na te gaan,
terwijl, eerste onderdeel, ten aanzien
van de feitelijke gegevens verstrekt door

het strafrechtelijk vooronderzoek, de
dagvaarding zich beperkt tot de telastlegging van onwettige uitoefening van de
geneeskunst « op verschillende stonden »
in de litigieuze periode, zonder daarbij
de namen te vermelden van de personen
ten opzichte van wie eiser bepaalde
handelingen zou hebben verricht, die
onder het begrip uitoefening van de
geneeskunst zouden vallen, noch het
tijdstip waarop deze handelingen zouden
verricht zijn, aldus de verdediging in de
onmogelijkheid stellende uit te maken
wanneer en hoe het bedoelde misdrijf
had kunnen tot stand komen, noch op
welke elementen van het strafrechtelijk
vooronderzoek de strafvordering steunt,
te meer daar vooreerst moet kunnen
worden afgeleid uit de aard van de als
strafbare feiten aangewezen handelingen
of deze handelingen werkelijk als daden
van uitoefening van de geneeskunde
dienen te worden beschouwd (schendipg
van artikel 182 van het Wetboek van
Strafvordering en van het algemeen
geldend rechtsbeginsel) ;
tweede onderdeel, nu het arrest uit de
toepassing van de termen van de bedoelde
dagvaardingen op de vaststellingen tijdens het vooronderzoek gedaan, niets
meer kan afleiden dan dat het gebleken
is « dat beklaagde op talrijke dagen
gedurende die schorsingstermijn een
groot aantal patienten tijdens zijn raadplegingen heeft ontvangen », en nu deze
feiten als dusdanig niet de uitoefening
van de geneeskunst uitmaken, althans
niet zonder verduidelijking een vermoeden van uitoefening van de geneeskunst impliceren, daar deze motiveringen
niet tot het besluit voeren door het arrest
eruit afgeleid, dit laatste de conclusie
van eiser niet beantwoordt, in elk geval
de motieven ervan duister, dubbelzinnig
en tegenstrijdig zijn (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
het zesde, afgeleid uit de schendi'ng
van de artikelen 70, 422bis van het Strafwetboek en 97 van de Grondwet, ondergeschikt middel in zoverre het voormelde
tweede middel tot cassatie niet mocht
aangenomen worden,
doordat het arrest het door eiser in
conclusie genomen middel, steunend op
de ingeroepen bepalingen van het Strafwetboek, verwerpt op de enkele overwegingen dat er zich bij eiser in de
litigieuze periode een groot aantal personen hebben aangemeld die in hun
verklaringen tijdens het vooronderzoek
geen gewag gemaakt hebben van enige
noodzaak in verband met hun behande-
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de:ze zin kon worden afgeleid,
.' terwijl, eerste onderdeel, het feit dat
een groot aantal pers?nen zich bij eiser
ter . behandeling zouden hebben aangeboden, niet inhoudt dat zij ook effectief
behandeld werden en het arrest niet
.Vermeldt welke dan eigenlijk de personen
zijn wier behandeling ter .zake zou kunnen
in aanmerking genomen worden en over
welke behandeling . het eigenlijk gaat
(schending van de artikelen 42.2bis van
het Strafwetboek en. 97 van. de. Grond:
wet);
.tweede onderdeel, uit het feit dat de
zogeheten
door . eiser
behandelde
patienten niet hebben verklaard dat
het in hun geval om een noodzaak ging,
niets anders kan worden afgeleid dan dat
zij over deze feiten inderdaad geen enkele
verldaring hebben ·. afgelegd, doch niet
dat het in hun specifiek geval niet om een
noodzaak zou hebben gegaan, te. meer
daar het nergens ' uit blijkt dat deze
patienten daarover werden ondervraagd
ep in de zin van het .arrest zo:qden hebben
g13antwoord, verder. dat ,.geen enkele
verbalisant ook maar enige ml')dische
bevoegdheid bezit .om zich <;laaromt:rent
een vaststelling te kunnen veroorloven,
bovendien dat de ondervragipgen tijdens
het voormiderzoek dermate werden gedaan dat ze aileen tot qoel h&dden
bezwarende en zelf$ valse verklaringen
tegen eiser in te zamelen, weshalve hij
trouwens op 6 februari 1975 tegen. de
verbalisant .klacht heeft ingediend bij
de Procureur des Konings te Brugge,
wegens lasterlijke aangifte bij de overheid, respectievelijk valsheid in geschrifte, in een zaak gekend onder het
notitienummer CII254 proces-verbaal
nr. 2307 van 22 juni 1974 van de politic
te Knokke-Heist, bij het parket te
Brugge, welke een van de telastleggingen
uitmaakt waarover het bestreden arrest
heeft gestatueerd. (schending van de
artikelen 70, 422bis van.het Strafwetboek
en 97 van de Grondwet);
de1·de onderdeel, het arrest, ten aanzien
van de telastleggingen, de bewijslast
van de strafvordering op eiser, beklaagde,
legt, nu het aan het openbaar ministerie
behoort te bewijzen dat eiser strafbare
handelingen heeft verricht, te meer daar
nit geen enkel element van het strafrechtelijk vooronderzoek is gebleken
dat de beweerde door hem gestelde
medische handelingen niet zouden hebben
heantwoord aan de dwingende noodzaak,
zijnde de verplichtingen door arti-

kel 422bis van het Strafwetboek gesteld
met betrekking tot het schuldig verzuim
en dat verder, bij gebrek aan tegei:J.strijdige bewijsgronden, de verklaringen
van eiser, als geneesheer, daaromtrent de
enige bewijskrachtige gegevens uitmaken,
zodat tot bewijs van het tegendeel
vaststaat dat hij gehandeld heeft overeenkomstig artikel 70 van het Strafwetboek,
meer bepaald door hulp te verlenen aan
personen die in groot gevaar verkeerden
en aldus een feit te plegen dat door de
wet is voorgeschreven (schending van de
artikelen 70, 422bis van het Strafwetboek
en 97 van de Grondwet);
vierde onderdeel, door enkel te verwijzen
naar de ter .zake nietszeggende gegevens
van het strafrechtelijk onderzoek in
verband met de verldaringen van personen die over de litigieuze omstandigheden niet eens werden verhoord, het
arrest nalaat de conclusies van eiser te
beantwoorden (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

wat het eerste onderdeel van het
tweede. middel betreft :
Overwegende dat,. in strafzaken, het
exploot van: dagvaarding beheerst wordt
door de. artikelen 145, 182, 184 en 211
van het Wetboek van Strafvordering
welke geen nietigheidsbepaling inhouden ;
Overwegende dat ·de nietigheid van
zodanige dagvaatding slechts kan uit'
gesproken worden wanneer een essentieel
bestanddeel van die akte ontbreekt of
wanneer het bewezen is dat de onregelmatigheid de rechten van de verdediging
heeft miskend ;
Overwegende dat artikel 182 van het
W etboek van Strafvordering niet vereist
dat al de bestanddelen welke het misdrijf
uitmaken expliciet worden opgegeven ;
Dat het volstaat dat de dagvaarding
derwijze is opgesteld dat zij de beklaagden de mogelijkheid biedt het voorwerp
van de telastlegging voldoende te kennen
en aldus de rechten van de verdediging
vrijwaiut ;
Overwegende dat de techter soeverein
oordeelt of de vermeldingen van de
dagvaarding de beklaagde in de mogelijkheid hebben gesteld het voorwerp van de
vervolging te kennen en zijn verdediging
voor te dragen ;
Overwegende dat eiser in conclusie
gesteld had : « Beklaagde wordt vervolgd
om, in weerwil van een hem opgelegde
schorsing, ·de geneeskunde te hebben
uitgeoefend tussen 17 augustus en 21 september 197 4 « op :Verschillende stonden >>.
De dagvaarding .vermeldt nie.t op welke
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mogelijke derde personen deze uit- door het voorschrift van artikel 422bis
oefening van de geneeskunde zou hebben van het Strafwetboek en trouwens door
plaatsgehad, noch uit welke handelingen de algemeen gel dende norm en van· de
deze zou hebben bestaan. Vermits het geneeskundige pliehtenleer en de moraal,
enkel uit dergelijke precisering is dat dan behoort het aan het openbaar
al dan niet kan worden afgeleid wanneer ministerie het bewijs te leveren van het
en hoe het bedoelde misdrijf had kunnen tegendeel, in concreto in elk afzonderlijk
tot stand komen en het niet kan worden geval; beldaagde is trouwens: in het
uitgemaakt op welke mogelijke elementen land de enige geriater die deze specialiteit
van het strafonderzoek de vordering exclusief in praktijk brengt. Dat hij
steunt, is het onmogelijk een verweer daarbij gebruik maakt van een normaal
recht op rust, zoals elke intellectuele
tim· gronde te voeren » ;
Overwegende dat het ,arrest deze arbeider, doet niets af aan zijn verplichconclusie beantwoordt door de beschou- ting op te treden in noodgevallen,
wanneer deze zich dringend aandienen » ;
~ing « .dat. de redactie van d13 dagvaarding
beklaagde toeliet nauwkeurig het voorOverwegende dat, om de eiser ten
werp van de hem ten laste gelegde feiten laste gelegde feiten bewezen te verklaren,
te kennen ; dat hij zich inderdaad niet het arrest beschouwt dat ter zake geen
heeft kunnen v13rgissen betreffende de grond van rechtvaardiging steunend op
feiten, de plaats en de periode gedurende artikel 422bis van het Strafwetboek kan
dewelke hij' ondanks de opgelegde worden aahgehouden 1 nu het dossier
schorsing, de geneeskunde heeft uitge- niet laat blijken dat de verhoorde
oefend ; dat hij de gelegenheid had deze patienten in groot gevaar verkeerden
elementen in de vooraJgaa,ride informatie en het relaas van hun consultatie geensna te gaan, zodat hij zijn verdediging zins het bij voormelde strafbepaling
naar behoren kon voordragen » ;
·
bedoelde dringend en onmiddellijk gevaar
· Dat de rechter aldus, door een feitelijke uitwees, dat aldus uit het behandelen
en derhalve soevereine appreciatie, te van zovele patienten tijdens de schorkennen geeft dat ten deze de dagvaar- singsperiode geen grond van rechtvaardidingen derwijze opgesteld zijn dat zij
ging kan worden geput ; dat het arrest
eiser in de mogelijkheid hebben gesteld in dezelfde gedachtengang de .opwerping
het voorwerp van de telastlegging vol- afwijst als zou eiser zich op de algemeen
doende te kennen en aldus de rechten van geldende normen inzake plichtenleer en
i:j.e verdediging hebben gevrijwaard;
geneeskundige moraal kunnen beroepen,
en ten deze oordeelt dat, indien sommige
W at betreft het tweede onderdeel van patienten ·bij hem in behandeling waren
het tweede middel, alsmede het zesde en hun geregeld nuttig gedoseerde inspui'
middel;
tingen werden toegediend, het eiser
Overwegende dat, in strafzaken, wan- vrijstond deze patienten, mits de vereiste
neer de wet, zoals ten deze, geen bijzonder indicaties, tijdens de schorsingsperiode
door een collega te laten behandelen ;
bewijsmiddel voorschrijft, de feitenrechter soeverein de bewijswaarde beoorOverwegende dat het arrest uit wat
deelt van de gegevens waarop hij zijn voorafgaat besluit dat noch hilt routineovertuiging steunt en die de partijen onderzoek van patienten, noch het
aanvaarden van nieuwe patienten, die
vrijelijk hebben kunnen bespreken ;
Overwegende dat de strafrechter m
zich niet in de door artikel 422bis van
feite en derhalve soeverein oordeelt of het Strafwetboek bepaalde omstandigde door de beklaagde aangevoerde om- heden aanmeldden, een grond van rechtstandigheden een grond van recht- vaardiging kunnen opleveren ;
vaardiging opleveren waardoor de straf.
Overwegende dat de rechter aldus,
rechtelijke aansprakelijkheid wordt uit- zonder duisterheid, dubbelzinnigheid of
gesloten, met het voorbehoud nochtans tegenstrijdigheid, de vermoedens preeidat de door de rechter vastgestelde seert die hij in feite en derhalve soeverein
feiten de gevolgen moeten kunnen recht- dermate bewijskrachtig acht, dat hij
vaardigen die hij eruit afleidt ;
eruit kan afleiden dat eiser zich aan de
Overwegende dat eiser onder meer, en hem ten laste gelegde feiten heeft
zonder te loochenen dat hij bepaalde schuldig gemaakt ;
handelingen die tot de geneeskunst
Overwegende dat uit wat voorafgaat
behoren verricht had, in conclusie ge- tevens blijkt dat het arrest de feitelijke
poneerd had
« W anneer beklaagde
omstandigheden uiteenzet waaruit het
stelt dat hij in bepaalde gevallen tussen; afleidt dat de bij conclusie aangevoerde
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aanwezig is ;
Dat door aldus te weigeren de aangevoerde rechtvaardiging in acht te nemen,
omdat die bewering geen gegevens bevat
die ze geloofwaardig kunnen maken,
het arrest aan eiser, in strijd met wat hij
in het derde onderdeel van zijn zesde
middel voorhoudt, niet het bewijs oplegt
van de door hem aangevoerde rechtvaardigingsgrond ;
Overwegende dat, in zoverre eiser,
in het tweede onderdeel van het tweede
middel en in het vierde onderdePl van
het zesde middel, het arrest verwijt
zijn conclusie niet te beantwoorden, hij
nalaat te preciseren welk deel van zijn
conclusie niet wordt beantwoord ; dat
de middelen op dit punt bij gebrek aan
duidelijkheid niet ontvankelijk zijn ;
Overwegende dat, voor zover eiser in
het tweede onderdeel van het zesde
middel voorhoudt dat de ondervragingen
van eisers bezoekers, tijdens het vooronderzoek, dermate werden gedaan dat
ze aileen tot doel hadden bezwarende
en zelfs valse verklaringen tegen eiser te
verzamelen, en dat eiser trouwens op
6 februari 1975 daarom klacht heeft
gedaan bij de Procureur des Konings te
Brugge wegens lasterlijke aangifte bij de
overheid en valsheid in geschriften, zijn
grief berust op feitelijke beweringen die
geen steun vinden in de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan ;
Overwegende dat voor het overige het
tweede onderdeel van het tweede middel
en de eerste twee onderdelen van het
zesde middel erop neerkomen de feitelijke beoordeling van de rechter te
kritiseren;
Dat de middelen niet kunnen worden
aangenomen ;
Over het zevende middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 52, 53, 54,
lid 2, 57, 86 en 177, lid l, a, en 2, van het
Verdrag van Rome van 25 maart 1957
houdende oprichting van de Europese
Gemeenschap en van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest zich ertoe beperkt
te zeggen dat de genoemde bepalingen
enkel betrekking hebben op de vestiging
in Belgiii van buitenlanders lid van de
E.E.G.,
terwijl, eerste onderdeel, de artikelen 52,
53, 54, lid 2, en 57 van het E.E.G.
Verdrag niet aileen betrekking hebben
op de vestiging in Belgiii van buitenlanders lid van de E.E.G., doch eveneens

op de gelijkheid en vrijheid van dienstverlening onder alle staatsburgers van
de aangesloten Lid-Staten en artikel 86
uiteraard betrekking heeft op elke ongeoorloofde vorming van monopolie ook
tussen instellingen en staatsburgers van
een en dezelfde Lid-Staat;
tweede onderdeel, de aangevochten strafvervolgingen ingesteld zijn op grond van
beslissingen van de raden van de Orde
der Geneesheren, welke beslissingen genomen worden krachtens de bepalingen
van de koninklijke besluiten nrs. 78 en
79 van 10 november 1967 en van 6 februari 1970 door dewelke het monopolie
voor de uitoefening van de geneeskunde
in Belgiii toegekend wordt aan de Orde
der Geneesheren vermits deze bepaalt
wie op de lijsten van de Orde wordt
ingeschreven, tijdelijk geschorst of eruit
geschrapt wordt en die aldus een discriminatie scheppen, namelijk voor de
Belgische doctors in de geneeskunde,
ten opzichte van hun gelijken uit andere
Lid-Staten, vermits dezen niet verplicht
zijn tot een gelijkaardige inschrijving,
omgekeerd aan verzoeker aldus een
beperking wordt opgelegd om in Belgiii
de geneeskunde uit te oefenen, welke
hem niet wordt opgelegd als hij in een
andere Lid-Staat dienstverrichtingen zou
verlenen of zich zelfs (bijvoorbeeld in
Nederland) metterdaad zou vestigen ;
dit onverenigbaar is met het beginsel
van gelijkheid en vrijheid van vestiging
(artikelen 52, 53, 54, lid 2, en 57 van het
E.E.G. Verdrag);
derde onderdeel, het gezegde monopolie
aan de Orde der Geneesheren van Belgiii
de mogelijkheid tot machtsmisbruik
verleent waardoor deze Orde, ingevolge
een volstrekte zogeheten tuchtrechtelijke
bevoegdheid, aan een geneesheer het
recht op vrije uitoefening van de geneeskunde, dit wil zeggen het recht op arbeid
kan ontzeggen of ontnemen, met alle
economische en financiiile gevolgen vandien;
vierde onderdeel, door aldus te beslissen
het arrest enerzijds de conclusie van
eiser niet beantwoordt (schending van
artikel 97 van de Grondwet) en anderzijds
ongemotiveerd zijn verzoek tot verzending van de zaak naar het Hof van
Justitie te Luxemburg voor het inwinnen
van een prejudicieel advies afwijst
(schending van artikel 177, lid l, a, en
2, van het E.E.G. Verdrag);
W at de eerste drie onderdelen samen
betreft :
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betreffende het recht van vestiging
uiteraard en luidens hun bewoordingen
uitsluitend de opheffing en het verbod
van invoering beogen van beperkingen
van de vrijheid van vestiging voor de
onderdanen van een Lid-Staat op het
grondgebied van een andere Lid-Staat,
alsook de voorkoming van een discriminatie met betrekking tot de vestiging
op het grondgebied van een Lid-Staat,
tussen de ingezetenen van deze Lid-Staat
en de onderdanen van een andere
Lid-Staat ; dat luidens de verdragsbepaling artikel 86 behorende tot titel I,
hoofdstuk I (<< Regels betreffende de
mededinging »), eerste afdeling ((( Regels
voor de ondernemingen »), van het
Verdrag, onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en verboden is het
misbruik van een machtspositie op de
gemeenschappelijke markt of een wezenlijk deel ervan, waardoor de handel
tussen de Lid-Staten ongunstig kan
worden be'invloed ;
Overwegende dat het arrest eensdeels
oordeelt dat eiser tevergeefs de schending
van voormelde verdragsbepalingen aanvoert vermits hij van Belgische nationaliteit is en op Belgisch grondgebied
gevestigd is, en die. verdragsbepalingen
betrekking hebben op de vestiging in
Belgie van buitenlanders behorende tot
andere E.E.G. Lid-Staten; dat het
anderdeels erop wijst dat een eventuele
discriminatie tussen de Belgische doctors
in de geneeskunde en hun collega's uit
de andere Lid-Staten enkel de onderdanen van de andere Lid-Staten van
de Gemeenschap kan benadelen, en dat
artikel 86 evenmin toepassing kan
vinden;
Overwegende dat het arrest aldus de
ingeroepen bepalingen niet heeft kunnen
schenden;
Dat de onderdelen naar recht falen ;
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu eiser niet preciseert welke de inhoud was van zijn
conclusie die het arrest niet zou hebben
beantwoord, het onderdeel in die mate
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
nauwkeurigheid ;
Overwegende dat, voor zover het de
beslissing aanvecht waarbij het . arrest
eisers verzoek tot het verzenden van de
zaak naar het Hof van J ustitie te
Luxemburg en het stellen van de in zijn
verzoekschrift geformuleerde prejudiciele
vragen afwijst, het onderdeel om de in

het antwoord op de eerste drie onderdelen aangehaalde redenen niet kan
worden aangenomen ;
Overwegende dat, nu ten deze geen
probleem van interpretatie van het
gemeenschapsrecht rijst, er geen reden
is voor het Hof om, met toepassing van
artikel 17 7 van het V erdrag tot oprich ting
van de Europese Economische Gemeenschap, de zaak aanhangig te maken bij
het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen ;
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.
14 december 1976. 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Bultinck (van de balie te
Gent).

2" KAMER. -

14 december 1976.

1° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. -STRAFZAKEN. GEWETTIGDE VERDENKING. - VERZOEK GERICHT TEGEN
EEN ONDERZOEKSRECHTER DIE NIET IS
BELAST MET RET ONDERZOEK VAN DE
ZAAK. - VERZOEK ZONDER BESTAANSREDEN.

2° VERHAAL OP DE RECHTER. -AMBTELIJKE TUSSENKOMST VAN EEN
ADVOCAAT BIJ RET HoF VAN CASSATIE
NOODZAKELIJK,
3° CASSATIE. BEVOEGDHEID. -STRAFZAKEN. - RECHTSTREEKSE AAN •
GIFTE VAN MISDADEN EN WANBEDRIJVEN IN DE UITOEFENING VAN HUN
AMBT GEPLEEGD DOOR LEDEN VAN DE
HOVEN VAN BEROEP, DOOR MAGISTRA·
TEN VAN RET OPENBAAR MINISTERIE
BIJ DEZE HOVEN OF DOOR GEHELE
RECHTBANKEN VAN EERSTE AANLEG,
ARBEIDSRECHTBANKEN OF RECHTBAN·
KEN VAN KOOPHANDEL. - 0NTVANKELIJKHEID.- VooRWAARDEN.
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1° H et verzoek tot verW~Jz~ng van een
rechtbank naar een andm·e op grond van
gewettigde verdenking, wegens feiten die
een onderzoeksrechter worden ten laste
gelegd, heeft geen bestaansreden wanneer
deze met het onderzoek van de zaak niet
is belast (1).
2° Daar het verhaal op de rechter een
burgerrechtelijk geding is, is het enkel
ontvankelij k indien het wordt ingeleid
door een verzoekschrift ondertekend door
een advocaat bij het Hof van Oassatie (2).
(G.W., artt. 478, 1080 en 1140 tot
1147.)

3° Een misdaad of een wanbedrijf in de
uitoefening van hun ambt gepleegd door
leden van hoven van beroep, door
magistraten van het openbaar ministerie
bij deze hoven of door gehele rechtbanken
van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken
of rechtbanken van koophandel, kan
niet rechtstreeks bij het H of worden
aangegeven dan wanneer de partij, die
beweert benadeeld te zijn, ook een
aanvraag . tot .verhaal op de rechter
indient of wanneer de aangifte incidenteel
wordt gedaan in een zaak die voor het
Hof aanhangig is (3). (Sv., artt. 483,
485 en 486.)
(LE COMPTE EN D'HAESE.)

Met de notities overeenstemmend
arrest.
14 december 1976. 2e kamer.
Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Delva .. - Gelijkluidende. conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.

ZENDBRIEF. SOHENDING DIE NIET
TOT OASSATIE KAN LEIDEN.

Schending van een ministeriiile rondzend-·
brief kan niet tot cassatie leiden (4).

(OALLEWAERT, T. GEMEENTE OVERIJSE.)•

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
15 december 1976. 3e kamer. Voorzitter en Verslaggever, de H:
Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, de H.
Lenaerts, advocaat-generaal.

3e

KAMER.-

15 december 1976.

CASSATIEMIDDELEN.
BuRGERLIJKE ZAKEN. · _ MIDDEL WAARBIJ DiJ.
SOHENDING VAN EEN WETTELIJKE BE~
PALING WORDT AANGEVOERD, ZONDER
DAT NADER WORDT BEPAALD WAARIN:
DEZE SOHENDING BESTAAT. NIET
ONTVANKELIJK MIDDEL.

Niet ontva~kelijk is het middel waarbij
de s,chertding van een wettelijke bepaling
wordt aangevoerd, zonder dat nadet• ,
· :word~ bepaald waarin. deze schending
, bestaat (5). (Art. 1080 G.W.)
·
(VAN RAEMDONOK,
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
" SOALDIA PAPIER n.)

3e

KAMER.·-

15 december 1976;

CASSATIE. -BEVOEGDHEID.- SOHEN·
DING VAN EEN MINISTERIELE ROND·

(1) Raadpl. cass., 4 september 1973 (A?'1'.
cass., 1974, bl~~:. 5) en 13 december 1976, supra,
blz. 420. ·
(2) Cass .., 4 mei 1976 (A1•r. cass., 1976,
blz. 988).
·(3) Cass., 18 september 1972. (Arr .. cass.,
1973, blz. 68); raadpl. cass., 4 · mei 1976,
vermeld onder. 2 •.

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
15 december ·1976. -'- 3e kamer. Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H . .Janssens. Gelijkluidende con~
.(4) Cass., 16 april 1957 (Arr. cass., 1957,
biz. 689) en 30 oktober 1961 (Bull •. ·en Pas.,
1962, I, 236).; raadpl. cass., 15 juni 1971
(Arr. cass., 1971, blz. 1038).
· (5) Cass., 22 september 1976, supra, blz. 87.
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clusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Houtekier en
De Gryse.

16 KAMER.- 17 december 1976.

1°

2°

CASSATIEMIDDELEN. BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL AFGELEID UIT
DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT
VAN EEN AKTE. TEKST VAN DEZE
AKTE NIET VOORGELEGD AAN RET HoF
EN DOOR DE BESTREDEN BESLISSING
NIET OVERGENOMEN. NIET-ONT·
VANKELIJKREID,

5o CASSATIEMIImELEN. -

Mn;>DEL.
AFGELEID UIT DE MISKENNING VAN DE:
BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE. - I N
EEN VREEMDE TAAL GESTELDE AKTE.MIDDlriL . DAT KAN: WORDEN AANGENOMEN.

1° Niet ontvanlcelijk is het middel afgeleid
uit de miskenning van de bewijskracht
van een akte waarvan de tekst aan het
Hof niet is voorgelegd, en e'l)enmin werd
overgenomen door de bestreden beslissing·
of door enig ander ·prlicesstuk waarop·
het Hof acht vermag ,te slaan (1).
2o en 3° Geen wet, in de zin van de arti-

WETTEN EN BESLUITEN. UNIFORM << REGLEMENT ll VOOR RET
INTERNATIONAAL
EXPRESSGOEDEREN •
VERKEER PER SPOORWEG.- « REGLEMENT ll DAT EEN BIJVOEGSEL VORMT
BIJ DE INTERNATIONALE 0VEREENKOMST BETREFFENDE RET GOEDERENVERVOER PER SPOORWEG,
GOEDGEKEURD BIJ DE WET VAN 23 APRIL 1955.
BEPALINGEN VAN DIT REGLEM:ENT
ZIJN GEEN WET, IN DE ZIN VAN DE
ARTIKELEN 608 EN 1080 VAN RET
GERECHTELIJK WETBOEK.

3°

SPOORWEGEN (NATIONALE
MAATSCHAPPIJ DER).- UNIFORM
« REGLEMENT " VOOR RET INTERNATIONAAL
EXPRESSGOEDERENVERKEER
PER SPOORWEG. « REGLEMENT ll DAT
EEN BIJVOEGSEL VORMT BIJ DE INTERNATIONALE 0VEREENKOMST BETREFFENDE RET GOEDERENVERVOER PER
SPOORWEG, GOEDGEKEURD BIJ DE WET
VAN 23 APRIL 1955. BEPALINGEN
VAN DIT REGLEMENT ·ZIJN GEEN WET,
IN DE ZIN VAN DE ARTIKELEN 608 EN
1080 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK.

4°

RECHT VAN DE' PARTIJEN ZI<JH EROP TE:
BEROEPEN. - • VoORWAA:RDE.

VONNISSEN EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN.
IN EEN
VREEMDE TAAL GESTELD STUK. -

(1) Raadpl. cass., 17 december 1975 (Arr.
cass., 1976, blz. 476).
(2) De meest recente internationale overeenkomst voor het goederenvervoer per spoorweg
werd op 7 februari 1970 te Bern ondertekend
en goedgekeurd bij de wet van 24 januari 1973
(Belg. Staatsbl. van 9 mei 1973); raadpl. ook
de bijgevoegde overeenkomst van 9 november
1973 (Belg. Staatsbl. van 18 december 1974).
(3) Raadpl. cass., 1.oktober 1936 (Bull. en

lcelen 608 en 1080 van het Gerechtelijk
W etboek, zijn de bepalingen van het
« uniform reglement voor het interna'
tionaal expressgoederenver.keer per spoorweg " welke de spoorwegen in hun
tarieven mogen inschakelen, overeenkomstig artikel 59, § 3, van de Internationale Overeenkomst betreffende het
goederenvervoer per spoorweg (0 I.M.)
van 25 olctober 1952, goedgekeurd bif
de wet van 23 april 1955 (2); nu de
tarieven van de N ationale M aatschappif
der Belgische Spoorwegen zelf geen wet:
zijn, in de zin van·. deze wettelijke'
bepalingen, lean dit « uniform reglement "• dat in werking gesteld werd bif
een beslissing van de raad van beheer
van deze maatschappij, evenmin een.
dergelijke wet zijn (3).
4° De partijen mogen zich, in de loop van
het geding, beroepen op elk stuk waarvan.
het gebruilc niet is verboden en zij mage?~·
dit stulc bespreken en vertalen · of niet
vertalen zo het in een vreemde taal is·
gesteld, onverminderd het ?'echt van de
tegenpartij de vertaling ervan te belcritiseren of om een officiele vertaling te
verzoeken, en onverminderd ook het recht,
voor. de rechter, zo hiertoe aanleiding·
bestaat, de vm·taling te gelasten (4).
5° Geen· enkele wettelij1ce bepaling vei·biedt
aan het Hof een uit de miskenning van
Pas., 1936, I, 368), 13 mei 1976 (ibid., 1976,
blz. 1019) en noot 2, alsmede de conclusievan het openbaar ministerie v'66r miss.,
30 januari 1976 (Arr. cass., 1976, blz.· 632).
(4) Cass., 24 augustus 1961 (Bull. en Pas.,
1961, I, 1219). Raadpl. cass., 15 juni 1964
(ibid., 1964, I, 1108), 25 september 1969·
(Arr. cass., 1970, blz. 101) en 7 januari 1971
(ibid., 1971, blz. 436),
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middel te beoordelen we gens hetfeit alleen
dat deze akte in een vreemde taal is
gesteld.
(NATIONALE MAATSOHAPPIJ
VAN BELGISOHE SPOORWEGEN,
T. VENNOOTSOHAP NAAR ITALIAANS RECHT
« S.A.I.M.A. ll,)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juni 1975 door het Hof van
Beroep te Antwerpen gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
:schend,ing van de artikelen 1319, 1320,
1322 en 1341 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest overweegt dat verweerster (< weliswaar een alrte van afstand
van rechten, gedagtekend 1961, zonder
verdere precisering van datum, voorbrengt, waarbij S.A.I.M.A. verklaart
haar rechten en rechtsvorderingen af te
:staan aan de firma Gellatly, Hankey
·en Cie te Antwerpen, die bij schrijven
van 23 mei 1961 aan de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen,
onder overmaking van dit document,
om uitbetaling van de schadevergoeding
verzocht; dat echter juist uit dit schrijven
van 23 mei 1961 blijkt dat geen werkelijke afstand van rechten en rechtsvorderingen werd bedoeld vermits de
firma Gellatly, Hankey en Cie uitdrukke1ijk schreef : (< Door de belanghebbende
in voornoemde zending hebben wij
·opdracht gekregen een vordering bij uw
maatschappij in te dienen " ; dat in de
·overeenkomsten dient te worden nage:gaan welke de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen was, veeleer dan
zich aan de letterlijke zin van de woorden
·te houden, en de bedoeling van S.A.I.M.A.
klaarblijkelijk is
geweest Gellatly,
Hankey en Cie mandaat te geven om in
Belgie het nodige te doen tot inning van
haar vordering, wat laatstgenoemde firma
blijkens haar schrijven aan de N ationale
·Maatschappij der Belgische Spoorwegen
ook aldus heeft opgevat; dat, het man·daat ad nutum herroepbaar zijnde, de
door. S.A.I.M.A. ingeleide rechtsvordering voldoende aantoont dat zij uit·eindelijk zelf in eigen naam haar eis heeft
willen aanhangig maken, wat haar recht
was,,
terwijl eiseres in haar conclusie deed
•opmerken dat men voor een akte van
:rechtsafstand stond, (( acte de desiste-

ment " betiteld, waarvan de bewoordingen zo klaar en duidelijk waren
dat zij geen interpretatie duldden :
<( S.A.I.M.A. Domodossola,
declare par
la presente me desister entierement de
tous mes droits et actions contre la
Societe Nationale des Chemins de Fer
Belges en faveur de Messieurs Gellatly,
Hankey en C0 (Belgium) S.A., 19,
Kipdorp, Anvers, et autorise la Societe
Nationale des Chemins de Fer Belges a
leur payer l'indemnite eventuellement
consentie pour les manquants, pertes,
vol etjou avaries constates ,, zodat het
arrest de bewijskracht van dit geschrift
miskent door aan deze alrte van rechtsafstand, op grond van loutere vermoedens, een uitleg te geven die met de
bewoordingen ervan volkomen onverenigbaar is en derhalve de artikeleh 1319,
1320, 1322 en 1341 van het Burgerlijk
W etboek schendt :
Overwegende dat de <( akte van afstand ,, ook (( acte de desistement "
betiteld, niet bij de voorziening is
gevoegd ; dat de bewoordingen ·ervan
noch door de bestreden beslissing, noch
door· enig andere processtuk waarop het
Hof acht vermag te slaan volledig en
letterlijk zijn weergegeven ;
Dat het middel, dat de miskenning
van de bewijskracht ervan aanvoert,
mitsdien niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 44 van het
Uniform Reglement voor het Internationaal Expressgoederenverkeer per
spoorweg (T.I.Ex.), opgesteld krachtens
de bepalingen van de Internationale
Overeenkomst betreffende het goederenvervoer per spoorweg (C.I.M.) van 25 oktober 1952, goedgekeurd door de wet
van 23 april 1955,
doordat het arrest overwe~gt dat het
proces-verbaal de oorzaak van de schade
niet vastlegt, dat het niets anders
weergeeft dan de persoonlijke mening
van de verbalisant en geenszins als een
definitieve stellingneming nopens de
oorzaak van het manco kan worden
beschouwd, zodat aan de ondertekening
van het proces-verbaal door de bestemmeling geen- verdere betekenis kan worden
gehecht dan dat hij de mening van de
verbalisant vaststelt nopens welke meningsuitdrukking uiteraard ook geen
gerechtelijk onderzoek · moest worden
aangevraagd,
terwijl hogervermeld artikel in een
eerste paragraafvoorschrijft dat, wanneer

-439een gedeeltelijk verlies of een bescbadiging door de spoorweg ontdekt of
vermoed wordt of het bestaan ervan
door de rechthebbende wordt beweerd,
de spoorweg onverwijld en zo mogelijk
in tegenwoordigheid van deze rechthebbende een proces-verbaal moet opmaken waarin afhankelijk van de aard
van de schade worden vermeld : de
toestand en het gewicht van het expressgoad en voor zover als mogelijk de omvang van de schade, haar oorzaak en het
tijdstip waarop zij is ontstaan, en verder
in een tweede paragraaf voorschrijft dat
wanneer de rechthebbende zich met de
inhoud van het proces-verbaal niet kan
verenigen, hij kan verlangen dat de
toestand en het gewicht van het expressgoad, alsmede de oorzaken en het bedrag
van de schade gerechtelijk worden
vastgesteld en dat deze procedure is
onderworpen aan de wetten en reglementen van de staat waar de gerechtelijke vaststelling plaatsvindt, zodat het
arrest hogervermeld artikel schendt daar
het proces-verbaal volkomen in overeenstemming met de voorschriften werd
opgesteld en het wel degelijk de vermoedelijke oorzaak van de schade en het
tijdstip ervan vermeldt, na logische
deductie uit objectief vastgestelde feiten,
met als gevolg dat er geen sprake kan
zijn van een louter persoonlijke mening
van de verbalisant :
Overwegende dat artikel 59, § 3, van
de Internationale Overeenkomst van
25 oktober 1952 betreffende het goederenvervoer per spoorweg (C.I.M.) van 25 oktober 1952, goedgekeurd door de wet van
23 april 1955, bepaalde dat "voor het
vervoer van expressgoed, de spoorwegen,
door in hun tarieven daartoe strekkende
bepalingen op te nemen, sommige bij ·
zondere maatregelen kunnen overeenkomen, overeenkomstig bijlage IX » ;
Overwegende dat, blijkens een bericht
verschenen in het Staatsblad van 25 februari 1956, de raad van beheer van de
Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen heeft besloten per 1 maart
1956 het uniform reglement voor het
internationaal
expressgoederenverkeer
per spoorweg (T.I.Ex.) in werking te
stellen;
Overwegende echter dat, sedert de wet
van 23 juli 1926 tot oprichting van de
Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen, de " tarieven » van deze
Maatschappij het kenmerk van een wet
in de zin van de artikelen 608 en 1080
van het Gerechtelijk Wetboek niet meer
bezitten ; dat dit derhalve evenmin het

geval is voor bedoeld uniform reglement
dat door voormelde beslissing in werking
werd gesteld ;
Dat het middel dat de schending
aanvoert van teksten die geen wettelijke
bepalingen zijn niet ontvankelijk is ;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest overweegt dat het
proces-verbaal, dat voor twee getuigen
en de belanghebbende te Domodossola
opgesteld werd op 18 juni 1960, de
oorzaak van de schade niet vastlegt en
niets anders weergeeft dan de persoonlijke.
mening van de verbalisant en niet als
een definitieve stellingneming nopens
de oorzaak van het manco kan beschouwd
worden,
terwijl dit proces-verbaal, zoals het.
arrest het zelf toegeeft, vermeldt dat
" rekening houdend met de schijnbaar·
volledig goede staat van het collo en het.
verschil tussen de twee gewichten aangeduid op de vrachtbrief, menen wij
dat de kist werd geplunderd en dat.
diefstal van de huiden zich heeft voorgedaan v66r de verzending per spoor »,
zodat het arrest de bewijskracht miskent.
die is gehecht aan een proces-verbaal dat,
volledig in overeenstemming met de voor-·
schriften van de internationale overeenkomst die deze handeling regelen, werd
opgesteld, daar het arrest ten onrechte·
van een persoonlijke mening van de
verbalisant gewag maakt terwijl deze
slechts de vermoedelijke oorzaak van de·
schade uit logische deducties achter-·
haalde:
W at de grond van niet-ontvankelijkheid betreft door verweerster tegen het.
middel aangevoerd en hieruit afgeleid dat.
het Hof geen acht kan slaan op het bij de
voorziening
gevoegd
proces-verbaal
omdat het in het Italiaans is gesteld,
terwijl het Hof slechts Nederlands en
Frans als procestaal gebruikt, en omdat.
daarenboven een deel van dit procesverbaal niet volkomen leesbaar is ; dat
het Hof evenmin acht kan slaan op de bij
de voorziening gevoegde Franse vertaling·
van dit proces-verbaal omdat niet blijkt
dat deze vertaling van een beedigde
vertaler uitgaat en het Hof, dat geen.
Italiaans moet kennen, niet kan nagaan
of de Franse tekst op getrouwe wijze uit.
het Italiaans werd overgezet :
Overwegende dat de partijen zich in.
de loop van het geding mogen beroepen
op stukken waarvan het gebruik niet.
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bespreken en vertalen of niet vertalen
zo ze in een vreemde taal zijn gesteld,
onverminderd het recht van de tegenpartij om de vertaling ervan te bekritiseren of om een vertaling te verzoeken,
en onverminderd ook het recht voor de
rechter om, zo hiertoe aanleiding bestaat,
de vertaling te gelasten ;
Overwegende d~t geen wettelijke bepaling het Hof belet de overgelegde middelen te beoordelen op grond van bedoe1de
stukken die voor de feitenrechter werden
ingeroepen ;
Overwegende dat verweerster niet om
een officiele vertaling verzoekt ;
Overwegende tenslotte dat de passage,
waarvan, naar eiseres beweert, de bewijskracht zou zijn miskend, in het procesverbaal en de daaraan toegevoegde
vertaling volkomen leesbaar is ;
Dat de grond van niet-ontvanke1ijkheid van het middel mitsdien moet
worden verworpen ;
W at het middel zelf betreft :
Overwegende dat eiseres .het onderwerpelijk proces-verbaal alsmede een
vertaling ervan bij de voor!liening heeft
gevoegd ; dat uit deze vertaling blijkt
dat ·de passage waarvan, naar . ze beweert, de bewijskracht werd miskend, als
volgt luidt : « En presence des conditions
apparemment parfaites du colis et compte
tenu des differences constatees entre les
deux poids indiques en lettre de voiture
et de toutes les autres particularites
mentionnees au, present proces-verbal,
nous estimons que !'effraction de la caisse
et la soustraction de son contenu doivent
s'etre produites avant !'expedition par
chemin de fer >> ;
Overwegende dat het arrest, na de
passus van het proces-verbaal waarin
de verbalisant de « mening » uitdrukt dat
« de kist geplunderd werd en dat de
diefstal van de huiden zich heeft voorgedaan v66r · de verzending per spoor »,
vaststelt dat « deze zinsnede, naar de
geest en naar de letter, niets anders
weergeeft dan de persoonlijke mening
van. de verbalisant, en geenszins als een
depnitieve stellingneming nopens de
oorzaak: van het manco kan worden
beschouwd » ; dat zodanige · interpretatie
niet onverenigbaar is met de bewoordingen
waarin
het
proces-verbaal,
blijkens de eraan toegevoegde vertaling,
werd gesteld ;
Dat het middel, dat enkel de schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van

het Burgerlijk Wetboek aanvoert, feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
17 december 1976. 1e kamer. Voorzitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. - Verslaggever, de H. Chatel. Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon,
eerste advocaat-generaal. Pleiters,
de HR. Van Ryn en De Baeck.
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10 HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN.VERERGERING VAN DE TOESTAND VAN
DE BEKLAAGDE.- 0NWETTELIJKHEID.
2o VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN TEGEN WIE EEN OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVORDERING.- BESLISSING MET KRACHT
VAN GEWIJSDE WAARBIJ DE BEKLAAGDE
WORDT VRIJGESPROKEN EN RET STRAFGEREOHT ONBEVOEGD WORDT VER.KLAARD OM KENNIS TE NEMEN. VAN DE
RECHTSVORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJEN.- VOORZIENING VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJEN TEGEN DE
BURGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE
PARTIJ. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
1o Op het enkel hoger beroep van de

beklaagde kan zijn toestand niet worden
verergerd; hij lean o.a. niet worden
veroordeeld wegens misdrijven welke
de eerste rechter ter zijde heejt'gelaten (1).
(Artt. 199 en 202 Sv.)
2° Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken
van belang, is de voorziening van de
burgerlijke partijen tegen de burgerrechtelij k aansprakelij ke partij, wanneer
een beslissing met kracht van gewijsde
de beklaagde heejt ontslagen van de
ve~·volgingen welke het openbaar ministerie tegen hem had ingesteld en het
strafgerecht onbevoegd heeft verklaard
(1) Raadpl. cass., 10 juli 1950 (Bull. en Pas.,
1950, I, 826) en 16 september 1975 en 16 februari 1976 (Ar1·. cass., 1976, biz. 77 en 695).
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om kennis te nemen van de door de
burgerlijke partijen tegen hem ingestelde
reohtsvorderingen.
(VERSOHUEREN, T. KATSARGYRIS; VER·
SOHUEREN EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
«LA SEOURITE
BELGE »,
T.
NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP
« GLOBAL
INTERNATIONAL».)
ARREST

(Ve?·taling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 rnei 1976 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Nijvel, waarnaar de zaak is verwezen ;
Gelet op het arrest van het Hof van
8 september I975 (I);

A. Over de voorziening van de eiser
V erschueren, beklaagde :
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering
welke de verweerder, rechtstreeks dagvaardende partij, tegen hem heeft ingesteld :
Over het middel arnbtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen I99,
202 van het W etboek van Strafvordering :
Overwegende dat eiser, op rechtstreekse dagvaarding van verweerder,
beschuldigd werd van overtreding van
de bepalingen van de artikelen I 7,
25-2, a, en 25-2, d, van het Wegverkeersreglement;
Overwegende dat het beroepen vonnis
de overtreding van artikel I 7 bewezen
verldaart, waardoor impliciet de andere
telastleggingen worden afgewezen ;
Overwegende dat het openbaar ministerie het hoger beroep van eiser, beklaagde, tegen deze beslissing niet gevolgd heeft ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
derhalve, zonder schending van de in
het middel aangehaalde wettelijke bepalingen, eisers toestand niet kon verergeren, door deze te veroordelen wegens
de op de artikelen 25-2, a, en 25-2, d, van
het Wegverkeersreglernent gesteunde telastleggingen ;
2. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van de verweerder
Katsargyris tegen eiser :
Overwegende dat de vernietiging van
(1) Arr. cass., 1976, blz. 41.

de beslissing op de strafvordering tegen
eiser de vernietiging rneebrengt van de
beslissing op de civielrechtelijke vordering tegen hem, welke daaruit volgt en
waartegen hij zich regelrnatig in cassatie
heeft voorzien ;

B. Over de voorzieningen van de eisers
V erschueren en de naarnloze vennootschap La Securite belge, burgerlijke
partijen, tegen de naamloze vennootschap
Global International, voor de verweerder
Katsargyris civielrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat de beslissingen waarbij verweerder wordt ontslagen van de
vervolgingen welke het openbaar ministerie tegen hem heeft ingesteld en waarbij
de rechtbank onbevoegd wordt verklaard
om kennis te nemen van de door de
burgerlijke partijen tegen hem ingestelde
rechtsvorderingen in kracht van gewijsde
zijn gegaan ;
Dat de rechtsvorderingen tegen verweerster, civielrechtelijk aansprakelijke
partij voor hem, geen bestaansreden
meer hebben;
Dat de voorzieningen van de eisers
tegen deze verweerster niet ontvankelijk
zijn, bij gebrek aan belang ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden
beslissing, in zoverre zij uitspraak doet
over de strafvordering en de civielrechtelijke vordering tegen de eiser
V erschueren ; verwerpt de voorziening
van eiser voor het overige, en de voorziening van de eiseres naamloze vennootschap La Securite belge ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gernaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; laat de kosten
van de voorziening van de eiser Verschueren, beklaagde, ten laste van de
Staat ; veroordeelt de eisers, burgerlijke
partijen, in de kosten van hun voorziening; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Oorrectionele Rechtbank te
Bergen, zitting houdende in hoger beroep.
20 december 1976. 2e kamer. Voorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Verslaggever,
Mevr. Raymond-Decharneux. - Gelijkluidende oonolusie, de H. Ballet, advocaatgeneraal.- Pleiters, de HH. A. DeBruyn
en L. Simont.

442
2"
1o

2°

3°

4°

5°

KAMER. -

20 december 1976.

VOORZIENING IN CAS SATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.VOORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE
TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASBATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN. VoORZIENING VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ TEGEN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING.
BURGERLIJKE
PARTIJ NIET VEROORDEELD IN KOSTEN
VAN DEZE RECHTSVORDERING.- NIETONTVANKELIJKHEID.
REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BESLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER
BEROEP DIE VERWIJST NAAR DE REDENEN VAN DE EERSTE RECHTER. REDENEN DIE GEEN PASSEND ANTWOORD VERSTREKKEN OP EEN VOOR DE
RECHTER IN HOGER BEROEP VOORGEDRAGEN VERWEER.- NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.
CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. NIET BEPERKTE VOORZIE·
NING 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 VERNIE·
TIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING OP EEN AMBTSHALVE
OPGEWORPEN MIDDEL IS UITGESPROKEN.
AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).
WEGVERKEERSONGEVAL. VONNIS WAARIN
WORDT VASTGESTELD DAT ZICH EEN
BOTSING HEEFT VOORGEDAAN OP EEN
PLAATS W AAR VOERTUIGEN ZICH ENKEL
BEVINDEN ALS DE BESTUURDER EEN
FOUT BEGAAT. VONNIS VOLGENS
HETWELK TUSSEN DEZE FOUT EN RET
ONGEVAL GEEN OORZAKELIJK VERBAND

BESTAAT.- VASTSTELLINGEN VAN RET
VONNIS WAARUIT NIET KAN WORDEN
AFGELEID DAT RET ONGEVAL ZICH ZONDER DEZE FOUT ZOU VOORGEDAAN
HEBBEN. TEGENSTRIJDIGE BESLISSING.

1° Een belclaagde is niet bevoegd om zich
in cassatie te voo1·zien tegen de beslissing
op de strafvordering tegen een medebelclaagde (1). (Art. 216 Sv.)
2° De burgm·lijlce pa1·tij die niet in lcosten
van de st1·ajvordering is veroordeeld, is
niet ontvanlcelijlc om zich tegen de
beslissing op deze rechtsvordering in
cassatie te voorzien (2). (Artt. 177 en
216 Sv.)
3° Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing van de rechter in hager beroep die
enlcel verwijst naar de redenen van de
eerste rechter, als die redenen geen
passend antwoord verstrelclcen op een in
hager beroep voorgedragen verweer (3).
(Art. 97 Grondwet.)
4° Vernietiging, op de niet beperlcte voorziening van de belclaagde, van de beslissing tot veroordeling op de strajvordering
brengt vernietiging mede van de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde
?urgerlijlce rechtsvordering die het gevolg
~8 van de eerste, zelfs indien de vernietiging van de beslissing op de strajvordering op een ambtshalve opgeworpen
middel is uitgesprolcen (4).

5° Tegenst?·ijdig is het vonnis dat, hoewel
het erop wijst dat zich een botsing heejt
voorgedaan op een plaats waar zich een
van de voertuigen bevond ten gevolge van
een jout van zijn bestuurder, beslist dat
tussen deze fout en het ongeval geen
oorzalcelijlc verband bestaat omdat ze
de omstandigheden van het ongeval niet
heeft be~nvloed, als uit de vaststellingen
van het vonnis niet lean worden afgeleid
dat het ongeval zich zonder deze fout zou
voorgedaan hebben (5).
(GRANDI EN KISRANE,
T. GHIZZI G. EN A. EN JAMART.)
ARREST

(1)
1976,
(2)
1976,
(3)
1970,

Cass., 22 september 1975 (-Arr. cass.,
biz. 108).
Cass., 22 september 1975 (-Arr. cass.,
biz. 108),
Cass., 14 november 1969 (Arr. cass.,
biz. 269).

(vertaling).

HET H O F ; - Gelet op het bestreden

(4) Cass., 14 december 1976, supra, biz. 422.
(5) Cass., 10 maart 1975 (Arr. cass., 1976,
biz. 773).
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vonnis, op 13 mei 1976 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik ;

A. In zoverre de voorzieningen van
de eisers gericht zijn tegen de beslissing
op de strafvordering tegen de verweerder
Giuseppe Ghizzi :
Overwegende dat de eisers, de eerste,
beklaagde, en heiden, burgerlijke partijen die in geen kosten van deze rechtsvordering werden veroordeeld, niet bevoegd zijn om zich tegen deze beslissing
in cassatie te voorzien ;

B. Over het overige van de voorziening
van Grandi:
In zoverre de voorziening gericht is :
I 0 tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet:
Overwegende dat de eerste rechter, na
erop gewezen te hebben dat het door
eiser voorbijgereden verkeerslicht op
rood stond toen het ongeval gebeurde,
enkel steunde op de afstand tussen dit
licht en de plaats van de botsing, op de
door eiser aangegeven snelheid van
45 kilometer per uur en op de duur van
de oranjefase, na de uitdoving van het
groene licht, om daaruit af te leiden dat
het groene licht niet meer brandde, toen
eiser dit Iicht voorbijreed ;
Overwegende dat het vonnis, om de
beslissing te bevestigen van de politierechtbank die de telastlegging van nietinachtneming van de signalisatie tegen
eiser bewe2'en verklaart, enkel zegt " dat
de eerste rechter wel degelijk de feiten
van de zaak heeft beoordeeld op grond
van oordeelkundige motieven die de
rechtbank overneemt »; dat de rechter
aldus niet antwoordt op eisers conclusie
in hoger beroep ten betoge " dat de
ontleding door de eerste rechter van de
verklaring van appellant (thans eiser)
niet kan worden aangenomen ; dat,
hoewel concluant erkende dat hij de
lichten was voorbijgereden met een
snelheid van 45 kilometer per uur, hij
immers eveneens preciseerde dat hij
nadien had vertraagd » ;
Dat de veroordeling niet regelmatig
met redenen is omkleed ;
2° tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen tegen eiser :

Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering tegen
eiser de vernietiging meebrengt van de
beslissingen op de tegen hem ingestelde
civielrechtelijke vorderingen die er het
gevolg van zijn ;

ao tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiser tegen de
verweerder Giuseppe Ghizzi :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis, ten einde bewezen
te verklaren hetgeen de eerste rechter
ten laste van de eerste eiser heeft gelegd,
beslist heeft dat « volgens de getuige
Zeevaert, onmiddellijk na de botsing,
de rode lichten brandden in de richting
die Grandi volgde » en << dat de eerste
rechter wei degelijk de feiten van de zaak
heeft beoordeeld op grond van oordeelkundige motieven die de rechtbank overneemt, en de wet juist heeft toegepast »,
terwijl de eerste eiser in zijn conclusie
van hoger beroep had betoogd dat de
beslissing van de eerste rechter steunde
« op een verkeerde uitlegging van het
plan van de lichtsignalisatie dat tijdens
de debatten werd overgelegd » en dat het
rooster van de lichtsignalisatie dat door
de eerste eiser op een precieze en gedetailleerde wijze in conclusie ontleed werd,
aantoonde « gelet op de feiten, dat de
ge'intimeerde Ghizzi, de eerste verweerder,
noodzakelijk de verkeerslichten aan de
Feronstreestraat is voorbijgereden terwijl
het rode licht brandde » ; het bestreden
vonnis, door enkel de motieven van de
eerste rechters nopens deze signalisatie
over te nemen, hoewel de eerste eiser
deze motieven uitdrukkelijk bekritiseerde
in zijn conclusie van hoger beroep, zijn
beslissing niet met redenen heeft omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet):
Overwegende dat uit het middel en uit
de ontwikkeling ervan blijkt dat eiser
aan het vonnis verwijt, onder meer te
hebben beslist dat de telastlegging de
signalisatie niet in acht te hebben
genomen, ten aanzien van Giuseppe
Ghizzi niet bewezen is ;
Overwegende dat de eerste rechter
dienaangaande enkel steunde op het feit
dat het groene licht van het laatste door
deze verweerder voorbijgereden signaal
pas gaat branden twee seconden na het
verschijnen van het rode licht op het
signaal op de weg waaruit eiser kwam
gereden ; dat hij eruit afieidde dat, hoewel
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eiser de sigi'lalisatie niet in' acht genorrien
h:eeft, . Ghizzi · eventueel « ook " door het
r9de licht 'was gerede:h:, doch overwoog
<<dat de gegevens·va:h: het dossier en van
het dnderzoek het niet mogelijk' maken
zulks te bewijzen )) ;
_ ,Oy,erwegende dat he~ bestrec:le:p. vonnis,
door .enkel. de .redenen van de eerste
rechter o~er. te nemen, 'niet passend
antwoordt op de in het i:'niddel bedoelde
omstandige_,conclilsie van boger beroep,
waarin, ten -bewijze· dat .Ghizz·i noodzakelijk door een rood licht was gereden,
precieze . gegevens werden, ..aangevoerd
.die d,oor de.. politierechtbank niet, beantwo0rd werden. ;_ .
,
})at h(3~ middel gegrond ir> .;
· Over het tWeede ±hiddel, afgeieid uit
de s9hending van de. ariiikeleP. 1~82 en
1383 van het Burgerlijk W(3tboek'en 97
van de Grondwet;
. ...
··
do~~dat. het : ~onnis · heeft beslist dat
_;, de eerste rechter, vv;et degel~j.k de feiten
'van de zaak heeft beoordeeld op grond
van 6ordeelkundige motieven die . de
rechtbarik . o:Verneeint en . de . wet jtiist
heeft ~qegepast )) en aidus di'ens beslissing
hef)ft bevestigd 'die, ene~zijds, beklaagde
Gh'izzi, thans eerste verweerder, de
crvertred1ng . va'n de. bepalingen yan
artikei 25-2, ·a, van het. alge:tr:ieen' regleI:h:Emt betreffende het 'wegverkEler ·ten
lhste l~gde ··en, anderzijds,' · niettemin
verklaarc:le da't er geen bbrzakelijk . verhand bestond tusseri deze O'vertrtJding
e:h: l;tet qngeval,
. · .. ·
' ·
ter'Wijl het,' vo~is niet i.mn v~orop
stellen dat. er geen oorz;otkelijk verband
besta!.l!t tt~ssen de schade, zoals zij :z;ich
heeft .voorge(laan, en de l;>ewezen ver"
]{).aa;rde -fou.t yan · de eerste verweerder,
zop.dE)r. va;;t te' stellen dat, zelfs zo;nder
de fout va;n-:laatstgenoemde,, de.schade
zich .eveneep.s op d,ezelfde manier .zou
hebben voorgedaan ; nu de eerste rechter
had vastgesteld welke vaststelling
door het bestreclen vonnis werd overgenome:h:·- dat•l< de plaats van het door de
beklaagde Ghizzi bestuurde voertuig
aantoont dat hij niet bij het naar links
afslaan zo korb mogelijk heeft gedraaid »,
het bestreden·vonnis noodzakelijk gewe•
zen had op feiteli:jke gegevens die bewijzen dat het ongeval zich niet op
dezelfde plaats en op dezelfde wijze zou
hebben voorgedaan, indien de eerste
verweerder met zijn voertuig geen verkeerde plaats had ingenomen ; het
bestreden vonnis derhalve, niet zonder
tegenstrijdigheid (schending van artikel 97 van de Grondwet) of schending

van de regels inzake de civielrechtelijke
aansprakelijkheid (schending van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
W etboek) kon beslissen dat de eerste
eiser aileen aansprakelijk was en de
volledige schade te zijnen laste leggen ;
Overwegende dat de politierechtbank
had vastgesteld « dat ten laste van de
beklaagde Ghizzi bewezen is de· overtreding van de bepalingen van · artikel 25-2, d, van het Wegverkeersreglement daar hij niet zo breed: mog'elijk
naar links heeft gedraaid )) op het kruispunt waar het ongeval is gebeurd ; dat
de uitdrukking « zo kort mogelijk heeft
gedraaid )) welke ariderzijds door deze
rechtbank in de in het middel overgenomen reden van haar beslissing gebruikt wordt, een duidelijke verschrijving
is, nu de rechter kennelijk aan Ghizzi
heeft willen verwijten dat hij · zijn
beweging niet zo breed mogelijk heeft
uitgevoerd ;
. .
Overwegende dat het bestredenvonnis,
door de redenen van de eerste · rechter
over te nemen, aanneemt.dat-de botsing
zich heeft voorgedaan op een plaats
waar deze verweerder .-zich niet mocht
bevinden ; dat uit geen vaststelling van
het vonnis kan vyorden afgeleid dat het
ongeval zou pl~;Latsgehad hebben zoals
het zich heeft voorgedaan zonder het
aldus door Ghizzi begane misdrijf; dat
de correctionele rechtbank dus niet,
zonder tegenstrijdigheid, heeft kunnen
beslissen dat er « tussen het litigieuze
ongeval en deze overtreding geen oorzakelijk verband besta11t )) ;
Dat het middel gegrond .is ;

0. Over de voorziening van Kisrane,
in zoverre zij gericht' is tegen de beslissirig
op de ·.door hem .tegen de verweerder
Giuseppe Ghizzi ingestelde civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat de door eiser. aan
gevoerde middelen .dezelfde zijn als die
welke door de andere eiser tot staving
van diens voorziening zijn voorgedragen ;
Dat deze middelen gegrond zijn ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behoudens in- zoverre l;let
uitspraak doet over de strafvordering
tegen Giuseppe Ghizzi ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt elke eiser in een
vierde van de kosten van zijn voorzie·
ning, elke verweerder in een vierde van
de kosten van de voorziening van Grandi
en de verweerder Giuseppe Ghizzi in de
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andere· drie vierden van de kosten ·van
de voo:rziening van Kisrane ; verwijst
-de··aldus beperkte zaak naar de Correc,tionele· ·.Rechtbank te Hoei, zitting
houdende in hoger beroep.

wo1·dt het anders gekwaliflceerd; deze
regel is van t9epassing, welke .ook de
redenen zijn waarom · de. beklaagde
deflnitief van rechtsverv.olging is ,ontslagen (2).

20 december 1976. 2e kamer. Voorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
Baron Vingotte. Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. Van Ryn en A. De
.Bruyn.·

go Wanneer de beslissing op de stmfvordering wordt .vernietigd omdat deze
7'echtsvO?·dering .vervallen was op de dag
waarop de beslissing ' werd gewezen, en
de kosten van deze rechtsvordm·ing ten
laste van. , de Staat · moeten blijven,
geschiedt de vernietiging zonder ver•
· wijzing (3).
{.CLOSE.)
"'

2e

KAMER. -

20 december 1976.

10 RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN.
. ·. ~ C(nmECTIONELE REOHTBANK OF
,, POLrT,IEREoimBANK, . - . DE REOW\'ER
. IS VERPLIOHT AAN .HET ,BlJ HEM. AAN.. HANGIC!EJ ,STRAFBA.AR .F.liJIT ZIJN WETTE.,. LIJKE-K'fAJ;,IFIOAT,IE TE qEVEN.

2o

RECHTERLIJK 'GEWIJSDE. ·. Co:aR.Fi.cTIONELE ZAKEN. ·:oF POLITIEZAKEN.-'- BERLAAGDE VRIJGESPROREN.
DEZE K.AN LATER WEGliiNS HETZELFDlii FJ,lliT NIET JI'IEER WORDEN
VERVOLGD, · . ZELFS AL WORDT RET
ANDERS GEKWALIFICEERD.

go VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. VERNIETIGING. VAN
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING.
- . STRAFVORDERING ·.· VERJAARD. ·_
KOSTEN VAN DEZlii RECHTSVORDERING
;MOETEN TEN LASTE VAN DE STAAT
BLIJVEN. '--- .YERNI]1TIGING ZONDER
VE)1WIJZING.
l 0 De politierechtbank of de correctionele

rechtbank, waarbij een stmfbaar feit
···aanhangig.is, is, zoweZ·in eerste aanleg
als in hager beroep, verplicht hieraan
· zijn wettelijke kivaliflcatie te geven,
onder voorbehoud· · van ' inachtneming
van de rechten' van de verdediging (1).
2° De door een porrectionele rechtbank of

een politier!lCJhtbank vrijgesproken beklaagde kan later niet .meer worden
vervolgd W!lgens hetzeljde feit, zelfs al
(1) Cass., 20 S!lptember 1976, sup1·a, biz. 77.
(2) Cass., 31 januari 1955 (Bull. en Pas.,
:19.55 I, 567); raadpl. cass., 26 maart 1973

ARREST (vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 bktober 1976 in hoger beroep
gewezen 'door de Co:rrectionele Rechtbank te V erviers ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van het gezag van
gewijsde van de op de strafvordering
gewezen rechterlijke beslissingen :
Overwegi:mde dat nit de. vergelijking
van de vaststellingen van het bestreden
vonnis :·,en yan d~J stukken waarop het
Hof ve:rmag ~c,ht tEl slaan blijkt dat het
feit op grond waarvan eiser werd .veroordeeld wegens de overtreding van artikel 48, 1°, van de wet betreffende de
politie: over het wegverkeer noodzakelijk
hetzelfde · is als het als overtreding van
artikel 30; 2°; 'van' deze wet beStempelde
feit waarvari dezelfde correctioriele· rechtbank eiser heeft vrijgesproken bij vonnis
van 12 september 197 5, dat in kracht
van gewijsde is gegaan;
Overwegende' dat de correctionele of
de politierechter nauwkeurig de bestanddelen ··van .lwt ·bij hem aanhangige feit
en derhalve de a~trd ervan moet vaststellen, met inachtneming van de rechten
vari de verdediging, en de voorlopige
kwalificatie van de dagvaarding of
besch.ikking tot verwijzing door een
juiste kwalificatie van het feit moet
vervangen;. .
.
Dat de door deze rechter vrijgesproken
peklaagde later niet meer wegens het•
zelfde feit kan worden vervolgd, zelfs al
(.Arr. cass., 1973, biz. 745) en 12 februari 1974
(ibid., 1974, blz. 640).
(3) Cass., 25 november 1975 (Ar1', cass.,
1976, biz. 388).
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wordt het anders gekwalificeerd, en dat
deze regel van toepassing is, welke ook de
redenen zijn waarom de beklaagde is
vrijgesproken ;
Dat het vonnis, door eiser te veroordelen, de in het middel opgegeven regel
schendt;
En overwegende dat er, wegens verjaring van de strafvordering, geen reden
tot verwijzing is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding wordt gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing ; laat de kosten
ten laste van de Staat ; zegt dat er geen
reden tot verwijzing is.
20 december 1976. - 2e kamer. V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Baron Vin9otte. - Andersluidende conclusie (1), de H. Ballet, advocaatgeneraal.

2e

KAMER.-

21 december 1976.

21 december 1976. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Bayart en De Gryse.

2e

KAMER.-

21 december 1976.

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST). -

(BUITEN
FouT DIE

SLECHTS DE MIDDELLIJKE OORZAAK
VAN SCHADE IS. AANSPRAKELIJK·
REID VAN DEGENE DIE DE FOUT HEEFT
BEGAAN.- VooRWAARDE.

Wil een jout die slechts de middellijke
oorzaak van schade is degene, die ze
heeft begaan, aansprakelijk stellen dan
moet, doch volstaat het, dat tussen de
jout en de schade een oorzakelijk verband bestaat, d.w.z. dat zonder de fout
de schade, zoals zij zich in concreto
heeft voorgedaan, niet zou zijn ontstaan (3). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

DESKUNDIGENONDERZOEK. STRAFZAKEN,- DooR DE DESKUNDIGE
AF TE LEGGEN EED.

De in strajzaken aangestelde deskundige
moet de eed afleggen in de bewoordingen
van artikel 44, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij
de wet van 27 maart 1970 (2).
(LABIS, T. BUSEYNE.)

(MALEGO, T. GOESAERT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 maart 1976 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
(1) Het openbaar ministerie had geconcludeerd tot vernietiging op een ander middel.
Het was van oordeel dat het middel afgeleid
uit de schending van het gewijsde niet in
overweging kon genomen worden, omdat
het Hof niet over de feiten beslist en dat
het vonnis van 8 oktober 1976 niet vaststelde
dat de feiten die aan de vonnissen van 12 sep·
tember 1975 en 8 oktober 1976 ten grondsiag
lagen dezeifde waren. (Raadpl. cass., 31 januari 1955, Bull. en Pas., 1955, I, 567,
3 oktober 1955, ibid., 1956, I, 76, en 4 februari
1957, ibid., 1957, I, 659,)

(2) Oass., 21 november 1972 (Arr. cass.,
1973, biz. 285).
(3) Raadpi. cass., 13 juni 1932 (Bull. en Pas.,
1932, I, 189), 12 juli 1951 (ibid., 1951, I, 785),
11 mei en 11 juni 1956 (ibid., 1956, I, 962 en
1094), 2 september en 28 november 1960
(ibid., 1961, I, 2 en 338), 4 oktober 1965,
28 maart en 6 juni 1966 (ibid., 1966, I, 164,
976 en 1276), 4 maart 1968 (Arr. cass., 1968
blz. 884), 16 december 1968 (ibid., 1969,
blz. 337), 9 juni 1972 (ibid., 1972, blz. 951),
18 juni 1973 (ibid., 1973, biz. 1015), 5 maart
1974 (ibid., 1974, blz. 737), 10 maart 1975
(ibid., 1975, biz. 773), 4 november en 15 december 1975 (ibid., 1976, blz. 298 en 467),
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tot veroordeling van verweerder tot
de schadebedragen van 4.811.260 en
600.000 frank respectievelijk wegens
inkomsten en morele schade tengevolge
-van blijvende arbeidsongeschiktheid, afwijst, op grand van de overweging << dat
verweerder aileen kan aangesproken
worden voor het herstel van een gebeurlijke schade indien er geen twijfel bestaat
nopens het rechtstreekse en noodzakelijk
oorspronkelijk verband tussen zijn foutieve daad en de daaruit spruitende
.schadelijke gevolgen »,
terwijl, eerste onderdeel, het voor de
gegrondheid van een schadeeis gesteund
op artikel 1382 van het Burgerlijk
W etboek nodig is doch volstaat dat de
.schade het gevolg is van de handeling
of onthouding van de schuldenaar van
de vergoeding; meer bepaald, geens·zins vereist is dat tussen schade en fout
·een rechtstreeks verband zou bestaan,
noch dat dit verband oorspronkelijk
·zou zijn, zodat, door eiser's schadeeis te
beoordelen in het licht van de in het
middel aangehaalde criteria van het
.arrest, de rechter aan artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek toepassingsvoorwaarden toevoegt die deze wets-bepaling niet bevat, en waaruit de
-miskenning ervan volgt ;
tweede onderdeel, de motivering van
het arrest minstens twijfel laat bestaan
over de toepassing van de in het middel
,aangehaalde foutieve criteria van de
rechter, hetgeen het toezicht van het
Hof onmogelijk maakt, waaruit de
miskenning van artikel 97 van de
·Grondwet volgt :
Overwegende dat, om de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de dader
·te rechtvaardigen, het weliswaar niet
vereist is dat de schade een rechtstreeks
_gevolg zou zijn van de fout; dat het
volstaat, in geval van onrechtstreekse
· schade, dat er een noodzakelijke band
bestaat tussen schade en fout, met andere
woorden, dat zonder de fout de schade,
·zoals zij zich in concreto heeft voorgedaan,
· niet zou zijn ontstaan ;
Overwegende dat het arrest, in verband met de eis betre:ffende inkomsten·verlies en morele schade wegens blijvende
•arbeidsongeschiktheid, erop wijst dat
indien het ongeval zich niet had voor:gedaan, de reeds bestaande stoornissen
·verder zouden hebben geevolueerd en dat
· eiser vroeg of laat, maar door niemand
met zekerheid te bepalen wanneer,
:gelet op de kort na het ongeval vast-

gestelde reeds waarneembare cervicarthrose toch dezelfde blijvende letsels
en derhalve ook invaliditeit zou hebben
vertoond;
Overwegende dat uit de context van
het arrest duidelijk blijkt dat de rechter
te kennen geeft dat het niet kan uitgemaakt worden of het ongeval.de evolutie
van de ziekte heeft bei'nvloed, dit is of de
fout de schade, zoals zij zich in concreto
heeft voorgedaan, heeft doen ontstaan,
waaruit volgt dat de rechter beslist
dat er noch een rechtstreeks, noch zelfs
een onrechtstreeks doch noodzakelijk
oorzakelijk verband bewezen is tussen
de fout en de schade ;
Dat het arrest aldus zijn beslissing
.wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
,•

....... .

Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
21 december 1976. 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadEheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiters, de HR. Biitzler en
Houtekier.

2e

KAMER. -

HELING.-

21 december 1976.

BESTANDDELEN.

Noodzakelijke bestanddelen van heling
zijn bezit of detentie van een voorwerp
verkregen door een misdaad of wanbedrijf van een derde, samen met de wil
om het aan de wettige eigenaar te
onttrekken, alsmede de aan de inbezitneming voorafgaande of ermee gelijktijdige wetenschap van de wederrechtelijke herkomst van het voorwerp (I).
(Art. 505 S.W.)
(1) Sedert een aantal jaren bestaat, volgens
de rechtspraak van het Hof, heling erin een
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<<UNION DES ASSURANCES DE PARIS n,
SOHOEFS L. EN THEWISSEN E.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 april 1976 door het Hof van
Beroep te Antwerpen gewezen ;
Over het eerste middel,
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 505 van
het Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de telastlegging van
heling van een gestolen voertuig ten
aanzien van eiser bewezen verklaart, hem
strafrechtelijk veroordeelt en aan de
burgerlijke partijen schadevergoeding
toekent om de reden dat eiser tevergeefs
betwist dat hij de delictueuze herkomst
van bedoeld voertuig zou gekend hebben,
voorwerp, verkregen door een misdaad of
wanbedrijf van een derde te bezitten of onder
zich te hebben, voor of terzelfdertijd als de
inbezitneming wetenschap te hebben van
de wederrechtelijke herkomst van het voorwerp en dat voorwerp aan de nasporingen van
de wettige eigenaar of van het gerecht te
willen onttrekken (zie o.a. cass., 15 mei 1950,
Bull. en Pas., 1950, I, 649 ; 14 oktober 1957 en
24 maart 1958, ibid., 1958, I, 127 en 823;
24 mei 1967, Ar1·. cass., 1967, biz. 1169).
Auteurs als SERVAIS (d. IV, blz. 171, nr. 6)
en CoNSTANT (d. III, nr. 1540) hebben deze
rechtspraak aangenomen. Aldus luidt ook
de rechtspraak van het Hof van Cassatie
van Frankrijk (cfr. cass. fr., 31 december 1920,
Sirey, 1922, I, 45 en de noot, met dit voorbehoud dat men in Frankrijk beslist dat het
misdrijf een voortdurend misdrijf is, wat niet
het geval is in Belgie). Dit is ook de mening
van E. GARQON, Code penal annQte, art. 460,
biz. 563 tot 570, inz. biz. 569.
Volgens deze rechtspraak en rechtsleer
volstaat het niet de wederrechtelijke herkomst
van het voorwerp te kennen. Daarnevens moet
het opzet bestaan om aan zichzelf of aan een
ander een onwettig voordeel te verschaffen.
Door te beslissen dat de heler aan zichzelf
of aan een ander een onwettig voordeel wil
verschaffen wordt de nadruk gelegd op het
opzet van de heler het voorwerp niet terug
te geven. De rechtspraak heeft evenwel herhaaldelijk beslist dat de heler de zaak aan de
nasporingen van de eigenaar en dus van het

nu er aan het tochtraampje sporen van
braak zichtbaar waren die hij had
kunnen vaststellen, dat hij de identiteit
van de verkoper niet kende en dat de
berekening van de waarde van de wagen,
die hij in conclusie voorstelt, niet op
werkelijke gegevens berust,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
conclusie staande hield dat hij aan de
kwestieuze wagen een normale bestemming gegeven heeft, en het arrest hierop
niet antwoordt (schending van artikel 97
van de Grondwet);
tweede onderdeel; het arrest alzo nalaat
vast te stellen dat het bijzonder opzet,
vereist voor het voltrekken van de heling,
aanwezig was (schending van artikel 505
van het Strafwetboek), zodat het arrest
de in het middel aangewezen bepalingen
schendt:
Overwegende dat het arrest het eiser
ten laste gelegde feit van heling bewezen
verklaart op grond van de vaststelling
dat het litigieuze voertuig << Volkswagen >>
aan verweerster Thewissen toebehoorde,
gerecht had onttrokken. Dit is slechts een
aspect van het vraagstuk. Aan de nasporingen
onttrekken betekent niet « verbergen ,, doch
enkel « niet terugbrengen " of « niet teruggeven "· Hij die teruggeeft of wil teruggeven
heelt niet, omdat hij aan de wederrechtelijke
toestand ten gevolge van misdaad of wanbedrijf een einde maakt of zulks wil doen.
Heling bestaat er dus in zo te handelen dat
de eigenaar niet opnieuw in het bezit kan
komen van het gestolen voorwerp, nl. dit
voorwerp niet teruggeven aan de eigenaar.
In een arrest van 3 november 1975 (.Arr.
cass., 1976, biz. 292) heeft het Hof beslist
dat de wil om het voorwerp te onttrekken aan
de nasporingen van de eigenaar een gegeven
kan zijn om de wetenschap van de wederrechtelijke herkomst van het voorwerp te
beoordelen.
In het onderhavige arrest wordt 's Hofs
rechtsleer in die zin aangevuld dat heling niet
beperkt is tot de wetenschap .dat een ·voorwerp door misdrijf is bekomen; daarenboven
moet de heler de zaak onwettelijk bezitten
of onder zich hebben, wat zijn opzet behelst
ze niet aan de wettige eigenaar terug te geven.
Ret is dan ook niet nodig dat hij het voorwerp verbergt of dat hij het aan de nasporingen van de eigenaar onttrekt. W el is vereist,
doch het volstaat, dat de heler het voorwerp
verder blijft bezitten of onder zich hebben
en ook blijk geeft van zijn opzet het niet terug
te geven.

E.K.

-

449

dat het haar ontstolen werd en door een
onbekende man aan beklaagde (thans
eiser) werd verkocht; dat beklaagde de
delictueuze herkomst van deze auto
kende en hem niettemin verder aan de
rechtmatige eigenaar onttrok door ditzelfde voertuig aan de genaamde Reekmans door te verkopen ;
Overwegende dat ter weerlegging van
eisers verweer als zou hij van de delictueuze herkomst van de wagen onwetend
zijn geweest, het arrest niet alleen de
feitelijke gegevens vermeldt waaruit
het afieidt dat hij op het tijdstip van de
aankoop en de inbezitneming de delictueuze herkomst van het voertuig moet
gekend hebben, doch tevens vaststelt
dat de door eiser in conclusie voorgestelde
verkoopwaarde niet op reiile gegevens
berust, dat hij de wagen onder de normale
prijs kocht en door contante betaling
ervan in handen van de verkoper, op
dazes aandringen, tot het bemoeilijken
van diens opsporing heeft medegeholpen ;
Overwegende dat het arrest zodoende
enerzijds de redenen opgeeft waarom
het eisers verweer betreffende de herkomst van het litigieuze voertuig verwerpt en zijn conclusie desaangaande
beantwoordt, en anderzijds aanneemt
dat eiser het voertuig wederrechtelijk
in zijn bezit had of onder zich hield,
hetgeen insluit dat hij de wil had dit
voertuig aan de rechtmatige eigenaar
te onttrekken ;
Dat het hof van beroep aldus de
veroordeling regelmatig met redenen
omkleedt en zijn beslissing wettelijk
rechtvaardigt ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
En overwegende, wat de strafvordering
betreft, dat de substantiiile of op straffe
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen warden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
21 december 1976. 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Houtekier.
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21 december 1976.

VONNISSEN EN ARRESTEN.- VoRDERING TOT VERBETERING. ~ VOOR·
WERP VAN DE VERBETERING.

De rechter kan de verschrijvingen of
misrekeningen in een door hem gewezen
beslissing verbeteren zonder evenwel de
daarin bevestigde rechten uit te breiden,
te beperken of te wijzigen (1). (Art. 794
G.W.)
(BUNTINX EN LITISCONSORTEN,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
<<ROYALE BELGE » EN LITISCONSORTEN,)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
21 december 1976. 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Soetaert. Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, adyocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Houtekier.

2• KAMER.- 21 december 1976:
1o RECHTERLIJK GEWIJSDE. STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. BESLISSING INZAKE EEN TEN LASTE
GELEGD MISDRIJF, - BESLISSING HEEFT
GEEN GEZAG VAN GE.WIJSDE TEN OP·
ZICHTE VAN EEN AF,ZONDERLIJK VER·
VOLGDE MEDEDADER VAN OF MEDEPLICHTIGE AAN DIT MISDRIJF.
2° BEWIJS. STRAFZAKEN. BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF. BEWIJS RUSTEND OP DE VERVOLGENDE
OF OP DE BURGERLIJKE PARTIJ,
1° De beslissing van het strafgerecht inzake
de gene aan wie een, misdrijf ten laste
wordt gelegd, heeft geen gezag van gewijsde ten opzichte van een afzonderlijk
vervolgde mededader van of medeplichtige aan dit misdrijf; deze beslissing kan

(1) Cass., 25 februari 1974 (.Arr., cass.
1974, blz. 697) en de noot get. P.M.
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hem noch schaden noch baten (1}. (Aigemeen rechtsbeginsel van het gezag
. van gewijsde in strafzaken.)·
2° Het staat aan de vervolgende of de burgerlijke partij te bewijzen dat alle bestanddelen van een misdrijj aanwezig zijn (2).
(Algerrieei:l beginsel van het straf. rE\Cht.) ..
. .
.

.

.

(VELA'EJRS, T. SEGERS,

q.q.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juni 1976 door het Hof van
Beroep te Antwerpen gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing van veroordeling
op de strafvordering :

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 578 van het
Wetboek van Koophandel, 66 en 489
van het Strafwetboek,
· doordat · het arrest eiser onder meer
veroordeelt wegens mededaderschap aan
bedrieglijke bankbreuk, gepleegd door
zijn zoon Marcel. Ve~aers, en op . ~ro~d
hiervan de pubhkatw beveelt biJ mttreksel in het Belgisch Staatsblad en in
een dagblad,
terwijl het zich ertoe beperkt te verklaren dat Marcel Velaers failli(lt werd
verklaard hij een vonnis van de Rechtbank .. van Koophandel te Hasselt ;
hoewel het erkent dat de faillietverklaring
door de burgerlijke rechter geen gezag
van geWijsde heeft in het straJproces,
en dat de strafrechter · zelf het faillissement moet vaststellen, het arrest er zich
ten deze toe beperkt aan te voeren dat
de strafrechtelijke vaststelling van het
faillissement van· 'Marcel Velaers blijkt
uit het gezag van gewijsde van het
arrest van de kamer van inbeschuldigingst.elling waarbij hij werd gei:nter:rieerd :
Overwegende . dat het arrest, na te
hebben aangehaald dat eiser in rechte
voorhield « .dat.hij onmogelijk mededader
of medeplichtige kon zijn aan bedrieglijke
bankbreuk van Marcel Velaers omdat de
staat van faillissement van deze laat:>te
niet strafrechtelijk. wordt vastgesteld "
en na desbetreffend te hebben beschouwd
" dat het juist is' dat de strafrechter op
onafhankelijke wijze, dit is zonder zich
(1) en (2) Cass., 13 mei 1975 (A1'1', cass.,
1975, biz. 989).

450 -'uitsluitend te beroepen op de failliet:
verklaring door de handelsrechter, dient
vast te stellen dat de hoofddader in staat
van 'faillissement verkeert "• beslist dat
deze strafrechtelijke vaststelling blijkt
uit het gezag van· gewijsde van het
definitief geworden arrest van 2 oktober
1973 van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij Marcel Velaers gei:nterneerd werd wegens· het · feit van: de·
telastlegging '« handelaar zijnde, in staat
van faillissement · verklaard door vonnis
van 9 september 1971 van de rechtbank
van koophandel, zich plichtig te hebben
gemaakt aan bedrieglijke bankbreuk
door onder meer een gedeelte van zijn
activa te hebben verduisterd of verborgen », vermits ·bij dit arrest bewezen
wordt geacht dat Marcel Velaers de
tela:stlegging van bedrieglijke bankbreul{,
met uitdrukkelijke vermelding van de
staat van faillissement in de. omschrijving, gepleegd heeft ;
·
Overwegende dat de beslissing van het
strafgerecht ten aanzien van een beklaagde aan wie een misdrijf ten laste
wordt gelegd, geen gezag van gewijsde
heeft ten opzichte van een afzonderlijk
vervolgde mededader of medeplichtige
aan dat misdrijf en dat deze beslissing
hem schaden noch baten kan ;
Overwegende dat het arrest derhalve,
door zijn beslissing op de bovenaangehaalde motieven te steunen, de regels
van het rechterlijk gewijsde en van de
bewijslast in strafzaken schendt;
Dat het middel gegrond is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering, houdende toewijzing van aangeslagen voorwerpen aan de niassa van
de schuldeisers :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing .op de strafvordering de
vernietiging medebrengt van voornoemde
beslissingen op de civielrechtelijke vordering, die het gevolg ervan zijn ;
Om die redenen, zonder acht te slaan
op de andere middelen door eiser aangevoerd, welke middelen geen ruimere
cassatie of cassatie zonder verwijzing
k=en medebrengen, vernietigt het
bestreden arrest. in zoverre het . eiser
op de strafvordering veroordeelt en het
op de civielrechtelijke vordering aangeslagen voorwerpen aan de massa van de
schuldeisers toewijst en in zoverre het
eiser in kosten van de beide vorderingen
veroordeelt ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gema.akt op de kant

-451van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerder in de kosten ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.
21 december 1976. - 2 8 kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiter, de H. L. Verheyen (van de balie
te Turnhout).

2e KAMER.- 21 december 1976.
HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE
ALLEEN.- VERZWARING VAN DEVER·
OORDELING IN EERSTE AANLEG. ONWETTELIJKHEID.

De beklaagde kan op zijn hoger beroep
alleen niet worden veroordeeld tot een
zwaardere straj dan die welke door de
eerste rechter is uitgesprolcen (1).
(Art. 202 Sv. ; art. 7 wet van 1 mei
1849.)
(PROOUREUR DES KONINGS TE HASSELT,
T. SEVENS,)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 september 1976 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Hasselt;

zijnde van een voertuig op de openbare
weg die een ander in beweging zijnde
voertuig kruist, verzuimd te hebben
naar rechts uit te wijken zodat er
voldoende zijdelingse afstand blijft tussen
zijn voertuig en degene die hij gaat
kruisen en nagelaten te hebben zo hij dit
niet kan doen ingevolge een hindernis
of de aanwezigheid van andere weggebruikers, te vertragen of eventueel
te stoppen om het tegemoetkomend
verkeer doorgang te verlenen, en, B), op
een openbare plaats een voertuig bestuurd te hebben na alcoholische dranken
in zodanige hoeveelheid te hebben verbruikt dat het alcoholgehalte in zijn
bloed, op het ogenblik dat hij bestuurt,
tenminste 0,8 gram per duizend bedraagt,
tot een enkele geldboete van 100 frank
of 30 dagen vervangende gevangenisstraf wegens de feiten A en B samen,
en tot een stuurverbod van drie maanden,
wegens het feit B ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
hoewel alleen verweerder in hoger beroep
was gekomen, hem veroordeelt tot een
geldboete van 50 frank of 10 dagen
vervangende gevangenisstraf wegens het
feit A, en tot een geldboete van 100 frank
of vijftien dagen vervangende gevangenisstraf, alsmede tot stuurverbod gedurende een maand, wegens het feit B ;
Overwegende dat het vonnis, door
twee afzonderlijke straffen uit te spreken,
en door verweerder tot een hoger bedrag
aan geldboeten te veroordelen, de door
de eerste rechter opgelegde straf heeft
verzwaard, wat het op het uitsluitend
hoger beroep van verweerder niet vermocht te doen zonder de in het middel
aangevoerde wetsbepaling te schenden ;
Dat het middel gegrond is ;

Om die redenen, vernietigt het bestreOver het middel afgeleid uit de schen- . den vonnis ; beveelt dat melding van dit
ding van artikel 202 van het Straf- arrest zal worden gemaakt op de kant
wetboek,
van de vernietigde beslissing ; laat de
doordat het vonnis de door de eerste kosten ten laste van de Staat; verwijst
rechter uitgesproken straf verzwaart,
de zaak naar de Correctionele Rechtbank
terwijl alleen de beklaagde hager beroep te Tongeren, zitting houdende in hager
beroep.
had aangetekend :
Overwegende dat verweerder door de
Politierechtbank van het arrondissement
Hasselt, zitting houdende te Beringen,
veroordeeld werd om, A), bestuurder
(1) Cass., 25 november 1975 (A1•r. cass., 1976,
biz. 388).
De rechter in hager beroep die verscheidene
straffen uitspreekt, hoewei de eerste rechter
siechts een enkeie straf had opgeiegd, verzwaart de toestand van de beklaagde, · zeifs·

21 december 1976. 2 8 kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
indien de straffen samen niet zwaarder zijn
of zelfs minder zwaar zijn dan die weike de
eerste rechter
heeft
toegepast
(cass.,
22 oktober 1969 en 9 maart 1970, Arr. cass.,
1970, biz. 182 en 640),
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VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN.-:- HoF VAN AssrsEN.VOORZIENING VAN DE BESCHULDIGDE
TEGEN RET VEROORDELEND ARREST • ......:...
SLAAT NIET . OP .. HET VERWIJZEND
ARREST.

2o

CASSATIEMIDDELEN. HoF VAN
AsSISEN. VOORZIENING TEGEN HET
'VEROORDELEND ARREST. MIDDEL
WAARIN EEN NlETIGHEID WORDT AANGEVOERD WELKE ENKEL BETREKKING
HEEFT OP HET VERWIJZEND ARREST.N IET-ONTVANKELIJKHEID.

go VOORZ;IENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
PROCESHANDELING DIE GEEN BESLISSING IS, IN DE ZIN VAN DE ARTIKELEN 608 EN 609 VAN HET GERECH. TELIJK WETBOEK. · GEEN VOORZIENING. MOGELIJK.

4o

HOF VAN ASSISEN.- ARRESTEN
W .AARBIJ DE OPGEROEPEN WERKENDE
OF TOEGEVOEGDE GEZWORENEN WOR,
DEN VRIJGESTELD. GERECHTELIJK
WETBOEK, ARTIKEL 243.- AARD VAN
DEZE BESLISSINGEN.

5o

VOORZIENING IN OASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN. ARREST VAN HET
HoF VAN ASSISEN WAARBIJ DEOPGE• ROEPEN WERKENDE OF TOEGEVOEGDE
GEZWORENEN WORDEN VRIJGESTELD.VoORZIENING VAN DE BESCHULDIGDE.
NtET-ONTVANKELIJKHEID.

60 HOF VAN ASSISEN.- ARRESTEN
W AARBIJ DE OPGEROEPEN WERKENDE
()F TOEGEVOEGDE GEZWORENEN WORDEN'VRIJGESTELD. -'·GERECHTELIJK
'WETBOEK; ARTIKEL 243. TEGEN. wciORDIGnEID VAN DE BESC:aiJLDIGDE.
~ GEREiJHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 242 ...:___ DoEL ·vAN DEZE TEGENwooRDIGHEID.

7o

VOORZIENING IN CASSATIE.
DRAAGWIJDTE .. --"- MISDAAD. ~ VoOR,
ZIENING. TEGEN. ·. HET VEROORDELEND
ARREST VAN EEN HOF VAN ASSISEN. GEVOLG OP EEN TUSSENARREST.

go HOF VAN ASSISEN.- AAN DE JURY
TE STELLEN VRAGEN.- BEVOEGDHEID
VAN HET HoF VAN AssiSEN.

1o De voorziening in cassatie van de

beschuldigde tegen .een veroordelend
arrest van het Hof van Assisen slaat
niet op het arrest tot verwijzing naar
dit hof (1).
2o Niet ontvankelijk is het middel tot
staving van de voorziening welke enkel
is ingesteld tegen een veroo1·delend
arrest van het H of van Assisen, waa1·in
een nietigheid wordt aangevoerd welke
enkel betrekking heeft op het verwijzend
arrest (2).
3° Tegen een proceshandeling die geen
beslissing is, in de zin van artikel 608
en 609 van het Gerechtelijk Wetboek,
staat geen cassatiebm·oep open (3).
(Artt. 407, 408, 413 en 416 G.W.)

4o De arresten waarbij het H of van Assisen,
met toepassing van artikel 243 van het
Gerechtelijk Wetboek, de opgeroepen
werkende of toegevoegde gezworenen
ambtshalve of op aanvraag m·ijstelt zijn
louter administmtieve handelingen waarin zij niet mogen tussenkomen en die
aan hun toezicht ontsnappen (4).
5o Niet ontvankelijk is de voorziening van
de veroordeelde tegen het arrest waarbij
het Haj van Assisen, met toepassing van
m·tikel243 .van het Gm·echtelijk Wetboek,
de apgeraepen werkende of toegevaegde
gezwo1·enen heeft vrijgesteld (5).
50 De bij artikel 242 van het Gerechtelijk

Wetbaek vaargesch1·even tegenwaardigheid van de beschuldigde, wanneer, v66r
de opening van de debatten, de gezwarenen voar het Haf van Assisen worden
geraepen en dit haf, met taepassing van
artikel 243 van· ditzeljde wetboek, zawel
ambtshalve als ap aanvraag uitspraak
daet aver de vrijstelling van de opge1'aepen wm·kende of taegevaegde _gezwarenen, heeft tat doel dat hij zou weten
welke gezwarenen verwijderd . werden
van de hem ave1•eenkamstig a1·tikel 241
van hetzeljde wetboek ter kennis gebmchte
lijst (6).
7o De beschuldigde die zich enket tegen het
veraordelend arrest in cassatie heejt vaar,
zien dat een haf van assisen tegen hem
heeft uitgesproken, lean zich beraepen
(1) en (2) Oass., 19 juni 1973 (A1·r. cass.,
1973, blz. 1027).
(3) Cass., . 6 april 1976 (Ar1·. cass., 1976,
blz. 903).
(4) (5) en (6) Cass., 2 februari 1976 (.Arr.
aass., 1976, blz. 646) en de conclusie van de
Eerste Advocaat-Generaal Durnon, Ren, dr.
penal, 1975-1976, blz. 657 en vlg.
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op . de:. onwettelijkheid van een tussenarr.est, in zoverre het eindarrest door
deze onwettelij kheid kan worden aangetast(1): (Impliciete oplossing.)
go Het Hof van Assisen beslist op onaan. tastbare wijze welke vragen aan de jury
· zullen worden gesteld, mits het vaststelt
dat zij .steun · vinden in het debat en
mits zij geen aanleiding ktmnen
geven tot dubbelzinnige antwoorden (2).
(Artt. 337 en 339 Sv.)
(DHONDT.)
ARREST.

Overwegende dat de middelen, in
zoverre zij enkel bet arrest tot verwijzing
naar het hof van assisen en daaraan
voorafgaande bandelingen van onderzoek
betreffen, .niet kunnen worden aangevoerd tot staving van de voorziening,
die enkel gericht is tegen het eindarrest ;
Overwegende dat het derde middel, in
zoverre het gericht is tegen het ·exploot
van betokening van de beschikking tot
gevangenneming, niet ontvankelijk is,
nu het niet gericht is .tegen een beslissing
als bepaald in artikel 608 van het
Gerechtelijk W etboek ;
Dat de middelen niet ontvankelijk
zijn;
··

Over het tweede, het vierde, het vijfde
en het zesde middel,
het tweede, afgeleid uit de schending
van de artikelen 242 en 243 van het
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
I. In zoverre de voorziening gericht Grondwet,
is tegen het arrest van 21 oktober 1976,
doordat het zittingsblad van 18 oktober
gewezen ·op. de strafvordering :
1976 vermeldt dat de niet verschijnende
Over het eerste en het derde middel, personen Feys en Planckaert, werkende
gezworenen, en Riessauw, toegevoegde
het eerste, afgeleid uit de schending : gezworene, genoegzaam hebben doen
van de artikelen 408 van het W etboek blijken dat zij zich in de volstrekte
van S:trafvordering en 97 van de Grand- onmogelijkheid bevonden hun functie
wet,
·· ·
van gezworene gedurende gans de zittijd
doordai d~ kamer van inbeschuldiging- :waar te nemen,
stelling de.:vordering van eiser tot overte1·wijl het tegenstrijdig is te zeggen
legging van de protocollen der R.ohr- dat iemand eensdeels niet verschijnt en
schacbtesten afgenomen door de gerech- anderdeels genoegzaam doet blijken dat
telijke deskundigen heeft verworpen, bij zich in de bedoelde onmogelijkheid
zodat eiser niet kon nagaan of . het bevindt, er geen enkel bewijsmateriaal
deskundigenverslag juist was en aldus voorhanden is dat het Hof in de mogezij:h recht van verdediging is miskend ; lijkheid stelt ria te gaan of de bedoelde
het. derde, afgel(')id uit de schending onmogelijkheid werkelijk bestond en eiser
van artikel .43 van het Gerechtelijk . dit evenmin heeft kuhnen controleren,
Wetboek, ·. ·
zodat de beslissing niet is geriwtiveerd
· doordat; verband boudende met de en de rechten vari verdediging van eiser
·
vordering van de procureur des Konings zijn miskend; ·
tot .V!;lrwij;dng van misdaden naar de
het vierde, . afgeleid nit de schending
procur~p.r~ge:heraal en de beschikki;ng
van artikel 97 van de Grondwet,
door de raadkamer; alsmede de beschikdoordat het .hof van assisen bet arrest
king tot gevangeilileming die niet o1lder- van 18 oktober 1976, betreffende de
tekend is door de gevorderde gerechts- samenstelling van de lijst van de namen
deurwaarder, men niet kan zeggen dat waaruit de rechtsprekende jury werd
dit voorschrift, dat geldt op straffe .van uitgeloot, niet heeft gemotiveerd, zodat
nietigheid, ten deze gevolgd is, daar een het hof daardoor de rechten van de
ondertekening zo moet zijn dat alle verdediging heeft miskend ;
tWijfel uitgesloten is, dus een duidelijke
het vijjde, afgeleid uit de schendmg
identificatie van de persoon die het
van artikel 97 van de Grondwet,
.stuk betekent :
doordat het hof van assisen bij het
voormelde arrest heeft beslist dat een
(1) Cass., 17 februari 1976 (A?, .. cass., 1976,
aantal werkende gezworenen worden
blz .. 707).
·
vrijgesteld en dat vier toegevoegde
(2) Raadpl. cass., 22 januari 1962 (Bull. en
gezworenen dienen te worden uitgeloot
Pas., 1962, I, 595).
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten; op 21 en 22 oktober 1976
gewezen door het Hof van Assisen van
de provincie Oost:V1aanderen;

-

454

om het vereiste aantal van 28 gezworenen
te bereiken, welke vier toegevoegde
gezworenen het eerst uit de bus kwamen,
terwijl die beslissing niet is gemotiveerd
en geen enkele geldige reden van vrij ·
stelling in de bundel werd teruggevonden,
zodat de lijst van de werkende gezworenen op onwettige wijze werd samengesteld
en eiser zijn recht van wraking niet op
normale wijze heeft kunnen uitoefenen ;
. het zesde, afgeleid uit de schending
van de artikelen 222 en 234 van het
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het hof van assisen bij arrest
van 18 oktober 1976 beslist heeft dat
twee gezworenen, Van Nijverseel Albert,
geboren op 9 december 1913, en Willems
Bertha, geboren op 11 januari 1914,
'op grond .van het feit dat zij ouder waren
dan zestig jaar, geen zitting konden
nemen in de jury,
terwijl, volgens artikel 222 van het
Gerechtelijk W etboek, slechts die burgers
van de gemeentelijke lijsten worden
afgevoerd die op 1 januari v66r de loting
voor die lijst reeds zestig jaar of ouder
waren, artikel 234 van hetzelfde wetboek
een vermoeden van wettelijke bekwaamheid ten aanzien van de op die lijst
ingeschreven burgers instelt en de genoemde gezworenen aldus rechtsgeldig
ingeschreven waren op de definitieve
lijst, zodat zij ten onrechte werden
afgevoerd, de lijst op onwettige wijze
werd samengesteld en de rechten van de
verdediging werden miskend :
Overwegende dat de aanwezigheid van
de beschuldigde en van zijn raadsman
bij de verschijning van de opgeroepen
gezworenen voor het hof van assisen
en bij de beslissing van het hof, ambtshalve of op verzoek, over de vrijstellingen, overeenkomstig de artikelen 242
en 243 van het Gerechtelijk Wetboek,
tot doel heeft de beschuldigde in te
lichten omtrent de namen van de
gezworenen die van de hem overeen ·
komstig artikel 241 betekende lijst
worden weggelaten ; dat de arresten
waarbij het hof over de vragen tot
vrijstelling beslist, zuiver administratieve handelingen zijn, waarin de beschuldigde geen recht van tussenkomst
heeft en die niet aan zijn toezicht zijn
onderworpen, mits hij, zoals ten deze,
zijn recht van wraking kan uitoefenen
op een lijst van het vereiste aantal
bekwame gezworenen ;
· Dat de middelen niet kunnen worden
aangenomen ;

Over het zevende middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het hof van assisen bij tussenarrest van 21 oktober 1976 de conclusie
van eiser tot het doen stellen van een
bijkomende vraag aan de jury zonder
motivering heeft afgewezen, daar het
afzonderlijke en totaal anders gestelde
vragen aan de jury heeft gesteld, zodat
de rechten van verdediging van eiser
zijn miskend :
Overwegende dat het tussenarrest van
21 oktober 1976 beslist dat de enkele
vraag, voorgesteld door eiser, zal worden
gesteld in de termen van de wet en aldus
het verzoek toewijst ; dat uit de lijst
van de vragen aan de jury blijkt dat de
vraag voorgesteld door eiser, gesteld is
in de termen van de artikelen 339 van
het W etboek van Strafvordering en 411
van het Strafwetboek ;
Overwegende dat het hof van assisen
op onaantastbare wijze bepaalt welke
vragen aan de jury zullen worden gesteld,
mits het vaststelt dat zij steun vinden
in het debat en mits zij geen aanleiding
kunnen geven tot dubbelzinnige antwoorden; dat het hof dienovereenkomstig een vraag kan splitsen of verschillende vragen kan verenigen in
een vraag;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het achtste middel,
Dat het middel bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantiiile
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen het arrest van 22 oktober 1976
gewezen op de civielrechtelijke vorderingen ingesteld tegen eiser :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt eiser in de kosten.
21 december 1976. - 2• kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Soetaert. Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. S. DeVos en R. Verstringhe (van de balie te Gent).
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(CLAUS.)

1o BESCHERMING VAN DE MAATARREST.·
, SCHAPPI.I (WET TOT). - HoF vAl)[
BEROEP·DAT; ~A HET VERSTRIJKEN.VAN
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
DE.. DOOR. :im EERSTE REOHTER UITGEarrest, op 20 oktober 1976 door het Hof
SPROKEN STRAF, BEVEELT DAT DE · van Beroep te Gent gewezen ;
, . VEROORDEELDE TER .BESOHIKKING. VAN
DE REGERING BLIJFT,- VERZWARING
Over het eerste middel, afgeleid uit
VAN DE STRAF. EENSTEMMIGHEID de schending van artikel 211 bis van het
VEREIST.
W etboek van Strafvordering,
20 HOGER BEROEP .. - STRAFZAKEN.
do01·dat de eerste rechter eiser had
- EENSTEMMIGHEID. - BESOHERMING veroordeeld tot een gevangenisstraf van
VAN DE MAATSOHAPPIJ. - HCiF VAN twee jaar; het arrest deze straf bevestigt,
BEROEP DAT, NA HET VERSTRIJKEN ' maar bovendien beveelt dat eiser na
VAN Dll) DOOR DE EERSTE RECHTER afioop van zijn straf ter beschikking
UITGESPROKEN STRAF, BEVEELT DAT van de Regering zal worden· gesteld
DE VEROORDEELDE TER BESOHIKRING · gedurende een termijn van tien jaar, ·
VAN DE REGERING BLIJFT. VERterwijl dit onbetwistbaar een · verzwa~WARING VAl'{ DE STRAF.
ring van de straf betekent, zodat overeen30 CASSATIE. OMVANG. - STRAF- : komstig artikel 2llbis van het Wetboek
ZAKEN.·- VEROORDELING BESTAANDE van Strafvordering daartoe eenparigheid
. 'UIT ElllN VRIJHEIDSBEROVENDE STRAF van stemmen van de leden van het
EN TERBESOHIKKINGSTELLING VAN DE gerecht in hoger beroep vereist is, maar
REGER,ING, VERNIETIGING OMDAT het arrest de terbeschikkingstelling van
de Regering niet met eenparigheid van
HET HOF.VAN BEROEP ZONDER EENSTEMMIGHEID BEVOLEN HEEFT DAT DE stemmen beveelt .:
VEROORDEELDE TER BESOHIKKING VAN
Overwegende dat het arrest, op grond
DE REGERING WORDT GESTELD, WAT
DOOtt DE ElllRSTE REOHTER NIET WERD van de artikelen 1, 23, 24 en 25 van de
BESLIS.T, ~ .VlllRNIETIGING DIE VOOR wet van 9 april 1930, beveelt dat eiser
DE VOLLEI)IGE VEROORDELING GELDT. · Iia afioop van zijn straf ter beschikking
van de Regering zal worden gesteld
gedurende een termijn van tien jaar, en
Io en 2_0 Het hof van beroep dat, op grand dit zonder vast te stellen dat deze veroorvan de artikelen 1, 23, 24 en 25 van de delende beslissing met eenparigheid van
wet tot bescherming van de maatschappij, stemmen genomen werd, hoewel het
beveelt 'dai ,de veroordee,lde, na . het beroepen vonnis deze veroordeling· niet
verstrijken van de door de eerste rechte_r lutd uitgesproken ;
idtgespr.oken st?·aj, bovendien ter be.Dat het middel gegrond is;
schikking van de Regering wordt gesteld,
Overwegende dat de terbeschikkingverzwaart de stmf; het kan een dergelijke
beslissing niet uitsp1·eken dan met stelling. van de Regering · met de bij
pevestiging van het beroepen vonnis
eenparige stemmen van zijn leden ( 1),
opgelegde gevangenisstraf van twee jaar
3o Wanneer £!en a1'1'est, dat de door de een onsplitsbaar geheel uitmaakt ; dat de
ee,rste rechter ten laste van de beklaagde hierna uitgesproken vernietiging dan ook
uitgespr~ken straj bevestigt en bovendien
op 'het geheel moet slaan, zelfs indien de
beveelt dat hi,j ter beschikking van de beklaagde, zoals eiser ten deze, verklaard
Regering wor'dt gesteld, wordt verriietigd heeft zijn vdorziening tot de beslissing
omdat het niet vaststelt dat deze maat, van terbeschikkingstelling te beperken ;

regel met eenstemmigheid werd genomen,
geldt de vernietiging voor de volledige
veroordeling, zelfs als de beklaagde,
eiser tot cassatie,. zijn voorziening heeft
beperkt tot de beslissing die hem ter
beschikking van de Regering stelt (2).

(1) Raadpl. cass., 17 februari 1976 (.Arr.

cass., 1976, biz. 707).
(2) Raadpi. cass., 26 november 1974 (.Arr.
cass., 1975, biz. 363).

Om die redenen, en zonder acht te slaan
op het tweede middel door eiser ingeroepen, welk middel geen aanleiding kan
geven tot cassatie zonder verwijzing,
vernietigt het bestreden arrest ; beveelt
dat van het thans gewezen arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing ; laat de kosten
ten laste van de Staat ; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.

-45621 december 1976. 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiter, de H. A. Tytgat (van de balie
te Gent).

arrest, op 27 oktober 1976 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij de telastleggingen B en 0 verjaard worden
verklaard:
Overwegende dat de voorziening bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ;

2e KAMER.- 21 december 1976.
10 CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - MIDDEL VREEMD AAN DE
BESTREDEN BESLISSING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.

20 POLITIEK MISDRIJF.- OVERTREDINGEN VAN DE WET VAN 2 MAART 1954
TOT VOORKOMING EN BETEUGELING DER
AANSLAGEN OP DE VRIJE UITOEFENING
VAN DE DOOR DE GRONDWET INGESTELDE SOEVEREINE MAOHTEN.
0VERTREDINGEN DIE OP ZIOHZELFGEEN
POLITIEKE MISDRIJVEN ZIJN.
go POLITIEK MISDRIJF.- GEMEEN·
REOHTELIJK MISDRIJF DAT SLEOHTS
ONREOHTSTREEKS AAN DE INSTELLINGEN AFBREUK DOET. - AFWEZIGHEID
VAN HET MATERIEEL. BESTANDDEEL
VAN HET POLITIEK MISDRIJF.
1o N iet ontvankelij k is het middel dat
vreemd is aan de bestreden beslissing ( 1).

2o Overtredingen van de wet van 2 maart
1954 tot voorlcoming en beteugeling der
aanslagen op de vrije uitoefening van
de door de Grondwet ingestelde soevereine
machten zijn op ziohzelf geen politieke
misdrijven. (Art. 98 Grondwet.)
3o Wanneer een gemeenrechtelijk misdrijj
niet rechtstreeks, maar enkel door een
tussenfactor, aan politieke instellingen
afbreuk kan doen ontbreekt het materieel
bestanddeel waardoor het politiek misdrijj wordt gekenmerkt (2).
(DEPAUW.)
ARREST,
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(I) Oass., 22 juli 1974 CArr. cass., 1974,
biz. 1233).
(2)· Oass., 2 april 1973 (Arr. cass., 1973,
biz. 770).

II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de telastlegging A:
Over het eerste en het tweede middel
samen, afgeleid,
het eerste, uit de schending van de
artikelen 3 tot en met 5 van de wet van
29 juni 1964 betreffende de opschorting,
het uitstel en de probatie,
doordat, in tegenstelling met de draagwijdte van artikel 5, § 2, van hogergenoemde wet en vooraleer de zaak in de
raadkamer werd br:Jhandeld, de zaak in
openbare terechtzitting werd opgeroepen,
terwijl duidelijk gesteld is dat slechts
na eventuele verwerping van het ingediende verzoek, de zaak in openbare
terechtzitting mag behandeld worden ;
het tweede, hieruit dat het arrest van
29 juni 1976 vaststelt dat eiser zijn
verzoek voor behandeling in raadkamer
zou hebben staande gehouden, wat niet
overeenstemt met de werkelijkheid vermits eiser berustte in het vonnis van
afwijzing van zijn verzoek voor de
correctionele rechtbank ; de zaak enkel
in beroep kwam voor het hof wegens
beroep van het Parket ; er in hager
beroep geen nieuw verzoekschrift · werd
neergelegd :
Overwegende dat de middelen gericht
zijn tegen het arrest van het hof van
beroep van 31 mei 1976, waarbij beslist
wordt dat er geen aanleiding bestaat
tot behandeling van de zaak in de raadkamer en dat de debatten in openbare
zitting zullen geschieden ;
Dat de middelen vreemd zijn aan de
bestreden beslissing en derhalve niet
ontvankelijk zijn;
Over het derde middel, hieruit afgeleid
dat het bestreden arrest de door eiser
in conclusie aangevoerde stelling dat de
ten laste gelegde betichting een politiek
misdrijf uitmaakt waarvoor enkel het
hof van assisen kon bevoegd zijn,
verwerpt:
Overwegende dat het arrest beschouwt,

-----,

-457eensdeels, dat de inbreuken op de wet 2o ARBEIDSOVEREENKOMST.
van 2 maart 1954, bij ontstentenis en
STATUUT VAN DE HANDELSVERTEGENvan enige bevoegdheidstoekenning aan
WOORDIGERS. WET VAN 30 JULI
1963, ARTIKEL 15, 19 EN 20.- RECHT
het hof van assisen, en van elke aanwijzing nopens het.politiek karakter van
VAN DE HANDELSVERTEGENWOORDIGER
OP EEN VERGOEDING WEGENS UITWINdeze misdrijven tijdens de parlementaire
voorbereiding van de wet, tot de beNING. CONCURRENTIEBEDING DAT
RET VERMOEDEN SCHEPT DAT CLIENvoegdheid van de gewone strafrechtsmacht.en behoren en, anderdeels, dat
TEEL WERD AANGEBRACHT.- ARREST
DAT
EEN
UITWINNINGSVERGOEDING
niettegenstaande het politieke opzet van
eiser, de omschreven feiten slechts dan
TOEKENT NATE HEBBEN VASTGESTELD
DAT DE WERKGEVER NIET BEWIJST EN
politieke misdrijven zouden zijn indien
ze door hun uitwerking rechtstreeks
NIET AANBIEDT TE BEWIJZEN DAT ·GEEN
OLIENTEEL WERD AANGEBRAOHT.
afbreuk zouden doen aan 's lands
WETTELIJKE BESLISSING.
politieke instellingen en dat, waar de
overheid de macht had om een einde te
maken aan de aangeklaagde toestand,
1° Wanneer de jaarlijkse bezoldiging van
deze feiten slechts onrechtstreeks poli- · de bediende hoger is dan 150.000 frank
tieke gevolgen met zich konden brengen
en de door de werkgever in acht te nemen
en derhalve geen politieke misdrijven
opzeggingstermijn om aan de arbeidszijn, bij ontstentenis van het materieel
overeenkomst een einde te maken door
bestanddeel dat dergelijke misdrijven
de rechter wordt vastgesteld; kan de
kenmerkt;
opzeggingstermijn worden vastgesteld
Dat het arrest aldus de in het middel
met inachtneming niet alleen van de
bedoelde conclusie passend beantwoordt
tijd gedurende welke de bediende werkeen zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt ;
lijk in dienst van de werkgever is
geweest, doch ook met de herplaatsingsDat het middel niet kan aangenomen
moeilijkheden van de bediende (1).
worden;
(Artt. 14, 15 en 20 gec6ordineerde
En overwegende dat de .substantiele ,
wetten betreffende het bediendenof op straffe van nietigheid voorgecontract.)
schreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de be!3lis!3ing overeenkomstig 2° Wettelijlc is de beslissing waarbij aan
de wet is;
een handelsvertegenwoordiger een uitwinningsvergoeding voor het aanbrengen
Om die redenen, verwerpt de voorvan clienteel wordt toegekend, nadat
.ziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
werd vastgesteld dat de overe.enkomst
tussen de werkgever een conourrentiebeding bevat, dat de werkgever het
21 · december 1976. 2 6 kamer. tegenbewijs niet levert van het vermoeden
Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
dat de werknemer clienteel heejt aanwaarnemend voorzitter. - Verslaggever,
gebracht en niet aanbiedt dit bewijs te
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
leveren (2). (Artt. 15, 19 en 20 wet van
conclusie, de H. Krings, advocaat-gene30 juli 1963 tot instelling van het
raal. - Pleiter, de H. L. Deleu (van de
statuut van de handelsvertegenwoorbalie te Brussel).
digers.)
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
T. MATHIAS,)
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22 december 1976.

ARREST

HET HOF; -

« A. B. DICK n,

(vertaling).

Gelet op het bestreden

1° ARBEIDSOVEREENKOMST.- BE. DIENDE.- 0VEREENKOMST VOOR ON·
BEPAALDE TIJD.- J"AARLIJKSE BEZOLDIGING VAN MEER DAN 150.000 FRANK.
0PZEGGINGSTERMIJN
DOOR
DE
RECHTER VASTGESTELD.- 0MSTANDIGHEDEN WAARMEE
REKENING MOET
WORDEN .GEHOUDEN.

(1) Raadpi. cass., 17 september 1975 (.Arr.

cass., 1976, biz. 82).
(2) Raadpi. cass., 14 december 1967 (Arr.

cass., 1968, biz. 538); 6 februari 1970 (ibid.,
1970, biz. 524) en de noot ; 22 september 1971
(ibid., 1972, biz. 83).

-458arrest, op 30 september 1975 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;

en overwegingen van het arrest blijkt dat
het arbeidshof bij gebreke van overeenkomst tussen de partijen de door eiseres
in acht te nemen opzeggingstermijn
diende vast te stellen met toepassing
van artikel 15, § 2, lid 1, van de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract en bijgevolg het bedrag
van de door haar te betalen opzeggingsvergoeding vast te stellen ;
Overwegende dat het arbeidshof geen
rekening heeft gehouden met verweerders
ancienniteit van v66r 31 mei 1969 ten
einde, overeenkomstig voornoemd tweede
lid van artikel 15, §· 2, de door eiseres in
acht te nemen minimale wettelijke
opzeggingstermijn vast te stellen krachtens § 1 van dat ·artikel, doch een opzeg;
gingsduur heeft vastgesteld die vier
maanden langer is dan het wettelijke
minimum van .drie maanden, rekening
houdende met verschillende feitelijke
gegevens welke het preciseert, met name
de tijd gedu,rende welke verweerder
werkelijk in dienst van eiseres is geweest
en zijn herplaatsingsmoeilijkheden ;
Dat, nu pet steunt op de ancienniteit
van de werknemer, zoals zij is b.epaald
in genoemd artikel I5, § 2, lid 2, eli zoals
zij . moet worden vastgesteld krachtens
de §§ 1 en 3 van dit artikel, het arrest
tegenstrijdig noch onwettelijk ·is zoals
in het middel wordt beweerd ;
Dat dit middel niet kan · worden:
aangenomen ;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 14, lid 1, 15,
§§ 1, 2 en 3, 20 van de wetten betreffende
het bediendencontract, gecoordineerd op
20 juli 1955, gewijzigd bij de artikelen 44
en 49 van de wet van 21 november 1969,
1134 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat verweerder, die op 1 oktober 1967 in dienst van eiseres is
getreden, cc op I2 mei 1969 opzegging
heeft gegeven en dat hem toegestaan
werd zijn functie op 31 mei 1969 te
eindigen "• daarna cc op 1 juli I969 weder
in dienst werd genomen en dus zijn
werkzaamheden hervatte na een maand
onderbreking ll, niettemin beslist dat
cc de eerste rechter het bedrag van de
aanvullende vergoeding waarop gei"ntimeerde . (thans verweerder) aanspraak
kon maken, juist heeft geraamd rekening
houdende met name met. de tijd gedurende welke hij werkelijk zoniet
juridisch in dienst van appellante
(thans eiseres) was geweest, daar de zeer
korte onderbreking van I969 in een
zekere zin gedekt was door de bijna
dadelijke wederindienstneming op I juli
1969>>,
· terwijl het arrest niet zonder tegen!ltrijdigheid, enerzijds, uitdrukkelijk kon
'vaststellen dat aan verweerder. werd
Over het tweede middel, afgeleid uit
toegestaan zijn functie te eindigen op de schending van de artikelen 15 en 19
31 mei 1969 en dat hij daarna op 1 juli van de wet van 30 juli 1963 tot instelling
1969 weder in dienst werd genomen en van het statuut van de handels'vertegendus zijn functie had hernomen na een woordigers,
Iilaand · onderbreking, en. anderzijds, het
doordat het arrest, om aan verweerder
bedrag kon ramen van de opzeggingsvergoeding waarop verweerder aanspraak een uitwinningsvergoeding toe te ~ennen,
kon niaken, gelet op een ancii:inniteit be- b!')slist dat eiseres, die bewees of althans
aanbood te bewijzen dat de hand('llsstaa:ride uit de tijd gedurende welke hij
werkelijk in dienst van eiseres was met vertegenwoordiger slechts negen clienten
inbegrip zowel van de periode van . had aangebracht, het vermoeden niet
1 oktober 1967 (datum van de eerste omkeert, en niet aanbiedt zulks te doen,
indiensttreding) tOt 1 juli 1969 als die dat de handelsvertegenwoordiger een
van I juli 1969 tot 28 maart 1972, clienteel heeft aangebracht, vermoeden
datum van het ontslag (schending van dat krachtens artikel 19 van de wet van
30 juli 1963 tot instelling van het statuut
artikel 97 van de •Grondwet).; het arrest,
zonder de andere in het middel vermelde van de handelsverteg~nwoordigers :het
>vettelijke . bepalingen te schenden, niet gevolg is van het concurrentiebeding
kon beschouwen dat er geen dienst- van het tussen de partijen ges~oten
onderbreking was van 31 mei 1969 tot contract, op grond dat cc geen enkele
J juli 1969 bij de vaststelling van de wettelijke bepaling vereist dat de aanancienniteit die het in aanmerking neemt breng van· clienteel cc belangrijk i> of
cc aanzienlijk >> is. (trouwens vage begripom de opzeggingstermijn te bepalen die
de werkgever had moeten in acht nemen : pen) opdat ·de uitwinningsvergoeding
verschuldigd zou zijn "•
· .
Overwegende dat uit de vaststellingen
terwijl ..
uitwinningsvergoedlng

de·
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slechts verschuldigd is als de handelsvertegenwoordiger een clienteel heeft
aangebracht; het begrip clienteel noodzakelijk meer dan een client betekent,
zodat enkel een belangrijk en aanzienlijk
aan~al clienten eenaanbreng van clienteel
kan opleveren ; hoewel het aantal clienten
dat vereist om een « aanbreng » van
clienteel te vormen een feitelijke kwestie
is, welke de rechter soeverein moet
beoordelen, het arrest niet als beginsel
mocht stellen dat de aanbreng van
clienten niet belangrijk moet zijn ; het
arrest dus niet kon beschouwen dat het
bewijs of het aanbod van bewijs dat er
geen aanzienlijk aantal clienten werd
aangebracht geen bewijs of aanbod van
bewijs was waardoor bet vermoeden dat
clienteel werd aangebracht kon worden
omgekeerd (schending van alle in het
middel vermelde bepalingen) :
Overwegende dat artikel 15 van de
wet van 30 juli 1963 tot instelling van
het statuut van de handelsvertegenwoordigers bepaalt dat « wanneer aan de
overeenkomst een einde wordt gemaakt,
hetzij door de werkgever zonder dringende reden, hetzij door de .. handelsvertegenwoordiger om een dringende
reden, een vergoeding wegens uitwinning
verschuldigd is aan de vertegenwoordiger
die een clienteel aangebracht heeft,
tenzij de werkgever bewijst dat uit de
beeindiging van de overeenkomst geen
enkel nadeel voortspruit voor de vertegenwoordiger » ; dat luidens artikel 19
van dezelfde wet (, het concurrentiebeding
ten gunste van de handelsvertegenwoordiger een vermoeden schept dat hij
een clienteel heeft aangebracht ; de
werkgever kan eventueel het tegenbewijs
leveren >>;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de overeenkomst een uitdrukkelijk
concurrentiebeding bevatte ; dat niet
alleen eiseres het vermoeden ten gunste
van verweerder dat hij clienten heeft
aangebracht niet omkeert en niet aanbiedt zulks te doen, doch « zelfs bij
conclusie aanneemt dat ge'intimeerde
(thans verweerder) een bepaald aantal
clienten heeft aangebracht dat zij (eiseres)
tracht te minimaliseren »;
Overwegende dat deze enkele vaststalling volstaat om de veroordeling van
eiseres tot betaling van de uitwinningsvergoeding wettelijk te verantwoorden ;
Dat de andere overwegingen van het
arrest die het middel bekritiseert, ten
overvloede zijn gegeven ;
Dat het middel niet , kan worden
aangenomen ;

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
22 december 1976. - 3° kamer. Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Closon. Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Dassesse en Fally.
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22 december 1976.

BEWIJS. -BEWIJS DOOR GESCHRIFT.BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. BRIEF. BESLISSING DIE AAN DEZE BRIEF EEN
UITLEGGING GEEFT WELKE ONVERENIGBAAR IS
MET
DE
BEWOORDINGEN
ERVAN. MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

De bewijskracht van een brief wordt
miskend door de rechter die aan deze
brief een uitlegging geeft welke onverenigbaar is met de bewo01·dingen
ervan (1). (Artt. 1319, 1320 en 1322
B.W.)

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « S.B.M. »
[VROEGER « FILON-AZOTE »], T. LIBERT.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
22 december 1976. - 3° kamer. Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Closon. Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Biitzler en De Gryse.
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23 december 1976.

1° HUUR VAN GOEDEREN.- HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN.- ARTI-

(1) Cass., 30 september 1976, supra, biz. 122.
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KEL 28 VERYAT IN DE WET VAN go APRIL
1951. -FElT DAT AANLEIDING GEEFT
TOT DE REORTSVORDERING TOT BETA·
LING VAN DE VERGOEDING. WEGENS
triTWINNING. - BE GRIP.

(NAAMLOZE VENNOOTSORAP (( BROUWERIJ
VANDENREUVEL·IXELBERG >>, T. MOULIN.)
ARREST (vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
2o HUUR VAN GOEDEREN.- HANvonnis, op 1g mei 1975 in hager beroep
DELSRUUROVEREENKOMSTEN.- ARTI·
KEL 16, I, 1o, 25, go, EN 28 VERVAT IN . gewezen door de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Doornik ;
DE WET VAN go APRIL 1951.- WElGE·
RING DE RUUR TE RERNIEUWEN TEN·
Over het eerste middel, afgeleid uit de
EINDE RET VERRUURDE GOED PER·
schending van de artikelen 25, inzonderSOONLIJK EN WERKELIJK IN GEBRUIK heid go, en 28 van de wet van go april
TE NEMEN. - REORTSVORDERING TOT
1951 op de handelshuurovereenkomsten,
BETALING VAN DE IDTWINNINGSVER· . houdende afde1ing 2bi.s van hoofdstuk II
GOEDING GEGROND OP DE OMSTANDIG· van · titel VIII van boek III van het
REID DAT DE VERRUURDER DE AANGE· Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet
VOERDE BEDOELING NIET BINNEN DE van 29 juni 1955, van de artikelen 1181,
TERMIJN VAN ZES MAANDEN REEFT
2244, 2251, 2257, inzonderheid lid 1,
TEN UITVOER GELEGD. FEIT DAT
22.61 van het Burgerlijk Wetboek en 97
AANLEIDING GEEFT TOT DE REORTS·
van de Grondwet,
VORDERING VOLDONGEN BIJ RET VER·
doordat het vonnis, na te .hebben
STRIJKEN VAN DEZE TERMIJN VAN ZES
vastgesteld en aangenomen dat eiseres,
MAANDEN.- TERMIJN OM DE REORTS·
VORDERING IN TE STELLEN BEGINT bij dagvaarding van 22 augustus 197g,
van verweerder, met toepassing van
VANAF DAT OGENBLIK TE LOPEN.
artikel 25,. go, van de wet van go april
1951, betaling heeft gevorderd van een
1° Het feit dat aanleiding geejt tot de
vergoeding gelijk aan drie jaar huur,
rechtsvordering tot betaling van de eventueel vermeerderd met de bedragen
vergoeding wegens uitzetting is, in de toereikend om de veroorzaakte schade
zin van artikel 28 vm·vat in de wet van geheel te vergoeden, dat overeenkomstig
30 april 1951 op de handelshuur- artikel 28 van dezelfde wet .de rechtsovereenkomsten, gelegen in de niet- vorderingen tot betaling van de vergoeuitvoering, binnen de termijn en onder ding wegens uitzetting ingesteld moeten
de voorwaarden bij de wet gesteld, van worden binnen een jaar te rekenen van
het voornemen dat de verhuurder heejt het feit waarop de vordering is gegrond en
aangevoerd om de huurhernieuwing te dat de huurder deze rechtsvordering niet
weigeren (1).
mag instellen zolang de uitzetting niet
voldongen was, vervolgens heeft beslist
2° Wanneer, krachtens artikel 16, I, 1°,
(( dat ten deze de huurder (eiseres) het
vervat in de wet van 30 april 1951 op pand op 24 februari 1972 heeft verlaten,
de handelshuurovereenkomsten met het zodat de pas op 22 augustus 197g
oog op de besche1•ming van het handels- ingestelde vordering te laat was ingejonds; de verhuu1·der aan de huurder steld " en bijgevolg verjaard was,
de hernieuwing van een handelshuurterwijl, nu het recht van de huurder
overeenkomst heejt geweigerd op g?·ond
dat hij het verhuurde goed persoonlijk op de bij artikel 25, go, van de wet van
go april 1951 (gewijzigd bij de wet van
en we1·kelijk in gebruik wou nemen, is
29 juni 1955) bepaalde vergoeding pas
het feit dat aanleiding geejt tot de
rechtsvordering tot betaling van de wettelijk ontstaat wanneer de veruitwinningsvergoeding wegens niet-uit- huurder, zonder van een gewichtige reden
voering door de verhuurder, binnen te doen blijken, het voornemen op grand
zes maanden, van de aangevoerde bedoe- waarvan hij de huurder uit het goed heeft
ling, voldongen bij het verstrijken van kunnen zetten, niet ten uitvoer· brengt
binnen zes maanden en gedurende ten
deze termijn van zes maanden ; de
termijn van artikel 28, in vorenvermelde minste twee jaar, de verjaring van de
wet vervat, begint dus vanaj dit ogenblik vordering tot betaling van deze · vergoe. ding niet kan lopen zolang deze voorte lopen (2).
waarde niet vervuld is, en eruit volgt dat
(1) Oass., 23 september 1976, supra, biz. 96,
eiseres, die· ten gevolge van de weigering
en de no ten 1 en 2 op biz. 97.
op haar vraag om hernieuwing van de
(2) Raadpl. het arrest waarvan sprake in
overeenkomst, bet pand op 24 februari
de vorige noot.
1972 opnieuw ter beschikking van ver~

-461weerder heeft gesteld, zodat haar recht
op de .gevorderde vergoeding slechts
na verloop van zes 1naanden' vanaf deze
datum is opengevallen en haar vordering
bij dagvaarding van 22 augustus 1973,
dit is minder dan een jaar na het verstrijken van genoemde termijn van zes
maanden, dus noch te laat was ingediend
noch verjaard was, daar verjaring ten
aanzien van een schuldvordering die
afhangt van de verwezenlijking van een
voorwaarde niet loopt vooraleer deze zich
voordoet :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat eiseres op 24 februari 1972 het pand
verliet dat verweerder haar had. verhuurd
om handel te drijven ; dat deze veriating
gebeurde omdat verweerder op 28 december 1970 aan eiseres liet .weten dat
hij de huur niet wenste te hernieuwen
daar zijn echtgenote en hijzelf het pand
persoonlijk in gebruik wensten te nemen ;
dat eiseres verweerder op 22 augustus
1973 heeft gedagvaard tot betaling van
de vergoeding bepaald bij artikel 25, 3°,
vervat in de wet van 30 april 1951
betreffende de handelshuurovereenkomsten, gewijzigd bij de wet van 29 juni
1955, omdat verweerder het voornemen
op grond waarvan hij eiseres uit het
goed heeft kunnen zetten, niet ten
uitvoer had gebracht binnen zes maanden
en gedurende ten minste twee jaar;
Overwegende dat het vonnis beslist
dat de vordering te laat was ingesteld,
op grond dat de termijn van een jaar
waarover eiseres beschikte om krachtens
de. artikelen 28 en 25, 3°, vervat in
g<;Jnoemde wet, in rechte op te· treden,
is aangevangen, hetzij op het ogenblik
waarop de uitzetting voldongen was, ten
deze op 24 februari 1972, op welke dag
het gehuurde pand verlaten werd, hetzij
op het ogenblik van de weigering de
huurovereenkomst te hernieuwen, namelijk de 28ste december 1970;
Overwegende dat, volgens genoemd
artikel 28, de rechtsvorderingen tot
betaling van .de vergoeding ingesteld
moeten worden binnen een jaar te
rekenen van het feit waarop de rechtsvordering gegrond is ;
Overwegende dat indien artikel 25, 1°,
vervat in de wet op de handelshuurovereenkomsten het recht op de vEilrgoeding van een .jaar huur enkel afhankelijk
stelt van de uitzetting, artikel :45, 3°,
daarentegen, het recht op de vergoeding
van drie jaar huur, eventueel verJD.eerderd
met· een bedrag toereikend om de
veroorzaakte schade v~tn de huurder
volledig te vergoeden, afhankelijk stelt

van de voorwaarde dat de verhuurder
het voornemen op grond waarvan hij
dez(l uitzetting kon bekomen, niet ten
uitvoer brengt binnen zes maanden ;
Overwegende dat, voor de toepassing
van de in genoemde wet' vervatte_ artikelen 25, 3°, en 28, . het feit waarop de
rechtsvordering tot betaling van de
vergoeding wegens uitzetting is gegrond,
bestaat in de niet-uitvoering, binnen de
bij de wet gestel¢le termijn en voorwaarden, van de door de verhuurder aangevoerde bedoeling om zich tegen de
aanvraag tot hernieuwing van de huur
te verzetten ;
,
Overwegende dat: wanneer, zoals ten
deze, deze reden te vinden is in de wil
van de verhuurder om het gehuurde goed,
persoonlijk en werkelijk in gebruik te
nemen, het feit dat ten gronde ligt aan de
rechtsvordering wegens niet-uitvoering
door de verhuurder van zijn aangevoerde
bedoeling binnen de termijn van zes
maanden voldongen is bij het verstrijken
van deze ter:tnijn ; dat de termijn van
een jaar, vastgesteld in genoemd artikel 28, dus vanaf dat ogenblik begint
te lopen;
Overwegende dat, aangezien de vordering werd ingesteld bij exploot van
22 august'qs 1973',' dit is minder dan een
jaar te rekenen van 24 augustus 1972,
• op welke datum de termijn van
zes · ·maanden verstreek binnen welke
verweerder de bEidoelirig om persoonlijk
en werkelijk het · verhuurde goed in
gebruik te nemen moest ten. uitvoer
brengen, het vonnis niet wettelijk heeft
kunnen beslissen dat de vordering niet
ontvankelijk was, wegens verjaring;
Dat het middel gegrqnd is ;
Om die redenen, zoii.der acht te slaan
op het tweede middel, waarvan de
aannemmg tot geen ruimere cassatie
kan leiden, vernietigt het bestreden
vonnis, behalve in zoverre het de .hoger
beroepen ontvangt; beveelt dat van dit
arrest melding wordt gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt de kosten aan opdat hierover
door de feitenrechter wordt beslist ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen,
in hager beroep rechtdoende.
23 december 1976. 1e kamer.
Voorz#ter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnem<;Jnd voorzitter, - Verslaggever,
de H. Capelle.- Gelijkluidende conclusie,
de H. VE;Jlu, advocaat,generaal.--,- Pleiter,
de H. A. De Bruyn.
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BETEKENING VAN EXPLOTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. BETEKE·
NING VAN EEN EXPLOOT AAN EEN IN
HET BUITENLAND WONENDE PERSOON.
VIA DE CONSUL. VERDRAG VAN
's-GRAVENHAGE VAN 1 MAART 1954.BETEKENING DOOR AFGIFTE VAN DE
AKTE DOOR DE BELGISCHE CONSUL
AAN DE . OVERHEID VAN DE BUITEN •
LANDSE STAAT.

VOORZIENING IN CASSATIE. VORM. BURGERLIJKE ZAKEN. BETEKENING VAN HET VERZOEKSCHRIFT
IN CASSATIE VOOR DE NEERLEGGING
ERVAN TER GRIFFIE VAN HET HoF. ESSENTIEEL VORMVOORSCHRIFT.
VOORZIENING IN CASSATIE. VORM. .BURGERLIJKE ZAKEN. Qp HET OGENBLIK VAN DE NEERLEG·
GING VAN HET VERZOEKSCHRIFT TER
GRIFFIE WORDT HET EXPLOOT VAN
BETEKENING AAN DE VERWEERDER
ERBIJ GEVOEGD. Qp STRAFFE VAN
NIETIGHEID
VAN
DE
VOORZIENING
VOORGESCHREVEN FORMALITEIT.

VOORZIENING IN CASSATIE. VoRM. BURGERLIJKE ZAKEN. 0VERMACHT DIE DE ElSER BELET HET
EXPLOOT VAN BETEKENING TE VOEGEN
BIJ HET VERZOEKSCHRIFT DAT HIJ
NEERLEGT.- GEVOLG.

50 BEWIJS.

BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN.- CONCLUSIE.UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE
BEWOORDINGEN VAN DEZE CONCLUSIE.
GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJS·
KRACHT VAN DE AKTEN.

6°

VONNISSEN EN ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. GERECHTE·
LIJK WETBOEK,
ARTIKEL
775.
RECHT VAN DE PARTIJEN GEHOORD TE
WORDEN OVER HET VOORWERP VAN
DE HEROPENING DER DEBATTEN, BEGRIP.

1° W anneer de betekening van een exploot
(1) Raadpl. cass., 4 maart 1954 (Bull. en
Pas., 1954, I, 577), 2 maart 1961 (ibid., 1961,
I, 721), 6 december 1962 (ibid., 1963, I, 424),
3 november 1967 (Ar1•, cass., 1968, blz. 335),
10 en 24 maart 1975 (ibid., 1975, blz. 768
en 828) en 30 oktober 1975, twee arresten
(ibid., 1976, blz. 276).
(2) · Raadpl. cass., 3 november 1967 (Arr.
cass., 1968, blz. 335 ).

in burgerlijke zaken en in zaken van
koophandel gedaan wordt aan de in het
buitenland wonende persoon, geenszins
door bij aangetekende brief een afschrijt
aan zijn waning te zenden, maar wel
via de consul, als bepaald in het V erdrag
van 's- Gravenhage van 1 maart 1954
betreffende de burgerlijke rechtspleging,
goedgekeurd bij handeling van de
wetgevende macht van 28 maart 1958,
is er van betekening van het exploot
sprake, in de zin van artikel 40, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, op
het ogenblik dat de Belgische consul
de akte afgeejt aan de door de gevorderde
Staat aangewezen overheid (1). (Impliciete oplossirig.)

2° In burgerlijke zaken moet het verzoekschrijt in cassatie noodzakelijk betekend
worden voordat het ter grijfie van het
Hoj wordt neergelegd (2). (Art. 1073
G.W.) (Impliciete oplossing.)
3° In burgerlijke zaken moet de eiser,
op straffe van nietigheid van de voorziening, bij het verzoekschrijt in cassatie,
dat hij ter griffie van het Hoj neerlegt,
het exploot voegen waarin de betekening
van het verzoekschrijt aan de verweerder
wordt vastgesteld (3). (Art. 1081 G.W.)
(Impliciete op1ossing.)
4° Hoewel in burgerlijke zaken de eiser,
op straffe van nietigheid, bij het verzoekschrijt in cassatie dat hij ter grijfie van
het Hof neerlegt, het exploot tot vaststelling van de betekening van het
verzoekschrijt aan de verweerder moet
voegen, kan de neerlegging ter grijfie
van de akte tot vaststelling van de
betekening na neerlegging van het
ve1·zoekschrijt worden verantwoord door
overmacht waardoor de eiser werd belet
dit exploot bij het verzoekschrijt te
voegen (4). (Artt. 1073 en 1081 G.W.)
5° De bewijskracht van de akten wordt niet
miskend door de rechter die aan de
conclusie van een partij een uitlegging
geejt welke verenigbaar is met de bewoordingen ervan (5). (Artt. 1319, 1320
en 1322 B.W.)

(3) en (4) Raadpl. cass., 28 mei 1965 (Bull.
en Pas., 1965, I, 1043) en noot 1, alsmede de
conclusie van de Procureur·Generaal Ganshof
van der Meersch, v66r cass., 24 januari 1974
(Arr. cass., 1974, blz. 576).
(5) Cass., 9 januari 1976 (Arr. cass., 1976;
blz. 529); vgl. cass., 18 oktober 1976, supra,
blz. 203.

-4636° Het recht -van de partijen om over het op 20 aprilverstreek; dat de diplomatieke
v~orwerp van de heropening der debatten
tas van 15 april niet kon verzonde:O:
te' worden gehoord wordt niet geschonden worden wegens .stakingen waardoor'
door de beslissing die de conclusie van de -Italiaanse luchthavens werden lameen partij afwijst door erop te wijzen gelegd ; dat de diplomatieke tas van
dat het onderwerp ervan anders is dan 19 april wegens het Paasfeest werd
datgene wat werd bepaald in de beslissing afgelast ; dat genoemde stukken die
waarbij de heropening van de debatten Brussel verlieten op 22 april reeds
werd bevolen. (Art. 774 G.W.)
- 's anderendaags op de « Procure » te
Milaan werden afgegeven, in welke stad.
verweerster haar maatschappelijke zetel
heeft, .wat bewijst dat :z;ij, in normale
(PERSONENVENNOOTSCHAP MET :SEPERKTE
omstandigheden, op 16 april bij de
AANSPRAKELIJKHEID « JEAN DELFOR·
Italiaanse overheden 2'0uden aangekomen
TRIE FILS », T. _VENNOOTSCHAP NAAR
ITALIAANS RECHT « S.P.A. FRATELLI ' zijn, <;ius tijdig opdat <;le fqrmaliteiten
inzake mededeling vervuld zouden zijn
PAGANI>>.)
v66r de· neerlegging van het verzoekschrift ter griffie van het Hof op 20 april ;
ARREST (vertaling).
Overwegende dat eiseres terecht beHET HOF ; - Gelet op de bestreden toogt dat de omstandighederi waardoor
arresten, op 7 maart 1974 en 16 december het tijdig vertrek en afgifte van de
197 5 door het Hof van Beroep te Luik litigieuze stukken werd~n vertraagd
externe gebeurtenissen zijn, oriafhankegewezen;
lijk van haar wil, die zij niet kon voorzien
Over het middel van niet-ontvankelijk- of beletten ;
Dat het middel van niet-ont_vankelijkheid tegeri de voorziening opgeworpen
door verweerster op grond van de heid niet kan worden aangenomen ;
artikelen 1079, lid 1, en 1081 van het
Over het eerste middel, afgeleid uit de
Gerechtelijk W etboek eri hieruit afgeleid
dat, hoewel de formaliteiten inzake schending van de artikelen 1319, 1320,
mededeling van de voorziening in acht 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 774,.
genomen zijn overeenkomstig het Verdrag 775 van het Gerechtelijk Wetboek, 97
van 1 maart 1954, te 's-Gravenhage van de Grondwet en van het algemeen
tussen Belgie en Italie gesloten, goed- rechtsbeginsel van de rechten van de
gekeurd bij de wet van 28 maart 1958, verdediging,
in die zin dat de stukken zijn afgegeven
doordat het arrest van 16 december
op de Kanselarij van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel 197 5 ter verdere behandeling van de zaak,
en Ontwikkelingssamenwerking, om naar Jiadat het arrest van 7 maart 1974 de·
Italiii · te worden gezonden, zij bij de heropening van de debatten heeft bevereiste Italiaarise overheid, ten deze volen over de vraag of eiseres een
de " Procure >> · te Milaan, pas op 23 april « recht van alleenverkoop >> had in de
1976 zijn aangekorrien, dit is na de : zin van de wet van 27 juli 1961 beneerlegging van de voorziening op de . treffende de voor onbepaalde tijd vergriffie van het Hof, op 20 april 1976, de leende concessies ·van alleenverkoop, om
laatste dag waarop eiseres zich in cassatie te beslissen dat de rechtsvordering niet
kon voorzien, daar de bestreden beslis- ontvankelijk, doch ongegrond · moet
singen haar op 20 januari 1976 werden worden verldaard, de na het arrest van
7 maart 1974 neergelegde conclusie uit
betekend :·
de debatten weert « omdat zij een ander
Overwegende dat eiseres zich tegen dit voorwerp heeft dan hetgeen deze beslismiddel van niet-ontvankelijkheid in de sing uitdrukkelijk heeft bepaald »,
eerste plaats op overmacht beroept ;
terwijl eiseres na het arrest van 7 maart
Overwegende dat uit de stukken 1974 een eerste en een tweede bijkomende
waarop het Hof acht vermag te slaan conclusie heeft genomen, waarbij . zij
blijkt dat de stukken betreffende de middelen uiteenzet om te doen aannemen
:rhededeling van het cassatieverzoek- dat de concessie waarop' zij zich beroept
schrift op de Kanselarij van het Minis- een concessie van alleenverkoop is in de
terie van Buitenlandse · Zaken te Brussel zin van de wet van 27 juli 1961, dat zij
reeds op 15 april 1976 zijn neergelegd, met name betoogde (bijkomende conterwijl de termijn waarover eiseres clusie : eerste hypothese) dat uit de
beschikte om zich in cassatie te voorzien stukken van het dossier kon worden

-464besloten dat het een volmaakte of
gesloten concessie betrof (bijkomende
conclusie : tweede hypothese), het in elk
geval aan verweerster stond andere
verkopers te verbieden parallelle invoer
te verrichten en het feit dat verweerster
zulks niet zou gedaan hebben het exclusieve karakter van het contract niet
wijzigde en tenslotte (tweede bijkomende
conclusie) dat de bekentenis waarop het
arrest van 7 maart 197 4 · steunde om te
beslissen dat het eeh open of onvdlmaakte
concessie betreft kennelijk een vergissing
is· van de vroegere raadsman van eiseres
waardoor de rechtsbetrekkingen tussen
partijen niet worden gewijzigd;
en terwijl het voorwerp van deze
conclusies strookt met het in het arrest
van 7 maart 197 4 vastgestelde voorwerp
en het arrest van 16 december 1975 deze
conclusies dus niet kon weren op grond
dat hun voorwerp iliet 'strookt met het in
het arrest van 7 rriaart 1'974 vastgestelde
voorwerp, zonder 'de ·bewijskracht van
deze conclusies te schenden (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het BurgerlijkWetboek); het arrest
van 16 december 1975 het recht van de
partijen schendt zich te verklaren over
het voorwerp van de heropening van de
debatten zoals dit is bevolen (schending
van de artikelen 774 en 775 van het
Gerechtelijk Wetboek en van de rechten
van de verdediging);
te1·wijl het arrest van 16 december 1975
in elk geval aan eiseres haar rechtsvordering ontzegt zonder te antwoorden
op de regelmatige conclusie welke zij
voor het Hof heeft voorgedragen ; het
arrest van 16 december 197 5 meer
bepaald aan eiseres haar rechtsvordering
ontzegt om de in·het arrest van 7 maart
1974 aangehaalde. redenen. zonder te
antwoorden op het verweer. van eiseres
ten betoge dat de bekentenis waarop het
arrest van 7 maart 1974 steunde aan
dwaling leed (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
Overwegende dat . 'het arrest van
7 maart 1974 erop wijst dat eiseres in
haar conclusie voor· de eerste rechter en
in haar conclusie ·.van boger beroep
« toegeeft dat de verleende concessie
haar geen bescherming · hood tegen
parallelle invoer, in die zin d~;tt zij niet
kon beletten dat Italiaanse. klanten van
de vennootschap Pag~;tni ·(thans verweerster) in Belgie produkten zouden
verkopen waarvan zij (eiseres) concessiehouder was ; dat zij erkent dat de eerste
rechter dus zeer terecht beslist dltt men

hier te maken heeft met hetgeen men
gemeenlijk een onvolmaakte of open
concessie noemt ; ... dat deze bekentenis
tot de vaststelling leidt ... dat de litigieuze verbintenissen aan de concessiehouder geen recht van alleenverkoop
verleenden » op basis van de wet van
27 juli 1961 betreffende eenzijdige beeindiging van de voor onbepaalde tijd
verleende concessies van alleenverkoop ;
Dat het arrest eruit afieidt dat « eiseres
dlis niet het' recht heeft waarop zij
aanspraak maakt )) ;
Overwegende dat uit de motivering
van deze eindbeslissing en uit het nauwkeurige dispositief van het arrest blijkt
dat, als het hof van beroep niettemin
de heropening :van de debatten heeft
bevolen, zulks aileen gebeurde omdat
het zich de vraag stelde of deze beslissing, . volgens ·. artikel 17 van het
Gerechtelijk W etboek, geen niet-ontvankelijkheid vari de vordering medebracht, bij gebrek aan belang voor
eiseres de vordering in te stellen ; dat de
partijen deze .exceptie niet hebben aangevoerd en. dat krachtens artikel 774,
lid. 2, van dit wetboek het hof van beroep,
onder deze voorwaarden, de heropening
van de debatten op dit stuk moest
bevelen:
. Overwegende dat het hof van beroep,
bij de beslissing over de enige vraag
die van het hof nog aanhangig was
krachte!ls zijn beslissing van 7 maart
1974, in zijn arrest van 16 december 1975
de conclusie van verweerster verwerpt,
welke strekte tot niet-ontvankelijkheid
van de vordering, op grond dat eiseres
belang had bij de erkenning van het
recht dat zij uitdrukkelijk steunde op
de bepalingen van vorenvermelde wet
van 27 juli 1961 ; dat het hof van beroep,
met verwijzing naar de eindbeslissing
van zijn arrest van 7 maart 1974, in het
daaropvolgend arrest zegt (( dat, om
te beslissen dat (het recht waarop eiseres
aanspraak maakte) niet bestaat, het
noodzakelijk was, aan de hand van de
feiten, vast te stellen dat zij zulks niet
bewijst, wat erop neerkomt de grond
van de zaak te onderzoeken » ;
Overwegende dat het arrest van
16 december 1975 voor het overige enkel
de nieuwe conclusie van eiseres afwijst
in zoverre zij een ander onderwerp heeft
dan het voorwerp dat in het (( arrest van
7 maart 1974 uitdrukkelijk werd bepaald
(Gerechtelijk Wetboek, artikel 775,
lid 1)));
Overwegende. dat het arrest van
16 december 1975, door aan die conclusies

-465
niets anders toe te schrijven dan hetgeen
erin vervat was en door ze enkel te
verwerpen om de vorenvermelde reden,
de bewijskracht ervan niet heeft kunnen
schenden en, door ze overeenkomstig
artikel 775, lid 1, van het Gerechtelijk
Wetboek te weren, erop antwoordt
overeenkomstig artikel 97 van de Grandwet;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 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 Grandwet,

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~

Dat het middel, dat op een onjuiste
interpretatie van het vorenvermelde
arrest berust, feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten,
behalve in de kosten van de memorie van
wederantwoord ; veroordeelt verweerster
in laatstgenoemde kosten.
23 december 1976. 1e kamer. Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Capelle.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Ansiaux en Fally.

16

KAMER.-

23 december 1976.

1° HUWELIJKSCONTRACT.- WETTELIJK HUWELIJKSSTELSEL VAN VOOR
DE WET VAN 14 JULI 1976.- DooR DE
VROUW VOOR RET HUWELIJK AANGEGANE ROERENDE SCHULDEN.- SCHULDEN DIE DEEL UITMAKEN VAN RET
PASSIEF VAN DE GEMEENSCHAP. DE SCHULDEISER KAN ZIJN RECHTEN
DOEN GELDEN TEGEN DE MAN.

20 HUWELIJKSCONTRACT.- WETTELIJK HUWELIJKSSTELSEL VAN VOOR
DE WET VAN 14 JULI 1976. -SCHULD
VAN << 0NDERHOUDSBIJDRAGE » VAN
DE VROUW, .YOOR HAAR NIEUW HUWE·LJJK ONDER RET STELSEL VAN WETTELIJKE GEMEENSCHAP, AANGEGAAN VOOR

RET KIND UIT EEN VORIG HUWELIJK. RECHTEN VAN DE SCHULDEISER HIERVAN TEGEN DE GEMEENSCHAP EN
DE MAN.

1° en 2° Onder het stelsel van de wettelijke
gemeenschap van v66r de wet van
14 juli 1976, bevat het passiej van de
gemeenschap o.m. de door de vrouw
v66r het huwelijk aangegane roerende
schulden, op voo1·waarde dat zij zijn
vastgesteld bij authentieke akte of vaste
datum hebben; de schuldenaar van een
onderhoudsbijdrage van een vrouw v66r
haar nieuw huwelijk voor het kind uit
een vorig huwelijk kan derhalve zijn
rechten doen gelden tegen de gemeenschap
en dus tegen de man, enige beheerder
ervan, zelfs als het gaat om een persoon·
lijke schuld van de vrouw en deze er
definitief moet voor instaan (1).
(Artt. 1409, 1410 en 1421 B.W.)
(HUGELIER, T. KUHN EN VANDENVERGHE.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 oktober 197 5 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1409 en 1421 van
het Burgerlijk W etboek,
doordat het vonnis, na te hebben
vastgesteld dat verweerster die van eiser
bij onderlinge toestemming was gescheiden, hertrouwd was met verweerder,
onder het stelsel van de wettelijke
gemeenschap
bij
ontstentenis van
huwelijkscontract, en dat verweerster
bij overeenkomst in het kader van de
echtscheidingsprocedure, zich ertoe verbonden had aan eiser het bedrag van
duizend frank per maand te betalen
voor het onderhoud van de zoon van
eiser en verweerster, en hoewel het
verweerster veroordeelt om aan eiser
de bedragen van 60.000 frank en
54.000 frank als onderhoudsachterstallen
te betalen, verweerder buiten de zaak
heeft gesteld, op grond dat de schuld
van de onderhoudsbijdrage · van verweerster, voor het kind uit haar vorig
huwelijk, een persoonlijke schuld van
(1) Raadpl. DE PAGE, Traite de droit civil,
d. X, nrs. 381, B, a, 441 en 447-4.
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haar was en dat verweerder er dus
Dat hoewel betaling van dergelijke
helemaal niets mee te maken had in schulden door de gemeenschap aanleiding
het kader van deze rechtsvordering,
geeft tot vergoeding te haren gunste, op
terwijl overeenkomstig artikel 1409 laste van de echtgenoot schuldenaar
van het Burgerlijk Wetboek de roerende zelf, de schuldeiser, daarentegen, zolang
schulden die ten laste van verweerster de gemeenschap blijft bestaan, tegen
waren op de dag van de voltrekking van deze gemeenschap, en dus tegen de man,
haar tweede huwelijk, en dus onder meer de enige beheerder van de gemeenschap,
haar onderhoudsschuld jegens eiser voor krachtens artikel 1421 van het Burgerlijk
de bijdrage in het onderhoud van het W etboek zijn rechten kan doen gelden ;
Waaruit volgt dat het vonnis de in het
kind uit haar vorig huwelijk, behoort
tot het passief van de wettelijke gemeen- middel aangehaalde artikelen 1409 en
1421 van dit wetboek miskent en dat het
schap tussen de verweerders, waaruit
volgt dat eiser zijn rechtsvordering middel gegrond is ;
niet enkel tegen verweerster, doch ook
Om die redenen, vernietigt het bestretegen verweerder kon instellen, aangezien
den vonnis in zoverre het de verweerder
deze aileen de gemeenschap beheerde,
naar luid van artikel 1421 van het ' Vandenberghe buiten de zaak stelt ;
beveelt dat van dit arrest melding wordt
Burgerlijk W etboek :
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
Overwegende dat het vonnis vaststelt vernietigde beslissing ; houdt de kosten
dat eiser en verweerster bij onderlinge aan opdat hierover door de feitenrechter
toestemming uit de echt gescheiden zijn ; wordt beslist ; verwijst de aldus beperkte
dat verweerster zich, bij notariele akte zaak naar de Rechtbank van Eerste
van 15 maart 1963, ertoe verbonden Aanleg te Nijvel, in hoger beroep
heeft aan eiser, voor het onderhoud van rechtdoende.
het kind uit hun huwelijk en waarover
hem de bewaring was toevertrouwd, een
23 december 1976. 1e kamer. ~
bedrag van 1.000 frank per maand te
Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
betalen ; dat zij op grond hiervan de waarnemend voorzitter. - Verslaggevet·,
bedragen van 60.000franken 54.000frank de H. Capelle.- Gelijkluidende conclusie,
achterstallen moet betalen ; dat zij in de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleiter,
1965 met verweerder een tweede huwelijk de H. Bayart.
heeft gesloten ;
Overwegende dat het vonnis, hoewel
het verweerster tot betaling van deze
achterstallen veroordeelt, verweerder
buiten de zaak stelt enkel op grond dat
« de schuld van onderhoudsbijdrage " van
verweerster, << voor het kind uit haar
1e KAMER.- 24 december 1976.
vorig huwelijk een persoonlijke schuld
van haar is en dat verweerder er helemaal
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
niets mee te maken heeft " ;
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN.
Overwegende dat het vonnis erop wijst
BrJ ooNoLUSIE vooRGEDRAGEN
dat verweerster en verweerder onder het
BESOHOUWINGEN WAARUIT GEEN ENKEL
stelsel van de wettelijke gemeenschap
REOHTSGEVOLG WORDT AFGELEID. gehuwd zijn, bij ontstentenis van huweGEEN VERPLIOHTING VOOR DE REOHTER
lijkscontract ;
EROP TE ANTWOORDEN.
Overwegende dat de schuld die ten
laste van verweerster was v66r haar
tweede huwelijk weliswaar een persoon- De rechter is niet verplicht te .antwoorden
op bij conclusie voorgedragen ·beschoulijke schuld is, in die zin dat zij er
wingen waaruit de conclusienemer . geen
definitief zal moeten voor instaan ;
enkel rechtsgevolg.ajleidt en die bijgevolg
Overwegende echter dat overeengeen vordering, verweer of exceptie
komstig de artikelen 1409 en 1410 van
opleveren (1). (Art. 97 Grondwet.)
het Burgerlijk Wetboek, het passief
van de --gemeenschap tussen de echtgenoten onder meer de roerende schulden
(I) Cass., 13 ok;tober 1972 (A1·r. c.ass.,
van de vrouw v66r haar huwelijk omvat,
wanneer zij vastgesteld zijn door een 1973, blz. 163) en 22 iuli 1975 (ibid., 1975,
authentieke akte, zoals ten deze, of blz. 1181); zie, in strafzaken, cass., 12 oktober
1976, supra, blz. 181.
vaste dagtekening verkregen hebben;

467(VAN GINNEKEN,
T. COMMISSIE VAN O:PENBARE ONDERSTAND
VAN HERENTALS.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.

24 december 1976. - 1e kamer. Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Verslaggever,
de H. Chatel.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. -

Pleiters, de HH. Houtekier en van Heeke.

door de verweerders en afgeleid uit de
schending van artikel 148 van de
Gemeentewet ;
Overwegende dat uit geen enkel stuk
waarop het Hof acht vermag te slaan
blijkt dat het College van burgemeester
en schepenen van de stad Dendermonde,
hetwelk verklaart eiseres te vertegenwoordigen, door de gemeenteraad werd
gemachtigd hetzij namens de stad een
voorziening in te stellen, hetzij na een
als bewarende maatregel ingestelde voorziening het geding in cassatie voort
te zetten;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

1" KAMER.- 24 december 1976.
VOORZIENING IN CASSATIE.
VORM. BURGERLIJKE ZAKEN.
GEMEENTE, EISERES.- VOORZIENING
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHE:PENEN.- GEEN RECHTVAARDIGING VAN MACHTIGING VAN DE
GEMEENTERAAD. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Indien het college van burgemeester en
schepenen namens de gemeente een
voorziening te bewarenden titel mag
instellen, moet de aldus ingestelde
voorziening niet ontvankelijk worden
verklaard wanneer geen machtiging
van de gemeenteraad voor het Hoj wordt
overgelegd (1). (Artt. 90, 9° en IOo, en
148 Gemeentewet.)
(STAD DENDERMONDE, T. TAMINAU M,
EN A., EN NAAMLOZE VENNOOTSCHA:P
« GENERAL ACCIDENT, FIRE AND LIFE
ASSURANCE COR:PORATION, LIMITED n.)
ARREST.
· HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juni 1975 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, opgeworpen

(1) Raadpl. cass., 14 november 1972 en
22 augustus 1973 (Arr. cass., 1973, blz. 258
en 1082).

24 december 1976. 1e kamer. Voorzitter en Verslaggever, de H. de
Vreese, raadsheerwaarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. Pleiters,
de HH. Dassesse en Biitzler.

-

1" KAMER.- 24 december 1976.
10 CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. GEEN VERMELDING
VAN ALLE GESOHONDEN WETTELIJKE
BE:PALINGEN. ScHENDING vAN DE
VERMELDE WETTELIJKE BE:PALINGEN
ONVOLDOENDE OM TOT VERNIETIGING
TE LEIDEN. NIET ONTVANKELIJK
MID DEL,

2o CASSATIEMIDDELEN. -BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL DAT DE
SCHENDING VAN HET STRAFRECHTELIJK
GEWIJSDE AANVOERT, DOCH SLECHTS
DE ARTIKELEN 1350 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK, 23, 24, 28 VAN HET
GERECHTELIJK WETBOEK EN 97 VAN
DE GRONDWET ALS GESCHONDEN WETSBE:PALINGEN VERMELDT,- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL,
3° VERZEKERINGEN.- LANDVERZEKERINGEN. - VRIJSTELLING VAN DE
VERZEKERAAR.
GROVE FOUT.
BEGRI:P.

4° VERZEKERINGEN. KERINGEN. -

LANDVERZEVRIJSTELLING VAN DE
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VERZEKERAAR. GROVE FOUT. TEKORTKOruiTNG AAN EEN REGLEMENTAIR VOORSCHRIFT INZAKE DE RIJWAARDIGHEID VAN EEN VOERTUIG. VEROORDELING VAN DE VERZEKERDE
DOOR DE STRAFRECHTER TOT EEJN
STRAF EN TOT SCHADEVERGOEDING
WEGENS ONOPZETTELIJKE SLAGEN OF
VERWONDINGEN EN WEGENS TEKORTKOMING AAN EEN REGLEMENTAffi VOORSCHRIFT DAT DE RIJWAARDIGHEJD VAN
ZIJN VOERTUIG BETREFT. REGRESVORDERING
VAN
DE
VERZEKERAAR
TEGEN DE VERZEKERDE VOOR DE BURGERLIJKE RECHTER. BEOORDELING
DOOR DE BURGERLIJKE RECHTER OF
DIE TEKORTKOMING DE DOOR ARTIKEL 16 VAN DE WET VAN ll JUNI 1874
BEDOELDE GROVE FOUT ulTMAAKT EN
OF DE VERZEKERDE ZIOH ERVAN BEWUST MOEST ZIJN DAT ZULKE INBREUK
EEN VERZWARING VAN HET QEDEKTE
RISIOO MET ZIOH BRACHT.

1° Niet ontvankelijk is het middel dat niet
alle wettelijke bepalingen vermeldt die
gesohonden zijn indien het middel
gegrond is, wanneer de sohending van
de vermelde bepalingen niet volstaat om
tot vernietiging van de be8treden beslissing te leiden (I). (Art. 1080 G.W.)
(Impliciete oplossing.)
2° Niet ontvankelijk is het middel dat de
sohending van het stmfreohteliJk gewijsde
aanvoert door de beslissing gewezen op
het later burgerreohtelijk geding, dooh
sleohts de artikelen 1350 van het Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 28 van het Gereohtelijk Wetboek en 97 van de Grondwet
als gesohonden wettelijke bepalingen
vermeldt (2). (Art. 1080 G.W.)
3° De grove fout, bedoeld door artikel 16
van de wet van 11 juni 1874, is de fout
die kan gelijkgesteld worden met een
opzettelijke daad en waarvan de ver(1) Cass., 15 januari 1975 (A1-r. cass., 1975,
541); raadpl. cass., 19 november 1976, supra,
blz. 317.
·
(2} Raadpl. " Considerations sur le projet
de Code. judiciaire "• rede uitgesproken door
de Heer · Procureur-Generaai Hayoit de
Termicourt ter piechtige zitting van 1 september 1966, nr. 5; " Ret rechterlijk gewijsde
en het Gerechtelijk W etboek "• rede uitgesproken door Heer Eerste Advocaat-Generaai
Mahaux ter piechtige zitting van 1 september
1971, biz. 34 tot 37, inzonderheid biz. 36 en 37;
pariemimtaire voorbereiding van de wet van
10 oktober 1967, houdende het Gerechtelijk

zekerde wist of moest weten dat zij
een verzwaring van het gedekte risioo
met zioh braoht (3).
4° I ngeval de verzekerde door de strafreohter Werd Ve?"OOrdeeld tot een · straf
en tot sohadevergoeding wegens onopzettelijke slagen of verwondingen en
wegens een tekortkoming aan een reglementair voorsohrift inzake de rijwaardigheid van zijn voertuig, en de verzekeraar
die het slaohto.ffer heeft vergoed tegen de
verzeke1·de een ?"egresvordering instelt
voor de burgerlijke reohter, beoordeelt
deze laatste of die tekortkoming de door
artikel 16 van de wet van 11 juni 1874
bedoelde grove fout uitmaakt en of de
verzekerde zioh ervan bewust moest zijn
dat zulke inbreuk een verzwaring van
het gedekte risioo met zioh braoht (4).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «CENTRALE
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 1909 ~
.GROEP JOSI », T. SMEETS EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 november 1975 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 23, 24, 28 van het
Gerechtelijk Wetboek, ll34, ll35, 1350
van het Burgerlijk Wetboek, 16 van de
wet van II juni 1874, 418, 420 van het
Strafwetboek en 87-l van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968 houdende
het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, .van het beginsel
nemo oensetur ignorare legem en van
artikel 97 van de Grondwet,
doo1·dat het hof van beroep oordeelt
dat het bewijs van de zware fout van de
verweerders, in de zin van artikel 16
van de wet van II juni 1874, niet geleverd
Wetboek, met name Gedr. St., Kamer,
nr. 59 (1965-1966) N. 49, Versiag van de
commissie voor de justitie, blz. 9 ; cass., 24 juui
1926 (Bull. en Pas., 1927, I, 23}, 12 oktober
1967 (Arr. cass., 1968, biz. 210) en 25 maart
1976 (ibid., 1976, blz. 861).
(3) Oass., 19 januari 1973 (Arr. cass., l 973,
blz. 513) en de noot 1 op biz. 514, ~n 16
nuari 1975 (ibid., 1975, blz. 543).
( 4) Zie noot S. FRElDERICQ onder cass.,
2 juni 1967, in Rev. crit. jur. belge, 1971,
biz. 15 tot 75·, inzoriderheid de numirters 30bi8
tot 33.

ja-
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afwijst, op grond van de redenen dat de
strafrechter in de motivering van zijn
vonnis releveert dat tweede verweerder,
hoewel door een onbekende tegenligger
« gestoord ,, niet meester bleef van zijn
snelheid· en eveneens een fout beging
door het stuur te nemen van een voertuig
waarvan de linkervoorband en de rechterachterband in slechte staat verkeerden,
en dat eerste verweerder hem minstens
stilzwijgend de toelating had gegeven
om met een voertuig te rijden dat met
twee slechte banden was uitgerust ; dat
blijkens het overgelegde strafdossier de
politie zich ertoe beperkte vast te stellen
dat de banden in slechte toestand
verkeerden en voorts de termen te
herhalen van artikel 87 van het reglement
op de politie van het wegverkeer, dat de
tekening van de banden over het ganse
loopvlak hetreft ; dat die vaststelling
1outer een vaag waardeoordeel inhoudt,
dat voor de strafrechter vo1doende
was om er een veroordeling op te doen
steunen op. grand van de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek, die voor
hun toepassing een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, dus een gewone
fout, vereisen ; dat, nu geen gedetailleerde
technische beschrijving van de banden
voorligt,. er geen voldoende. gegevens zijn
om zowel het subjectieve als het objectieve element van een grove schuld van
de verzekeringsnemer en van de verzekerde te apprecieren, een grove schuld
waarover· de strafrechter geen uitspraak
heeft gedaan noch moest doen, maar
waarvan eiseres het. bewijs moet leveren,
wat zij niet doet ; dat derhalve dient
ingestemd te worden met de overwegingen die het beroepen vonnis in dat
verband in de laatste drie alinea's van
zijn motivering aangeeft, die door het
hof van beroep in zijn laatste motief
worden overgenomen en als volgt luiden :
<< dat
volgens vaststellingeil van de
politie de linkervoorband en rechterachterband in slechte staat verkeerden,
en dat de tekening ervan over het ganse
loopvlak niet ten minste 1. millimeter
diep was; dat de.appreciatie van een al
dan niet duidelijk zijn van de tekening·
op het..loopvlak van een band subjectief
is en bijgevolg verschillend kan zijn van
individu tot individu ; dat daarenboven
uit de in boven aangehaalde termen
gegeven beschrijving van de kwestieuze
banden bezwaarlijk met voldoende zekerheid kan worden afgeleid dat de verweerders bewust waren of hadden moeten
zijn dat de toestand van deze twee

banden van die aard was dat hij nooQ.zakelijk een aanzienlijke vermindering
van de baanvastheid tot gevolg zou
kunnen hebben wat, in voorkomend
geval, een ·verzwaring van het risico
zou betekenen ,,
terwijl, eerste onderdeel, de beslissing
van 27 april 1971 van de strafrechter;
krachtens het wettelijk vermoeden ·van
het gezag van het rechterlijk gewijsde,
voor de burgerlijke rechter de niet-·
naleving, door de verweerders, inhoudt
van de door artikel 87-l van het regle-ment op de politie van het wegverkeer
voorgeschreven minimum-diepte van de
tekening van de luchtbanden, evenals
het oorzakelijk verband tussen deze
fout en de door eiseres vergoede schade ;
dit gezag van het rechterlijk gewijsde'
in een gegeven geval door de burgerlijke
rechter enkel mag ontkend worden
wanneer de vereisten van artiket 23
van het Gerechtelijk W etboek, onder
meer aangaande identiteit van oorzaak:
en voorwerp, niet zouden vervuld zijn,
doch hoegenaamd niet wanneer de straf..
rechter, naar het oordeel van de burgerlijke rechter, zich in zijn beslissing tot
een vaag waardeoordeel van subj ectieve
aard zou hebben beperkt, zodat het hof
van beroep, door aan de beslissing van•
de strafrechter, die niet als dusdanig het
bestaan van een grove fout van de
verweerders, in de zin van artikel. 16
van de wet van II juni 1874, heeft
nagegaan, geen gezag van gewijsde te
willen erkennen of, minstens, met zulk
gezag van gewijsde geen rekening te
willen houden betreffende de miskenning
van artikel 87-1 van het reglement op
de politie van het wegverkeer en · de
veroordeling op grond van de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek~
evenals het oorzakelijk verband vastgesteld tussen de · ondiepe tekeningen
in de luchtbanden en het schadeverwekkend ongeval waarover de strafrechter wel heeft geoordeeld, de artike-·
len 1350 van het Burgerlijk Wetboek, 23,
24, 28 van het Gerechtelijk Wethoek
en 97 van de Grondwet schendt ;
'·
tweede onderdeel, enerzijds, de grove·.
fout, die krachtens artikel 16 van de wet
van II juni 1874 de verzekeraar bev:rijdt
van de verplichting de eruit ontsta;ne
Schade te vergoeden, elke fout is waarvan
de verzekerde zich bewust was of moest
zijn dat zij het verzekerde risico verzwaarde, anderzijds de verzekerde nooit
mag worden verondersteld in een ·gegeven
omstandigheid niet op de hoogte te zijn.
geweest van de reglementaire bepalingen
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vereisten opdat het wettehJk m het
wegverkeer zou kunnen worden gebracht,
en eveneens, krachtens hetzelfde algemeen rechtsbeginsel volgens hetw~lk
niemand wordt verondersteld de wet met
te kennen, moet worden beschouwd als
er zich bewust van zijnde of er zich
bewust van dienende te zijn dat de
niet-naleving van een van de bepalingen
betreffende de rijwaardigheid van zijn
voertuig het risico van een ongeval
vergroot ; een inbreuk op deze bepalingen
immers niet met een schending van een
van de artikelen welke het wegverkeer
als dusdanig regelen kan worden gelijkgesteld, aangezien deze laa~ste ni?t
noodzakelijk een grove fout m de . ZI~
van artikel 16 van de wet van 11 JUni
1874 uitmaken, zelfs indien het oorzakelijk verband met het ongeval vaststaat ; integendeel de artikelen van de
naleving waarvan de rijwaardigheid van
het verzekerde voertuig afhangt, rechtstreeks en in elk geval de omvang van
het verzekerde risico bepalen, vermits
dit risico noodzakelijk beperkt is tot de
ongevallen veroorzaakt met een aan de
wettelijke
veiligheidsnormen
beantwoordend voertuig ; zodat het hof van
beroep, door, ter zake van een ongeval
veroorzaakt met een volgens de toepasselijke wetgeving niet-rijwaardig voertuig,
waarbij de beslissing van de strafrechter
dat deze niet-rijwaardigheid oorzaak
van het ongeval was, gezag van gewijsde
heeft verkregen, te oordelen enerzijds
dat de feitenrechter in burgerlijke zaken
de mogelijkheid dient te krijgen .om
soeverein na te gaan of de gezegde metrijwaardigheid ten deze een grove f<;>ut
uitmaakte waarvan de verzekerde 2110h
in werkelijkheid bewust was of had
moeten zijn dat zij het verzekerde risico
verzwaarde, en anderzijds dat de verzekeraar gehouden was zulks ten grande
te bewijzen, de artikelen 87-1 van het
reglement op de politie van het wegverkeer, 16 van de wet van ll juni 1874,
23, 24, 28 van het Gerechtelijk W etboek,
ll34, l135, 1350 van het Burgerlijk
Wetboek, 418 en 420 van het Strafwetboek schendt :
W at het eerste onderdeel betreft :
N opens de grond van niet-ontvankelijkheid door de verweerders opgeworpen
(ln hieruit afgeleid dat de artikelen waarvan de schending wordt aangevoerd,
vreemd zijn aan het ten deze opgeworpen
g~schil:

Overwegende dat de in het onderdeel

aangevoerde grief aileen de schending
van het rechterlijk gewijsde in strafzaken betreft ;
Overwegende dat de in het onderdeel
vermelde wettelijke bepalingen aan deze
grief vreemd zijn ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de grove fout welke
door artikel 16 va:ri de wet van ll juni
1874 is bedoeld, de grove schuld is die
kan worden gelijkgesteld met een opzettelijke daad en waarvan de verzekerde
wist of moest weten dat zij een verzwaring van het gedekte risico medebracht;
Overwegende dat, zo elkeen wordt
verondersteld de wet te kennen en derhalve op de hoogte te zijn van de
reglementaire bepalingen aangaa:nde .~e
vereisten die aan een voertmg ZIJn
gesteld opdat het wettelijk in het
verkeer zou kmmen worden gebracht,
de rechter nochtans soeverein beoordeelt
of een bepaalde tekortkoming aan een
reglementair voorschrift, ook wanneer
dit voorschrift de rijwaardigheid van het
voertuig beoogt, de door voormeld
artikel16 bedoelde grove schuld uitmaakt
en of de verzekerde zich ervan bewust
moest zijn ·dat zulke inbreuk een verzwaring van het gedekte risico met zich
bracht;
Overwegende dat het arrest dientengevolge, door de regresvordering van
eiseres af te wijzen wegens onvoldoende
bewijs van de grove schuld van de
verzekerde, de in het onderdeel aangehaalde wetsbepalingen en rechtsbeginsel
niet schendt en zijn beslissing regelmatig
motiveert;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
24 december 1976. 1e kamer. Voorzitter en Verslaggever, de H. de
Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de
H. Tillekaerts, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Biitzler e:ri Houtekier.

---,
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KAMER.-

3 januari 1977.

10 CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING,. EEN
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN. -MID DEL
DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP EEN
VAN DEZE
MISDRIJVEN.
STRAF
WI!lTTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN
ANDER MISDRIJF.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.
20 VERJARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. SCHORSING VAN
DE VERJARING.- VooRZIENING.TEGEN
EEN BESLISSING WELKE DEFINITIEF EN
OP TEGENSPRAAK OP DE STRAFVORDERING HEEFT BESLIST. SCHORSING
VAN DE VERJARING SINDS DE UIT·
SPRAAK VAN DE BESLISSING TOT DIE
VAN RET CASSATIEARREST.

1o W anneer wegens verscheidene misdrijven

een enkele straj is uitgesproken is niet
dntvankelijk, wegens het ontbreken van
belang, de vordering tot vernietiging
van de beslissing op de· strafvordering,
geg.rond op een middel dat enkel betrekking heejt op een van deze misdrijven,
als de uitgesproken straf wettelijk
verantwoord blijjt door een ander misdrijj (1). (Artt; 411 en 413 Sv.)
2° W anneer een partij zich in cassatie
heejt voorzien tegen een beslissing waarbij _dejinitiej .en op tegenspraak op de
strajvordering uitspraalc werd gedaan,
is de verjaring van .deze vordering
geschorst vanaj de uitspraak van deze
beslissing totdat het cassatiearrest wordt
uitgesproken (2). (Art. 24 wep van
17 april 1878.)
(VERBRUGGHE.)

AR:RisT

(vertaling).

HEr HOF.; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 <)ktober 1976 door het Hof
van B<1roep te Brussel gewezen ;
· Overwegende da,t . de voorziening beperkt is -tot de .st:rafbepalingen van het
arrest ovel;' de telastleggingen 0, D-1
en D-2;

(1) Cass., 16 november 1!}76, supra, blz. 299.
(2) Cass., 18 i:tovembel' 19.75 (:Arr. cass.,
1976, biz. 356).
·

·Over het middel hieruit itfgeleid dat d~
verjaring van ue strafvordering op grond
van vluchtmisdrijf (0), dronkenschap
aan het stuur (D-1) en alcoholemie (D-2),
welke feiten op 27 november 1974 zijn
gepleegd, verkregen was op het ogenblik
dat eiser zich op 11 oktober 1976 i~
cassatie heeft voorzien tegen het ·arrest
van 5 oktober 1976,
terwijl de laatste verjaringsstuitende
daad dateert van 9 oktober 1976 :
Overwegende dat eiser vervolgd werd
wegens onopzettelijke .slagen en verwondingen (A), schuldig verzuim (B) en
vluchtmisdrijf (0), dronkenschap · aan
het stuur (D-1) en alcoholemie (D-2);
Overwegende dat het arrest eiser veroordeelt, enerzijds, wegens onopzettelijke
slagen en verwondingen, dronkenschap
aan het stuur en alcoholemie, tot een
enkele straf van twee maanden gevangenisstraf en 100 · frank · geldboete en,
anderzijds, wegens schuldig verzuim eri
vluchtmisdrijf, tot een enkele straf van
een maand gevangenisstraf en 200 frank
geldboete ; dat het bovendien eiser
gedurende een maand wegens dronkenschap aan het stuur vervallen verklaart
van het recht tot sturen ;
Overwegende dat de enkele straffen
wegens onopzettelijke slagen en verwondingen en alcohole:inie, enerzijds, schuldig
verzuim en vluchtmisdrijf, anderzijds,
wettelijk verantwoord zijn door · het
misdrijf slagen en verwondingen, enerzijds, en door het misdrijf schuldig
verzuim, anderzijds, zodat het middel
niet ontvankelijk is in zoverre · het
betrekking heeft op het misdrijf alcoholemie en het vluchtmisdrijf;
Overwegende dat met betr.ekking tot
dronkenschap aan · het stuur, de strafvordering niet verjaard ·was op het
ogenblik waarop de jurisdictie van"hoger
beroep op 5 oktoberl976 uitspraak heeft
gedaan, nu de verjaring · regelmatig
binneh de termijn van een jaar werd
gestuit, met name op 9 oktober 1'975,
zoals het arrest vaststelt ;
Overwegende dat het vonnis dat
definitief en op tegenspraak op de strafvordering heeft beslist, hieraan een einde
heeft gemaakt, behoudens eventuele
vernietiging, en de verjaringstermijn
van deze rechtsvordering dus niet verder
loopt; dater op de dag van de verklaring
van voorziening dus geen verjaring was;
Dat. het .middel in dit_ opzicht nij-ar
recht faalt ;
En overwegende dat de -.substantiele
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of ·op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen Werden nageleefd
en · dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
· Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten,

3 januari 1977. - 2e
zitter, Baron Richard,

3 januari 1977. - 2°
zitter, Baron Richard,

nemend voorzitter. Screvens. Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaa:l. Pleiter, de H. G. Frere (van de balie te
Charleroi).

H.

kamer. Voorraadsheer waarVerslaggever, de

nemend voorzitter. Screvens. Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleiter, de H; N. Boonen (van de balie
te Nijvel).

H.

'2 8 KAMER. -

kamer. Voorraadsheer waarVerslaggever, de

2° KAMER.- 4 januari 1977.

1o RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
-

SAMENSTELLING VAN RET REORTS·
COLLEGE. .STRAFZAK:EN. - .BESLIS·
SING W AARBIJ RET ONDERZOEK EN DE
BEREORTING VAN DE ZAAK VOOR EEN
BIJKOMEND ONDERZOEK WORDEN UIT·
GESTELD.- LATERE BESLISSI:NG OVER
DE GROND VAN DE ZAAK. BESLIS·
SINGEN WELKE NI:ET DOOR DEZELFDE
REORTERS MOETEN GEWEZEN ·WORDEN,

2°

CASSATIEMIDDELEN. STRAF·
ZAKEN.
VoORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE,- VoORZIENING GERIORT
TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAF·
VORDERING. MIDDEL DAT ENKEL
BETREKKING REEFT. OP EEN FOUT
WELKE TOT , VERDELING VAN AAN •
SPRAKELIJKREID KAN LEIDEN.- NIET·
ONTVANKELIJKHEID.

3°

VOORZIENING IN CASSATIE. AFSTAND. __:__ STRAFZAKEN. ·VooRZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE
BESLISSINGEN OP DE STRAFVORDERING
EN DE BURGERLIJKE REORTSVORDE·
RING. AFSTAND VAN DE VOORZIE·
NING TEGEN DE BESLISSING OP DE
BURGERLIJKE REORTSVORDERING. AFSTAND GEGROND OP DE ENKELE
REDEN DAT DEZE BESLISSING GEEN
EINDBESLISSING IS IN DE ZIN VAN
ARTIKEL 416 VAN RET WETBOEK VAN
STRAFVORDERING. AFSTAND WELKE
NIET ALS EEN BERUSTING KAN WORDEN
UITGELEGD.- GEVOLG.

3 januari 1977.

1°

BEWIJS.- STRAFZAKEN.- GEVAL·
LEN WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER
:BEWIJSMIDDEL VOORSORRIJFT.- SOE·
, .VEREINE BEOORDELING DOOR DE FEI·
TENREORTER.

2°

SOEVEREINE
BEOORDELING
. DOOR DE FEITENRECHTER. .STRAFZAKEN. NooDzAKELIJKREID
OF RAADZAAMREID VAN EEN ONDER·
ZOEKSMAATREGEL. SOEVEREINE BE·
OORDELING.

1° Wanneer de wet in strajzaken geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijjt, beoordeelt de rechter in jeite en derhalve
soeverein de bewijswaarde van de gegevenB op grond waarvan hij tot zijn overtuiging is gelcomen en waartegen de
partijen tegenspraak hebben lcunnen
voeren (1).
:2o .De jeitenrechter beoordeelt soeverein de
noodzakelijkheid of de raadzaamheid
-van. een bijkomende onderzoeksmaatregel (2).
(ROSA, T. D'ANDREA.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.

i o De

beslissing waarbij het onderzoek en
de berechting van de zaak voor een
bijkomend onderzoelc worden uitgesteld
en de latere beslissing over de grond
van de zaak moeten niet door dezeljde
rechters worden gewezen (3). (Art. 779
G.W.)

(3) Raadpl. cass., 22 maart 1965 (Bull. en
(1') Cass.; 22 november 1976, sup1•a, blz. 320.

(2) Cass., 15 september 1975 (A1'1', cass.,
:1976, .biz. 69).

Pas., 1965, I, 772), 6 november 1967 (A1'1'.
cass., 1968, biz. 343) en 24 februari 1976
(ibid., 1976, biz. 739).

-4732° Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken
van belang, is het middel dat de beklaagde
tot staving van zijn voorziening tegen
de beslissing op de strajvordering aanvoert en dat enkel betrekking heeft op
een eventuele jout van de verweerder
welke tot verdeling van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid kan leiden.
30 W anneer de beklaagde zich in cassatie

heejt voorzien tegen de beslissingen op
de tegen hem ingestelde strajvordering
en burgerlijke rechtsvordering en hij
vervolgens van zijn voorziening ajstand
heejt gedaan in zoverre deze gericht was
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering, om de enkele reden dat
deze beslissing geen eindbeslissing is
in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strajvordering, kan deze
ajstand niet als een berusting worden
uitgelegd en wordt hij door het Hof niet
gedecreteerd, indien het vaststelt dat deze
beslissing een eindbeslissing is (I).
(SCHELKENS, T. VERHEYEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 mei 197 6 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Mechelen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 152, 153,
176, 185, 189, 190, 190bis, 193bis, 2ll,
van het W etboek van Strafvordering,
2, 779, 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het vonnis eiseres strafrechtelijk veroordeelt en ze tevens op civielrechtelijk gebied veroordeelt om aan
toekomstige verweerder een frank schadevergoeding te betalen en dit vonnis
uitgesproken is door een kamer met drie
rechters, samengesteld uit de rechters
de Forche, Simons en Bourgeois,
terwijl de kamer van de rechtbank, die
op 31 december 1975 de zaak uitstelde
voor een bijkomend onderzoek, samengesteld was uit de rechters Wauters,
de Forche en Simons, zodat niet de
rechters die van de zaak kennis hebben
genomenhet vonnis uitgesproken hebben,
en het vonnis derhalve nietig is :
Overwegende dat de rechtbank ter
terechtzitting van 31 december 1975
(1) Oass., 13 december 1976, supr.a, blz. 413.

de zaak niet heeft behandeld maar zich
ertoe beperkt heeft ze uit te stellen voor
verder onderzoek ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede en derde middel
samen,
het tweede, afgeleid uit de schending
van de artikelen 7, 2°, 97 van het koninklijk besluit van 14 maart 1968 houdende
het Wegverkeersreglement, 13, 29 van
de Wegverkeerswet (koninklijk besluit
van 16 maart 1968 tot coi:irdinatie van de
wetten betreffende de politie over het
wegverkeer) 1382, 1383, 1384 van het
Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het vonnis eiseres strafrechtelijk veroordeelt en ze tevens op civielrechtelijk gebied veroordeelt om aan
verweerder een frank schadevergoeding
te betalen, om de reden dat de expert
besluit dat de oorzaak van het ongev~tl
te wijten is aan het feit dat eiseres een
rijmaneuver is begonnen, namelijk het
naar links afdraaien, op een ogenblik
dat de baan niet vrij was, daar verweerder
reeds met een inhaalmaneuver was
begonnen, dat gezien dit plots gebeurde,
verweerder het ongeval niet kon vermijden ; dat niets erop wijst dat verweerder enige fout heeft gepleegd,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar
conclusie uitdrukkelijk staande hield
dat er ter plaatse een inhaalverbod was,
en verweerder achter haar voertuig moest
blijven en in geen geval haar links mocht
voorbijsteken, en het vonnis op dit
middel niet antwoordt (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het feit dat verweerder
het door eiseres ingeroepen verbodsteken
niet in acht genomen heeft een fout
uitmaakt die zijn aansprakelijkheid in
het gedrang brengt (schending van artikel 7, 2°, 97 van het koninldijk besluit
van 14 maart 1968, en van nummer 30
van zijn bijlage 2, 13, 29 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968, 1382,
1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek);
het derde middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, 27 van het koninklijk besluit
van 14 maart 1968 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer,
doordat het vonnis eiseres strafrechtelijk veroordeelt en ze tevens op civielrechtelijk gebied veroordeelt om aan
verweerder een frank schadevergoeding
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ti3 betalen ·om de reden dat de expert
van· bordeel is dat de snelheid van
verweerder rond de 60 kilometer per uur
lag ; dat de oorzaak van het ongeval ligt
i1;1 het feit dat eiseres een rijmaneuver is
oegonnen,·namelijk naar links afdraaien,
op een ogenblik dat de baan niet vrij was,
daa'r verweerder reeds was begonnen met
eim ·inhaalmaneuver ; dat niets erop
wijst dat verweerder enige fout heeft
beg<tan en dat het niet bewezen is dat
deze -een hoge snelheid ontwikkelde,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar
conclu,sie uitd'rukkelijk staande hield
dat verweerder een zeer hoge sne!heid
ontwikkelde gezien de zware slag van de
aanrijding en gezien het feit dat eiseres
de « Jaguar " van verweerder in haar
achteruitkijkspiegel niet had kunnen
zien aankomen ; dat het vonnis deze
conclusie niet en in ieder geval onvoldciende beantwoordt (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onde1·deel, eiseres eveneens in
baar ponclusie staande hield dat zij
alvorens haar maneuver uit te voeren
vertraagde en dat derhalve verweerder
dit had moeten bemerken en het onvoorzichtig was niet tEl vertragen ; d>J>t zulks
in hoofde van verweerder fout is en het
vonnis hierop niet antwoor,dt (schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
27 van het koninklijk besluit ·van
14 maart 1968, 1382, 1383, 1384 van het
J3urgerlijk W etboek) :
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering :·
Overwegende dat het .vonnis eiseres
veroordeelt w'egens overtreding van •artikel 25-2, a en d, 1°, van het Wegverkeersreglement op grond dat I 0 uit
de elementen van het dossier blijkt dat
de aan:rijding zich heeft voorgedaan op
de n1chter helft van de 10,20 meter brede
baan . en meer bepaald op ongeveer
3 . meter van de rechterrand van de
rijbaan ; 2° het niet bewezen is dat de
richtingslichten waren ontstoken ; 3° de
expert besluit dat de oorzaak van het
orrgeval te wijten is aan het feit dat
eiseres een rijmaneuver is begonnen
(naar links afdraaien) op het moment
dat de baan niet vrij was, namelijk toen
verweerder reeds was begonnen met een
inhaalmaneuver ;
:Overwegende dat, nu de conclusie van
eiseres, door beide middelen bedoeld,
uitsluitend betrekking had op een eventuele fout van verweerder die tot een

verdeling van de civielrechtelijke aan,
sprakelijkheid aanleiding - zou kunnen
geven, .beide middelen niet ontvankelijk
zijn bij gemis ·aan belang ;
En overwegende dat de substantiele
of op ·straffe van . nietigheid · voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en . dat . de. beslissing . overeenkomstig
de wet is;
B. In zoverre de voorziening g'ericht
is tegen ·de· beslissing op de tegen eiseres
ingestelde civielrechtelijke vordering :

Overwegende dat eiseres verklaart
afstand. te do en van haar voorziening
voor zov.er haar cassatieberoep is gericht
tegen deze beslissing ;
·
·
Overwegende dat . het vonnis eise:r:es
veroordeelt tot beta:!ing _aan verweerder
van de door hem gevorderde, provisionele
vergoeding van . een frank ; dat het
verweerder tevens akte verleent dat hij
zijn _eis schat op 30.000 ,frank onder
voorbehoud van ver1neerdering of vermindering in de loop van het geding ;
Overwegende dat hiermede de rechter,
nu hij niet verklaart iets aan te houden
waarover hij later uitspraak zou moeten
doen, zijn rechtsmacht heeft uitgeput,
waaruit meteen volgt dat de beslissing
een voor. cassatieberoep vat bare eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het W etboek van ·Strafvordering ;
dat dienvolgens de afstand niet dient
gedecreteerd te worden, vermits hij door
dwaling blijkt te zijn aangetast en niet
kan worden gei:nterpreteerd als een
berusting;
Overwegende dat het vonnis met geen
woord rept over de door het tweede en
het derde middel aangehaalde conclusie ;
Dat de middelen gegrond zijn;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de afstand van de voorziening,
vernietigt het bestreden vonnis in zoverre
het uitspraak doet over de civielrechtelijke vordering van verweerder, behalve
in zoverre het vaststelt dat eiseres een
fout . heeft begaan in oorzakelijk verband met de schade ; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat
melding zal worden gemaakt van dit
arrest op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiseres
en verweerder ieder in de helft van de
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Antwerpen, zitting houdende in hoger
beroep.
4 januari 1977. -

2e kamer. -

Voor-

-475zitter, de H. Wauters, .raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Delva. Gelijkluidende conclusie,
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Houtekier.

2e KAMER.- 4 januari 1977.
JACHT. - JAGEN IN DE STAATSDOMEINEN INGEVOLGE EEN OPENBARE AAN· BESTEDING. - WET VAN 28 FEBRUARI
1882, ARTIKEL 13. - DEZE BEPALING
IS NIET TOEPASSELIJK OP DE JAOHT
OP GOEDEREN TOEBEHOREND AAN EEN
OOMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND.

De bepaling van artikel 13 van de wet van
28 februari 1882, luidens welke het
niet toegelaten is te jagen op de domeinen
van de Staat, tenzij krachtens een
openbare aanbesteding, geldt slechts voor
de jacht op staatsdomeinen en niet voor
die op domeinen van een commissie
van openbare onderstand (1) (2).
(VANDEPOEL.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 juni 1976 door het Hof van
Beroep te Brussel gewezen ;

jachtrecht kan laten gelden over het
bedoeld perceel wijl geen openbare
aanbesteding werd bevolen en, anderdeels, dat de vervolging omtrent het
overtreden van artikel 13 van de jachtwet ambtshalve geschiedt, overeenkomstig artikel 26 van de wet ;
Overwegende echter dat artikel 13
van de wet van 28 februari 1882, luidens
hetwelk het niet toegelaten is te jagen
op de domeinen van de Staat tenzij
krachtens een openbare aanbesteding,
niet toepasselijk is op de goederen
toebehorend aan een Commissie van
Openbare Onderstand ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de door eiser aangevoerde
middelen, welke geen meer uitgebreide
vernietiging of een vernietiging zonder
verwijzing zouden kunnen meebrengen,
vernietigt het bestreden arrest in zoverre
het eiser veroordeelt wegens inbreuk op
de artikelen 4 en 13 van de wet van
28 februari 1882 ; 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 ; vervvijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
4 januari 1977. 2 6 kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voozzitter. - Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Dumon, eerste advocaatgeneraal.- Pleiter, de H. J. Vermeersch
(van de balie te Leuven).

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 13 van de
wet van 28 februari 1882 op de jacht :
2" KAMER.- 4 januari 1977.

Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt alleen wegens de telastlegging : « gejaagd te hebben op Staatseigendommen, ten deze, gronden toe·
behorend aan de Openbare Onderstand
van Geetbets, aldaar niet over het
jachtrecht beschikkend ingevolge openbare aanbesteding » ;
Dat het zijn beslissing grondt op de
beschouwing, eensdeels, dat eiser geen

1° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
- HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE, VAN EEN MEDEBEKLAAGDE,
VAN DE VOOR DEZE BURGERREOHTELIJK
AANSPRAKELIJKE PARTIJ EN VAN EEN
BURGERLIJKE PARTIJ, WIJZIGING
VAN DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING VAN EEN ANDERE

(1) Raadpl. BRAAS, Legislation su1• la chasse,
nr. 162, blz. 159; Rep. prat. du dr. belge,
Bijv. II, V° Chasse, nrs. 26 en 28, en A.P.R.,
v 0 Jacht, nrs. 153 en 157.
(2) Raadpl. cass., 13 april 1896 (Bull. en

Pas., 1896, I, 161) en 30 oktober 1961 (ibid.,
1962, I, 236) : de bepalingen van artikel 13
van de wet van 28 februari 1882 zijn van
toepassing op de zeestranden en het militair
gebied.

'BURGERLlJKE
LIJKHEID.

PARTIJ. · -
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ONWETTE-

2~ VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. BESLISSING IN .HOGER
BEROEP VERNIETIGD OMDAT DE REOHTER IN HOGER ·BEROEP BESLIST HEEFT
OVER EEN BURGERLIJKE REOHTSVORDERING WELKE NIET VOOR HEM WAS
GEBRAOHT. ~ VERNIETIGING ZONDER
VERWIJZING.

1° Op de enkele ho gere ·bm·oepen van het
openbaa1· ministerie, van een medebeklaagde, van de voo1· deze burgerrechtelijlc aansprakelijke partij en van
een bu1·ge1'lijke pm·tij kan de rechter
in' hqger beroep de beslissing op de
rechtsv01·de1·ing van een ande1·e bu?'ge?'lijke partij niet wijzigen (1). (Art. 202
Sv.; art. 1138, 2°, G.W.)
2° Wannee1' een beslissing in hager beroep
vernietigd wordt omdat de rechter in
hager bm·oep beslist heeft op een burgerlijlce rechtsvordering welke niet voor hem
was gebracht, W01'dt de vernietiging
zonder verwijzing uitgesproken (2).
(DEMAEYER, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
·, <<ARARAT ">RENO EN MAROELIS.)

Over het·middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 151,.172, 174, 187,
202, 203, 20.3bis van het Wetboek van
Strafvordering, 2, 19, 23 tot en met 28
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het vonnis eiseres veroordeelt,
op civielrechtelijk gebied om, in solidum
met Roothooft, de sommen te betalen
van een frank aan Marcelis J ozef en
17.810 frank aan Reno Lea,
te1·wijl, eerste onderdeel, de verweerders
Marcelis J ozef en Reno Lea, oorspronkelijke burgerlijke partijen, geen hoger
beroep hebben ingesteld tegen het in deze
zaak op 15 december 1975 door de politierechter gevelde vonnis, waardoor deze
zich onbevoegd verklaard had om van
hun civielrechtelijke vorderingen tegen
eiseres. Jmnnis te nemen, zodat .deze
beslissing niet aan de rechter in l10ger
beroep onderworpen was (schending van
de artikelen 151, 172, 174, 187, 202, 203
en 203bis van het Wetboek van Strafvordering);
tweede onderdeel, het bestreden vonnis
het gezag en de kracht van gewijsde
van .het op 15 december 1975 uitgesproken vonnis van de politierechter, dat
ten aanzien van de door beide verweerders tegen eiseres ingeste~de civielrechtelijke vorderingen definitief was
geworden, miskend heeft (schending
van aile aangewezen bepalingen) :

III. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiseres
door de verweerders Reno en Marcelis
ingestelde civielrechtelijke vorderingen :

Overwegende dat de eerste rechter zich
onbevoegd verldaarde. om kennis te
nemen van de civielrechtelijke vorderingen van de verweerders Reno en
Marcelis, in zoverre deze gericht. waren
tegen eiseres ;
Overwegende dat enkel de beklaagde
Roothooft, het openbaar ministerie, de
burgerlijke partij Nuyts en de civielrechtelijk aansprakelijke en burgerlijke
partij naamloze vennootschap << Ararat ''
hoger beroep hebben ingesteld tegen de
beslissing van de eerste rechter ;
Dat deze hogere beroepen de civielrechtelijke vorderingen vari de verweerders Reno en Marcelis tegen eiseres
niet voor de rechter in hoger beroep
aanhangig hebben gemaakt;
Dat het bestreden vonnis niet wettelijk
vermocht het beroepen vonnis te wijzigen
en eiseres te veroordelen om schadevergoeding te betalen aan de verweerders
Reno J:Jn Marcelis ;
Dat .het middel gegrond is ;

(1) en (2) Cass., 15 maart 1976 (Arr. cass.,
1976, blz. 822).

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet
over de tegen eiseres door de verweerders

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 29 april 1976 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen ;
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiseres
ingestelde strafvordering

II. In zoverre de vool;'ziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen .eiseres
·door verweerster naamloze vennootschap
<< Ararat '' ingestelde civielrechtelijke vordering:
Overwegende dat eiseres geen bijzonder
middel aanvoert ;

~
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Reno ei:i. Marcelis ingestelde civielreehtelijke vorderingen ; ·· verwerpt de
voorziEming voor · het overige ; beveelt
dat van ·dit arrest melding zal worden
gemaakt · op· de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt de
verweerders Reno ·en Marcelis in de helft
van de kosten en laat de overige helft
ten laste van eiseres ; zegt dat er geen
aanleiding bestaat tot verwijzing.

4 januari 1977 .. ~ 2 6 kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Dumon, eerste advocaat.generaal.- Pleiter,· de H, Houtekier.

wegens niet-betekening aan de persoon
tegen wie zij is gericht (1). (Artt. 485,
486 en 493 Sv.)

2° Het a1·rest. van het Hoj waarin beslist
wordt dat de . aangijte van misdaden
in de uitoefening van hun ambt o.a.
door magistraten · van een hof van
beroep gepleegd niet incidenteel wordt
gedaan in een voor het Hof aanhangige
zaak en derhalve niet ontvankelijk is,
wordt in raadkamer geivezen (2).
(MIERAS.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op de vordering
van de Procureur-Generaal in het Hof
van Cassatie, luidende als volgt .:

4 januari 1977,

2 6 l>:AMER. -

1° CAS SATIE. -

. BEVOEGfDHEID.
STRAFZAKEN. - AANGIFTE V.AN MISDADEN,_ IN DE UITOEFENING VAN HUN
AMBT, O.M. DOOR 'MA.GISTRATEN VAN
EEN HOF VAN BEROEP GEPLEEGD. lNCIDENTELE AANGIFTE IN EEN CASSATIJilBEROEP. - BE GRIP.

:_2° CASSATIE.

~ RECHTSPLEGING. 8TRAFZAKEN. ~ AANGIFTE. VAN MISDADEN IN .DE UITOEFENING VAN HUN
AMBT .O.M. DOOR MAGISTRATEN VAN
EEN HOF VAN. BEROEP GEPLEEGD.. ARREST WAARIN WORDT BESLIST .DAT
DE AANGIFTE NIET ONTVANKELIJK . IS
OMDAT ZIJ NIET INCIDENTEEL IN EEN
CASSATIEBEJROEP IS GEDAAN. -ARREST
IN RAADKAMER GEWEZEN.

.

.

.

;1o Hoe1,0el het Hoj kennis kan nemen van

. de rechtstreekse . aangifte van misdaden
die .in .de. uitoejening van hun ambt,
o.m. door magistraten van een hof van
be1·oep zo.uden gepleegd zijn, kan zulks
slechts . gebeuren op voorwaarde dat de
persoon. die bewee1·t benadeeld te zijn
.een aanvraag tot verhaal op deze magistraten indien, of dat de aangijte inci-denteel gedaan wordt in een zaak die
voor het Hof van Oassatie aanhangig is,
-d.w.z. dat zij invloed kan hebben op de
beslissing welke in deze zaak moet
worden genomen; een dergelijke invloed
- kan niet bestaan wanneer de voo1·.ziening in de aanhangige zaak niet·Ontvankelijk moet worden verklaard

« Aan de tweede kamer van het Hof
van Cassatie. ·
·
1> De ondergetekende Procureur-Generaal in het Hof van Qassatie,
>> Gelet
op het cassatieberoep, op
20 juli 1976 aangetekend door Mieras
Emile, Marinus, Charles, geboren te
:Rotterdam (Nederland) op 23 augustus
1931, verblijveiJ.de te Antwerpen, tegen
het arrest, op 20 juli 1976 gewezen door
de kamer van inbeschuldigingstelling
van h.et Hof van Beroep te Antwerpen
in vervolgingEm ingesteld tegen versch.eidene personen, Mieras zich. daarbij
burgerlijke partij gesteld h.ebbende ;
>> Gelet op de ter griffie van het Hof
door voornoemde . Mieras neergelegde
memories waarin feiten, die door artikel 485 van het W etboek van Strafvordering zouden bedoeld worden, aan
magistraten van het Hof van Beroep te
Antwerpen en van h.et parket-generaal
bij dit hof ten laste worden gelegd ;
>> Overwegende dat de wetgever, door
h.et de partij die beweert beiladeeld te
zijn mogelijk te maken h.et Hof van
Cassatie te verzoeken over een incidentele aangifte in een zaak welke bij dit
Hof aanhangig is rechtstreeks uitspraak
te doen, gewild h.eeft dat de aangifte op
de beslissing of op h.et resultaat van de
zaak een juridisch.e invloed kan hebben;
>> Overwegende dat een cassatieberoep,
door een burgerlijke partij tegen een
arrest onder andere van de kamer
(1) en (2) Raadpl. cass., 25 september 1973

(Arr. cass., 1974, blz. 92),
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van inbeschuldigingstelling aangetekend,
slechts ontvankelijk is wanneer het aan
de partij tegen welke het gericht is
betekend werd ;
>> Overwegende dat ter zake een dergelijke betekening niet is geschied ;
» Overwegende, derhalve, dat het Hof
bedoeld cassatieberoep onontvankelijk
dient te verklaren en het te verwerpen
en dat deze uitspraak van dit college
bijgevolg niet kan afhangen van het
gevolg dat zou kunnen gegeven worden
aan het onderzoek van de aangifte ;

plicht bovendien uitdrukkelijk vast te
stellen dat er voldoende bezwaren aanwezig zijn; wanneer in een conclusie
het bestaan van deze bezwaren wordt
betwist, antwoorden deze gerechten regelmatig op de conclusie als zij vaststellen
bezwaren aanwezig
dat dergelijke
zijn (1).

» Om deze redenen, vordert dat het
aan het Hof mage behagen, na het
verslag van de raadsheer-verslaggever
gehoord te hebben, en in de raadkamer
uitspraak doende, de aangifte te verwerpen en de aangever in de kosten te
veroordelen.
» Brussel, 24 december 1976.
» Voor de Procureur-Generaal,
» De Eerste Advocaat-Generaal,
» (w.g.) Duman » ;
Gelet op de artikelen 485, 486, 493
en 502 van het W etboek van Strafvordering, uitspraak doende in raadkamer, de
redenen van bovenstaande vordering
aannemende, verwerpt de aangifte ; veroordeelt aangever in de kosten.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 december 1976 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, kamer
van inbeschuldigiDgstelling, dat de voor.
lopige hechtenis van eiser handhaaft ;

4 januari 1977. 2e kamer.
Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Duman, eerste advocaatgeneraal.

2e KAMER.. -

4 januari 1977.

VOORLOPIGE HECHTENIS.- HAND·
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HEOH·
TENIS. - WET VAN 20 APRIL 1874,
ARTIKEL 5 . - BEZWAREN.- REDEN·
GEVING.- BEGRIP.

Hoewel de onderzoeksgerechten, ingeval
zij de voorlopige hechtenis handhaven,
hun beslissing met 1·edenen moeten
omkleden, zoals zulks is voorgeschreven
bij artikel 5 van de wet van 20 april
1874, zijn zij evenwel, bij gebrek aan
een conclusie dienaangaande,. niet ver-

(DE WIT.)
ARREST.

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1, lid 2, 2, 5, leden 1 en 2, 19, 20
van de wet van 20 april 1874 op de
voorlopige hechtenis, zoals gewijzigd
door de wet van 13 maart 1973, en van
het algemeen rechtsbeginsel van de
eerbied voor de rechten van de verdediging,
doordat het arrest de voorlopige hechtenis ten laste van eiser handhaaft om
de redenen uiteengezet in de schriftelijke
vordering van het openbaar ministerie,
terwijl, eerste onderdeel, eiser na die
schriftelijke vordering, op de terechtzitting van 7 december 1976, conclusies
had neergelegd die noch door deze
vroegere schriftelijke vordering, noch
door het arrest beantwoord worden
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1, lid 2, 2, 5, leden 1 en 2,
19, 20 van de wet van 20 april 1874);
tweede onderdeel, eiser in zijn conclusie
uitdrukkelijk staande hield, in strijd
met de schriftelijke vordering van het
openbaar ministerie, dat het slachtoffer
1° zijn gezicht geenszins herkend had en
2° zich eveneens vergist had aangaande
de kleur van zijn wagen ; dat niet kan
nagegaan worden of deze middelen
onderzocht werden noch waarom zij
verworpen werden (schending van alle
ingeroepen beschikkingen en van .het
algemeen rechtsbeginsel) :
Overwegende dat, hoewel de onderzoeksgerechten, ingeval zij de voorlopige
hechtenis handhaven, hun beslissing met
(1) Oass., 29 oktober 1974 (.Arr. cass.,
1975, blz. 277).

~
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HET BEVEL TOT AANHOUDING KAN NI:Ell'
redenen: moeten omkleden, zoals zulks
'MEER WORDEN BETWIST.
is voorgeschreven bij artikel 5 van de wet
van 20 april·I874, hetgeen ten deze het
geval is, zij evenwel, bij gebrek aan een 1° Het onderzoelcsg~recht . dat overeenconclusie · dienaangaande, niet verplicht
lcomstig artilcel 5 van de wet van 20 april
zijn bovendien uitdrukkelijk vast te
1874 moet be'slissen over de handhaving
stellen ·dat er voldoende bezwaren aanvan d,e voorlopige hechtenis, is verplicht
wezig zijn ;
. ·
te antwoorden op de conclusie van de
· Dat wanneer in een conclusie het
verdachte in zoverre deze' daarin eeri
bestaan van deze bezwaren wordt betwist, , exceptie van onbevoegdheid of een
deze gerechten regelmatig de conclusie
andere exceptie opwerpt of betoogt dat
beantwoorden door vast te. stellen, zoals
het ten laste gelegde feit, al was
ten deze, dat dergelijke bezwaren aanhet bewezen, geen strafbaar misdrijf
wezig zijn;
is (1) (2).
Dat het middel feitelijke grondslag
2°
Bij de beslissing vari het onderzoelcsmist;
· ·.En overwegende dat de substantiele
gerecht over de handhaving van de voorof op straffe van nietigheid voorgelopige hechtenis behoeft dit gerecht zich
schreven rechtsvormen werden nageleefd
niet meer uit te spreken over de geldigheid
en dat de beslissing overeenkomstig
van het bevel tot aanhouding (3).
de wet is;
(Art. 5 wet van 20 april 1874.)

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

(VAN ROSSEM.)

4 januari 1977.- 2• kamer.- VoorARREST.
zitter, de H. Wauters, raadsheer waarc
Iieniend voorzitter: Ve1·slaggeve'r, de
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
H. Delva. Gelijlcluidende conolusie,
H. Dumon, eerste advocaat-generaal. arrest, op 3 december 1976 gewezen door
· de kamer van inbeschuldigingstelling
- Pleiter, de H. Houtekier.
·
: van het Hof van Beroep te Gent ;

de

2•

KAMER,-

4 januari 1977.

1o VOORLOPIGE

HECHTENIS.

0NDERZOEKSQERECHT DAT TE BESLISSEN HEE~T OVER DE HANDHAVING VAN
DE HECJHTENIS. -:- 00NCLUSIE VAN DE
VERDACHTE.
REDENGEVING.
BE GRIP.

2o VOORLOPIGE

HECHTENIS. -

0NDERZOEKSGERECHT DAT TE BESLISSEN HEEFT OVER DE HANDHAVING VAN
DE HECHTENIS. GELDIQHEID VAN

(1) Raadpl. cass., 27 september 1912,
voitallige terechtzitting (Arr. cass., 1973,
biz. 107); en de noot, get. R.H., onder cass.,
2 j'uli 1951 (Bull. en Pas., 1951, I, 762).
(2) Zie het vorige arrest :· wanneer in de
conclusie wordt ·betwist dat er voldoende
bezwaren bestaan, antwoordt het gerecht
daarop regelmatig door vast te · stellen dat
dergelijke bezwaren bestaan.
Raadpl. cass., 29 oktober 1974 (Arr. cass.,

Over de twee middelen samen,
het eerste, afgeleid uit de schending va~
de artikelen 97 van de Grondwet, 1, lid 2,
2, 5, leden 1 en 2, 19, 20 van de wet van
: 20 april1874 op de voorlopige hechteni's,
i zoals gewijzigd door de wet van 13 maart
i 1973, 8, 9, .29, 31 van het Wetboek van
1 Strafvordermg, 231 van het Strafweti boek, en van de algememirechtsbeginse! len van de eerbied voor de rechten van de
' verdediging en fmus omnia corrumpit, .
: doordat het bestreden arrest het aan~
• houdingsmandaat van eiser bekrachtigt'
' om de redenen van de schriftelijke
· vordering. van het openbaar ministerie;
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
. eerste conclusie uitdrukkelijk staande
. hield dat de procedure nietig was en
1975, biz. 274) : het onderzoeksgerecht moet
antwoorden op de conclusie waarin wordt
betwist dat er ernstige en uitzonderlijke
omstandigheden bestaan die derwijze de
openbare veiligheid raken dat de hechtenis
moet. worden gehandhaafd.
(3) Cass., 5 oktober 1971 (An·. cass., 1972,
biz. 137) en 27 september 1972, voitallige
terechtzitting (ibid., 1973, biz. 107).

-480aangetast door provocatie, daar rijkswachters in burger hem ondervraagd
hadden zonder hun identiteit bekend te
maken en zonder proces-verbaal op te
stellen ; het arrest op deze conclusie
niet antwoordt (schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1, lid 2, 2,
5, leden 1 en 2, 19, 20 van de wet van
20 april 1874);
tweede onderdeel, de rechten van de
verdediging door deze praktijken miskend werden en de tegen eiser ingestelde
procedure door nietigheid aangetast is
wegens het nalaten proces-verbaal op te
stellen en in alle geval het toezicht op de
regelmatigheid van de procedure niet
kan uitgeoefend worden (schending van
de artikelen 8, 9, 29, 31 van het Wetboek
van Strafvordering, 231 van het Strafwetboek, 97 van de Grondwet en van de
aangehaalde algemene rechtsbeginselen);
het tweede, afgeleid uit de schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
1, lid 2, 2, 5, leden 1 en 2, 19, 20 van de
wet van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis, zoals gewijzigd door de wet
van 13 maart 1973, en van het algemeen
rechtsbeginsel van de eerbied voor de
rechten van de verdediging,
doordat het arrest het aanhoudingsmandaat van eiser bekrachtigt om de
redenen van de schriftelijke vordering
van het openbaar ministerie,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
derde conclusie uitdrukkelijk inriep dat
het aanhoudingsmandaat te zijnen opzichte niet geldig was, daar hij louter als
mededader was aangeduid, en er nagelaten werd de identiteit van de hoofddader enjof van de mededaders te vermelden, en het arrest daarop niet
antwoordt (schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 1, lid 2, 2, 5, leden 1
en 2, 19, 20 van de wet van 20 april1874);
tweede onderdeel, het arrest, door op
deze conclusie niet te antwoorden, de
rechten van de verdediging van eiser
miskent (schending van het algemeen
rechtsbeginsel) :
,
Overwegende dat het arrest, bij vernietiging van de beroepen beschikking (van
de raadkamer), de voorlopige hechtenis
van eiser handhaaft, nadat deze was
aangehouden bij bevel van de onderzoeksrechter van 1 oktober 1976, bevestigd bij beschikking van de raadkamer
van 6 oktober 1976, waartegen geen
rechtsmiddel is aangewend ;
, Overwegende dat, wanneer de verdachte, bij conclusie, een exceptie op-

werpt van de aard van die welke door het
eerste middel wordt bedoeld, de kamer
van inbeschuldigingstelling deze conclusie moet beantwoorden ;
Overwegende echter dat het bestreden
arrest de voorlopige hechtenis handhaaft
op grond van de omstandige beweegredenen aangevoerd in de schriftelijke
vordering van het openbaar ministerie ;
Dat vermits in deze vordering talrijke
omstandigheden, door het onderzoek
aan het licht gebracht, werden ingeroepen
die werden beschouwd als onafhankelijk
van het oorspronkelijk optreden van de
rijkswacht - in het middel bedoeld de door het eerste middel bedoeldff
conclusie niet meer dienend en de rechter
niet meer verplicht was daarop te
antwoorden ;
Overwegende voorts dat, nu de kamer
van inbeschuldigingstelling niet over de
bevestiging van het bevel tot aanhouding
maar wel over de handhaving van de
voorlopige hechtenis uitspraak moest
doen, de betwisting over de geldigheid
van het bevel tot aanhouding voor haar
niet meer kon worden opgeworpen ;
Dat de middelen mitsdien niet kunnen
worden aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voqrgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
4 januari 1977. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Houtekier.

2e KAMER.- 4 januari 1977.
CASSATIE. - STRAFZAKEN. - VooRZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN
EEN BESLISSING OVER EEN VERZOEK
OM UITLEGGING OF VERBETERING VAN
EEN VROEGERE BESLISSING OP DE
TEGEN HEM GERICHTE BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING. - GEEN MIDDEL.
:-- VERWERPING VAN DE VOORZIENING.

Het Hof verwerpt zonder mee?' de voor-
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ziening van de beklaagde tegen een
. beslissing, die zich enkel uitspr~ekt
over een verzoek om uitlegging of
verbetering van een vroegere beslissing
9P de tegen hem gerichte btfrgerlijke
rechtsvordering, wanneer hij geen middel .aanvoert.

.. 5 januari 1977. - 3e kainer. - Voorzitter en Verslaggever, de H. Naulaerts,.
raadsheer

waarne!llend

Gelijkluidende conclusie,

voorzitter.
de H. Lenaerts,.

. advocaat-generaal.

(MORTIER, T. VERKEST.)

3e

ARREST,
H£T HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 26 mei 1976 door het Hof van
Beroep te Brussel op verwijzing gewezen ;
Overwegende dat het arrest op 26. mei
1976 door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen zich uitsluitend uitspreekt over
een aanvraag van uitlegging of verbetering van het arrest dat op 25 juni 1974
uitspraak deed op de civielrechtelijke
vordering van verweerder ;
Overwegende dat eiser geen middel
inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

4 janum~ 1977. - 2e
zitter, de H. Wauters,

KAMER. -

5 januari 1977.

10 CASSATIEMIDDELEN.- DIENSTPLICHT. H:ElRKEURINGSRAAD.
8CHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE
.VERDEDIGING. MIDDEL RIERUIT
AFGELEID DAT DE DIENSTPLICRTIGE
GEEN MEDEDELING HEEFT GEKREGEN
VAN DE GENEESKUNDIGE VERSLAGEN
OP GROND W AARVAN DE GENEESREER,
HOOFD VAN D:El GEZONDREIDSDIENST
VAN RET RECRU'l'ERINGS- EN SELECTIECENTRUM, BESLIST REEFT. MIDDEL
VOOR RET EERS'l' VOOR RET HOF VOORGEDRAGEN. NIET ONTVANKELIJK
MID DEL.

2o
kamer. Voorraadsheer waarVerslaggever, de

nemend voorzitter. H. Delva. Gelijkluidende conclusie,
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal.

3e

KAMER. -

5 januari 1977.

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. DnTINSTPLICRT. HERKEURINGSRAAD. SCRENDING VAN DE
RECRTEN VAN DE VERDEDIGING. MIDDEL RIERDIT AFGELEID DAT DE
DIENSTPLICHTIG:El GEEN MEDEDELING
REEFT GEKREGEN VAN DE GENEESKUNDIGE VERS:LAGEN OP GROND WAARVAN DE GENEESREER, ROOFD VAN DE
GEZONDHEIDSD!ENST VAN RET RECRUTERINGS- EN SELECTIECENTRUM, BESLIST HEEFT. MI:i:>DEL VOOR RET'
EERST VOOR RET :floF VOORGEDRAGENNIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

CASSATIEMIDDELEN.
DIENSTPLICHT.
MIDDEL DAT KRITIEK
OEFENT OP EEN FEITELIJKE BEOORDELING VAN DE RERKEURINGSRAAD. --:NIET ONTVANKELIJK MIDDEL,

30 DIENSTPLICHT. -

N iet ontvankelijk. is het middel dat kritielc
oefent op een feitelijke beoordeling van
de herkeuringsraad (1). (G.W., art. 95.)

40 DIENSTPLICHT. -

(REEKMANS.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest;

HER:KEURINGSRAAD. lNO:BSERVATIESTELLING VAN
DE DIENSTPLIC:EITIGE. MEDEDELING
VAN DE UITS:LAG VAN RET GENEES-·
KUNDIG ONDE:RZOEK NIET YOORGESCJ;[REVEN.

HERKEURINGSRAAD. lNO:BSERVATIESTELLING NA
VERSCRIJNING VAN DE DIENSTPLICR"
TIGE. NIELTWE VERSCRIJNING.NIET'
NODIG GEACR':C· GELEGENREID O:Mf
· EEN MEMORIE OF VERWEERSCHRIFT IN
TE DIENEN :MOET NIET MEER WORDEN'
GEBODEN,

1o
. (1) Cass., 15 oktober 1975' ('Arr. cass., 1976,
blz. 215).
CASSATIE,

1977. -

16

en 2o Kan niet voor het eerst voor het
Hof worden voorgedragen het middel
dat, met schending. van de' rechten van .
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de verdedigin,g, de dienstpliohtige geen
· mededeling heeft gekregen van de geneeskundige verslagen op grand waarvan
de geneeshem·, hoofd van de gezondheidsdienst van het reoruterings- en seleotiecentrum, de dienstpliohtige definitief
voor de dienst ongeschikt acht en hem
naar de herkeuringsraad verwijst (1).
(Dienstplichtwetten, gecoordineerd op
30 april 1962, art. 59.)
3° Wanneer de herkeuringsraad de inobse?·vatiestelling van de dienstplichtige
beveelt, moet de uitslag van het geneeskundig onderzoek niet aan de dienstplichtige of zijn 1·aadsman worden medegedeeld (2). (Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april 1962, art. 45.)

4° W anneer de herkeuringsraad, na verschijning. van de dienstplichtige, diens
inobservatiestelling heeft bevolen en na
het geneeskundig onderzoek geen nieuwe
ve1·schijning nodig acht, lean hij uitspraalc doen zonder de dienstplichtige of
zijn raadsman de gelegenheid te bieden
om na het onderzoek een memorie of
venveerschl-ift in te dienen (3). (Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april
1962, artt. 43, § 2, en 45, § 3.)
(SOMERS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 1 oktober 1976 door de
Herkeuringsraad van de provincie Antwerpen gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de rechten van de verdediging
en van artikel 43, § 2, van de gecoordineerde dienstplichtwetten,
doordat de herkeuringsraad eiser aangewezen, geschikt voor de dienst verklaart,
tenvijl, ee~·ste onderdeel, eiser niet in de
gelegenheid werd gesteld inzage te nemen
van de medische verslagen van de
gezondheidsdienst van het leger of ze aan
zijn behandelende geneesheer over te
leggen;
(1) Vgi. in strafzaken : cass., 22 december
1975 (Arr. cass., 1976, biz. 497); in tuchtzaken : cass., 24 januari 1974 (ibid., 1974,
biz. 580).
(2) en (3) Raadpi. cass., 21 september 1972
(Arr. cass., 1973, biz, 105).

tweede onderdeel, eiser slechts een van
de twee supplementaire onderzoeken
bepaald door het recruteringsoentrum in
het militair hospitaal heeft ondergaan ;
derde ·anderdeel, de resultaten van het
tweede onderzoek niet worden medegedeeld aan eiser of aan zijn raadsman ;
vierde onderdeel, het eiser aldus niet
mogelijk is geweest zich door een advocaat of gevolmachtigde te laten bijstaan
om een memorie of verweerschrift in te
dienen:
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser door de geneesheer, hoofd van de gezondheidsdienst van
het recruterings- en selectiecentrum,
de:finitief ongeschikt voor de dienst werd
geacht en voor onderzoek naar de
herkeuringsraad werd verwezen ;
Overwegende dat eiser, behoorlijk
opgeroepen, verschenen is en gehoord
werd op de vergadering van de herkeuringsraad van 3 september 1976 waar
zijn inobservatiestelling in het militair
hospitaal te .Antwerpen werd gelast ;
Overwegende dat eiser niet beweert
en uit de stukken waarop het Hofvermag
acht te slaan niet blijkt dat eiser voor de
herkeuringsraad heeft aangevoerd dat
hij geen mededeling heeft gekregen van
de geneeslmndige verslagen op grond
waarvan de geneesheer, hoofd van de
gezondheidsdienst van het recruteringsen selectiecentrum, zijn beslissing had
genomen;
Overwegende dat eiser dit middel, dat
steunt op de schending van de rechten
van de verdediging, niet voor het eerst
voor het Hof kan inroepen ;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is ;

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel uitgaat
van een bewering welke steun vindt noch
in de bestreden beslissing noch in de
stukken waarop het Hof acht vermag
te slaan;

W at het. derde en het vierde onderdeel
betreft :
Overwegende dat de bestreden beslissing gegrond is op het deskundig verslag
opgesteld ingevolge de door de herkeuringsraad bevolen inobservatiestelling;
Overwegende dat, ingevolge artikel 45,
§ 3, van de gecoordineerde dienstplichtwetten, de raad, indien hij een nieuwe
verschijning nodeloos acht, degene die
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reeds v66r de inobservatiestelling is
verschenen, niet laat oproepen ;
Overwegende dat de raad ten deze
vaststelt dat eiser v66r zijn inobservatiestelling voor de herkeuringsraad is
verschenen en er gehoord werd, en beslist
dat een nieuwe verschijning nodeloos
wordt geacht ;
Overwegende dat geen wettekst b?paalt dat de uitslag van het deskund1g
onderzoek aan de betrokkene of zijn
raadsman dient medegedeeld te worden;
Overwegende dat artikel 43, § 2, van
de gecoordineerde dienstplichtwetten
enkel toepasselijk is op de verschijning
van de betrokkene voor de herkeuringsraad v66r elke inobservatiestelling; dat,
wanneer de raad, op grond van artikel 45,
§ 3, van dezelfde wetten, wettelijk
beslist dat een nieuwe verschijning van
de betrokkene na inobservatiestelling
nodeloos is, de rechten van de verdediging niet geschonden worden indien de
betrokkene, zijn advocaat of zijn gevolmachtigde geen nieuwe memorie of
verweerschrift hebben kunnen indienen;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
5 januari 1977.- 3e kamer.- Voorzitter en Verslaggever, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts,
advocaat-generaal.

3e

KAMER.-

5 januari 1977,

ARBEIDSOVEREENKOMST.

BE-

GRIP.

Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is vereist dat een verbintenis tot
het ver1ichten van bepaalde arbeid in
ondergeschiktheid tegen loon is aangegaan (1). (B.W., artt. 1108 en 1126;
wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli 1955,
art. 5.)
(1)

Raadpl.

cass.,

11

september

1974

(Arr. cass., 1975, blz. 38} en 25 november 1975
(ibid., 1976, blz. 384).

(VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
<< BROEDERS VAN LIEFDE )),
T. VANDER PUT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 juni 1975 door het Arbeidshof te Gent gewezen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen ll01,
ll02, ll08, 1126, 1710, 1711, 1780 van
het Burgerlijk Wetboek, 1, 5 van de wetten betreffende het bediendencontract,
gecoordineerd bij koninklijk besluit van
20 juli 1955 en gewijzigd door de wet van
5 december 1968, en 97 van de Grondwet,
doordat, na in feite vastgesteld te
hebben : «appellant (thans verweerder)
is in 1935 in hoedanigheid van lid
toegetreden tot de congregatie Broeders
van Liefde, een religieus genootschap
te Gent; op 31 juli 1966 werd hij door
geintimeerde (thans eiseres) aangesteld
in hoedanigheid van administratief-economisch directeur van de door haar
geexploiteerde psychiatrische inrichting
« Sint Amandus >> te Beernem ; deze
kaderfunctie werd met een maandelijkse
brutowedde ten bedrage van 39.877 frank
bezoldigd ; wegens een gewetenskwestie
heeft appellant in april 1972 erom
verzocht uit de Congregatie te treden ;
dit verzoek werd ingewilligd door de
beslissing van de Sacra Oongregatio pro
religiosis et institutibus saecularibus te
Rome van 18 juli 1972; bij brief van
24 april 1972 deed appellant aan geintimeerde een aanbod om als leek zijn
administratieve activiteiten verder uit
te oefenen doch bij schrijven van 28 april
heeft ge'intimeerde dit . aanbod afgewezen )), en na in rechte te hebben
geoordeeld : « het is aileen de vraag of
er terzake tussen de partijen al dan niet
een arbeidsovereenkomst voor bedienden,
voorwerp van het geschil, heeft bestaan )),
het arrest, zonder zich nochtans reeds
uit te spreken over de gevraagde schadevergoedingen, deze· vraag bevestigend
beantwoordt door te beslissen « dat
appellant in zijn hoedanigheid van
administratief-economisch directeur in
de periode van 31 juli 1966 tot 24 juli
1972 gepresteerd ;heeft voor rekening
van de g(lintimeerde onder een gezagsverhouding en verbonden was door een
arbeidsovereenkomst voor bedienden ))
om de volgende redenen : « geintimeerde
verwart haar verhouding als kloostergemeenschap ten overstaan van een
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lldoosterling eensdeels ·met haar verhou,ding als werkgeefster ten overstaan van
een werknemer anderdeels; in de eerstgenoemde relatie treedt ze op in hoedanigheid van religieuze congregatie die
een associatiecontract, een toetredingscontract of een kloostercontract met een
lid heeft aangegaan, verhouding die
exclusief behoort tot en beheerst wordt
door het kerkelijk techt en aan de
beoordelingsbevoegdheid van de arbeidsgerechten ontsnapt ; de functie van
administratief-economisch directeur van
een psychiatrische inrichting, in hoedanigheid van bediende door een kloosterling uitgeoefend, heeft niets gemeens met
zijn status als kloosterling ; derhalve
moet er een scherp onderscheid gemaakt
worden tussen de verhouding kloosterlingjoverste eensdeels en de verhouding
kloosterling als werknemer tegenover
de werkgeefster anderdeels, onderscheid
dat aan de eerste rechter ten onrechte
is voorbijgegaan ; vooraf rijst terzake
concreet de vraag of er al dan niet een
gezagsverhouding bestaan heeft tussen
appellant en ge'intimeerde en bijaldien
een arbeidsovereenkomst voor bedienden
waarvan de gezagsverhouding een wezenlijk kenmerk is » en om de reden dat op
basis van een reeks van acht niet betwiste
feitelijke elementen die het arrest opsomt,
·« de band van ondergeschiktheid, wezen:1lijk kenmerk van de arbeidsovereenkomst
voor bedienden, tussen appellant en
.ge'intimeerde vaststaat »,
terwijl, hoewel het juist is dat de band
van ondergeschiktheid een wezenlijk
'k:enmerk van de arbeidsovereenkomst
iis, dit niet het enige wezenlijke kenmerk
ii:s, doch daarenboven vereist is dat de
werknemer zich in een uitwisseling van
vrije toestemming ertoe verbindt een
persoonlijke prestatie te leveren en dat
het werk het bekomen van een salaris tot
oorzaak heeft (artikelen ll01, ll02,
ll08, ll26, 1710, 1711 en 1,780 van het
Burgerlijk Wetboek) en. eiseres in conclusie het samen aanwezig zijn van deze
elementen betwistte door op te werpen,
wat de toestemming betreft, « dat de
functie van administratief-economisch
directeur, zoals overigens . alle vorige
benoemingen van verweerder, uitvoeringsmodaliteiten waren van zijn toetredingsverbintenis, dat iemand die tot
.een ldoostergemeenschap toetreedt, zich
verbindt tot het. naleven van de regel
eigeh aan de religieuze gemeenschap, dat
de regel, naast de typische morele en
geestelijke verplichtingen, eveneens voor:schriften stelt betreffende levenshouding

~-

en daarbij bepaalde taken kan opleggen,
dat de kwestieuze functie opgelegd en
aanvaard werd krachtens de tussen
partijen bestaande religieuze regel en
dat het toekennen of ontzeggen van deze
functie volledig afhangt van de overheid
die iemand ad nutum kan ontslaan, dat
juist uit liet feit een functie te aanvaarden als uitvoeringsmodaliteit van
de verbintenis de regelna te !even, noodzakelijk de afwezigheid van arbeidsovereenkomst volgt » en, wat betreft
het loon, « dat (zoals door appellant zelf
gezegd) hij een plicht tot armoede had,
zodat zijn wedde.aan de kloostergemeenschap werd overgemaakt, dat het toekennan van de wedde een administratieve
vereiste was, het is trouwens niet omdat
het geld nu op naam van de congregatie
toekwam dat het principe van het
kloostercontract niet meer zou opgaan
namelijk waarbij de kloosterling zijn
volledige activiteit ter beschikking stelt
van de orde tegen kost en inwoon, en het
is niet omdat de inbreng geldelijk
geworden is dat de toetredingsovereenkomst plots zou vervallen » ; het arrest
zich niet kon beperken tot het onderzoek
van de concrete vraag « of er al dan niet
een gezagsverhouding bestaan heeft
tussen appellant en ge'intimeerde » en
het evenmin volstond deze vraag te
beantwoorden met de vaststelling dat,
als administratief-economisch directeur
van het instituut, verweerder onder gezag
en toezicht van de congregatie stond ;
nu de band van ondergeschiktheid reeds
voortvloeit uit de gehoorzaamheid waartoe verweerder door zijn religieuze staat
ten opzichte van eiseres gehouden was,
het arrest diende te onderzoeken of,
tenminste betreffende de functies uitgeoefend gedurende de door verweerder in
aanmerking genomen periode, deze
laatste de mogelijkheid behouden had
om vrij toe te stemmen in het verrichten
van arbeid tegen betaling in het kader
van een arbeidsovereenkomst en daarenboven, wegens verweerders gelofte van
armoede en de daaruit voortvloeiende
onderhoudsplicht door de congregatie,
of de wedde verbonden aan de door
verweerder in de door eiseres beheerde
installing uitgeoefende functie, de tegenprestatie was van de arbeid en als zodanig
door verweerder aanvaard ; bij gebrek
deze onclerzoekingen te doen, het arrest
niet voldoende naar recht gemotiveerd
is (schending van artikel 97 van de
Grondwet) en daarenboven, door uit het
enkele bestaan van een band van onder·
geschiktheid het bestaan van de betwiste

-.485arbeidsovereenkomst voor bedienden af
te leiden, ·het arrest al de in het middel
aangehaalde artikelen van het Bru:gerlijk
W etboek en van de gecoi:irdineerde
wetten op de arbeidsovereenkomst voor
bedienden schendt :
Overwegende dat voor het bestaan van
een arbeidsovereenkomst vereist is dat
een verbintenis tot het verrichten van
arbeid is aangegaan ; dat die verbintenis
het verrichten van bepaalde arbeid tot
voorwerp moet hebben; dat, indien een
van beide partijen betwist dat zij een
overeenkomst tot het verrichten van
arbeid hebben gesloten, de rechter tot het
bestaan van een arbeidsovereenkomst
maar kan besluiten wanneer hij vaststelt
dat partijen een overeenkomst met
verbintenis tot het verrichten van arbeid
in ondergeschiktheid tegen loon hebben
aangegaan, waarbij het voorwerp en de
aard van de te verrichten arbeid, het loon
en de arbeidsvoorwaarden vrij werden
overeengekomen ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat verweerder in 1935 is toegetreden
tot de congregatie Broeders van Liefde;
dat naar Belgisch recht verweerder deze
congregatie vereenzelvigt met eiseres,
de vereniging zonder winstoogmerk
Broeders van Liefde ; dat eiseres voorhield dat door deze toetreding « de
kloosterling zijn volledige activiteit ter
beschikking stelt van de orde tegen kost
en inwoning » en verweerder toegaf dat
hij zich bij zijn toetreding verbond << tot
het werken in de gestichten van » eiseres
<< tegenover kost en inwoon als tegenprestatie >>; dat verweerder in de onderwerpelijke periode de functie uitoefende
van administratief-economisch directeur
van een gesloten psychiatrische installing
van eiseres ;
Overwegende dat het arbeidshof onderzoekt of, naast de specifieke verhouding
tussen partijen als congregatie en
kloosterling, daarenboven tussen dezelfde
partijen een eigenlijke arbeidsovereenkomst is ontstaan ;
Overwegende dat door te beweren dat
de uitgeoefende functie van verweerder
<< enkel het gevolg zou zijn van de uitvoering van zijn toetredingsverbintenis tot
de congregatie », eiseres had betwist dat
de functie werd uitgeoefend ter uitvoering ·van een overeenkomst tot het
verrichten van arbeid ;
Dat het arrest niet vaststelt dat
verweerder tegenover eiseres met een
nieuwe vrije toestemming een eigenlijke
arbeidsovereenkomst had aangegaan om

bepaalde arbeid in bepaalde voorwaarden
tegen een bepaald loon te verrichten ;
Dat het arbeidshof. zijn beslissing
derhalve niet wettig rechtvaardigt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder dat er
aanleiding bestaat tot behandeling van
de overige middelen, die tot geen ruimere
cassatie kunnen leiden, vernietigt het
bestreden arrest, behalve .in zoverre het
arbeidshof zich onbevoegd verklaart om
uitspraak te doen over de vordering tot
veroordeling van eiseres om de sociale,
zekerheidsbijdragen te betalen; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; houdt de kosten
aan opdat erover door de feitenrechter
wordt beslist ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen;
5 januari 1977. ae kamer. Voorzitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Janssens. Gelijkluidende. conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. Dassesse en De Gryse.

3e

KAMER. -

5 januari 1977,

ARBEIDSOVEREENKOMST.SLAG ZONDER OPZEGGING.
GENDE REDEN. BEGRIP.
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0NTDRIN-

Gedragingen die het gevolg zijn van
echtelijke onefl,igheid tussen twee personeelsleden kttnnen een dringende reden
vo1·men, op grond waarvan de werkgever
een hunner of beiden op staande voet
kan ontslaan. (W etten betreffende het
bediendencontract, gecoordineerd op
20 juli 1955, art. 18.)
·
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
<<W.O. NOORDAM HANDELSMAATSCHAPPI;T »,
T. PEETERS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 juni 1975 door het Arbeidshof
te Antwerpen gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schen-
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artikel 33 van de wet van 21 november
1969), 18 (gewijzigd door de artikelen 34
van de wet van 10 december 1962 en 48
van de wet van 21 november 1969), 20
(gewijzigd door artikel 49 van de wet van
21 november 1969) van de bij koninklijk
besluit van 20 juli 1955 gecoordineerde
wetten betreffende het bediendencontract, 97 van de Grondwet en 780, 3°,
van het Gerechtelijk Wetboek,

doordat het arrest het door eiseres in
conclusie gedane aanbod om het bewijs
van het bestaan en het dringend karakter
van de aangehaalde zwaarwichtige reden
te leveren verwerpt en eiseres veroordeelt
tot betaling aan verweerder van een
opzeggingsvergoeding om de redenen :
"dat het feit van 30 juni 1972, waarbij
appellant (thans verweerder) zou geweigerd hebben een opdracht van zijn
echtgenote, als secretaresse van de
directeur, uit te voeren en in een toestand
van opwinding schu,iven zou hebben
dichtgeslagen en de opdracht door een
ondergeschikte zou hebben laten uitvoeren, wel binnen de wettelijke termijn
werd ingeroepen ; dat dit feit echter moet
gezien worden in het kader van de
echtelijke onenigheid tussen verweerder
en zijn echtgenote en derhalve niet
zwaarwichtig genoeg voorkomt om aile
samenwerking tussen werkgever en werknemer onmogelijk te maken en een
onmiddellijk ontslag te rechtvaardigen;
dat er dienvolgens geen redenen aanwezig
zijn om een getuigenverhoor te houden "•
terwijl eiseres precies in conclusie
voorhield, zoals trouwens in de opzeggingsbrief zelf, dat de echtelijke moeilijkheden van die aard waren dat zij alle
samenwerking tussen werkgever en werknemer onmogelijk maakten en het ontslag
op staande voet wettigden en dit staafde
met een opsomming van moeilijkheden
die « een volkomen onhoudbare toestand
hebben geschapen voor de goede gang,
de orde en de tucht in de onderneming"
en waarvan zij aanbood het bewijs te
leveren door een getuigenverhoor en
terwijl uit het feit dat de gebeurtenissen
van 30 juni 1972 moeten gezien worden
in het kader van de echtelijke onenigheid
tussen verweerder en zijn echtgenote, niet
noodzakelijk voortvloeit dat die gebeurtenissen niet zwaarwichtig genoeg zijn om
aile samenwerking tussen werkgever en
werknemer onmogelijk te maken en een
onmiddellijk ontslag te rechtvaardigen,
zodat de beslissing, die gezegd aanbod
om bij getuigenverhoor het bewijs van

de zwaarwichtige feiten te leveren verwerpt en eiseres tot betaling van een
opzeggingsvergoeding veroordeelt, op motieven rust die geen antwoord of minstens
geen adequaat antwoord geven op de
conclusie van eiseres en die alvast niet
de verwerping van voornoemd aanbod
van eiseres en haar veroordeling tot het
betalen van een opzeggingsvergoeding,
wettigen:
Overwegende dat het arrest, na het
door eiseres als clringende reden aangevoerde feit te hebben omschreven, oordeelt dat " dit feit echter moet gezien
worden in het kader van de echtelijke
onenigheid tussen appellant (thans verweerder) en zijn echtgenote en derhalve
niet zwaarwichtig genoeg voorkomt om
aile samenwerking tussen werkgever en
werknemer onmogelijk te maken en een
onmiddellijk ontslag te rechtvaardigen >> ;
Dat uit deze considerans en onder meer
uit het gebruik van het woord " derhalve >>
blijkt dat het aangevoerde feit niet als
clringende reden wordt beschouwd omdat
het moet worden gezien " in het kader
van de echtelijke onenigheid >> van
verweerder en zijn vrouw ;
Overwegende dat ook gedragingen
die het gevolg zijn van echtelijke onenigheid tussen twee personeelsleden . van
zodanige aard kunnen zijn dat de dienstbetrekking van een hunner of van heiden
redelijkerwijze zelfs niet voor korte tijd
in stand kan blijven, en derh.alve door de
werkgever als dringende reden kunnen
worden aangevoerd om de arbeidsovereenkomst op staande voet te beeindigen;
Dat de aangehaalde overweging van
het arrest de beslissing dat het aangevoerde feit niet als clringende r:eden kan
worden aangemerkt, niet wettig rechtvaardigt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt
de kosten aan opdat erover door de
feitenrechter wordt beslist; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
5 januari 1977. - 3e kamer. - Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Van Leckwijck. Gelijkluidende
conclusie, de H. Lenaerts, advocaatgeneraal.- Pleiters, de HH. H. DeBruyn
en· Claeys Bouuaert.
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ARBEIDSOVEREENKOMST. -

BE-

EINi>IGING. - TEKORTKOMING VAN EEN
PARTIJ AAN HAAR VERPLICHTINGEN. DOET OP ZICHZELF DE .ARBEIDSOVEREENKOMST NIET EINDIGEN.

Op zichzelf doet een tekortkoming van een
partij aan haar verplichtingen de
arbeidsovereenlcomst niet eindigen (1).
(TAERWE, T. BESLOTEN VENNOOTSOHAP
NAAR NEDERLANDS REOHT << PLEMI ».)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 september 1975 door het
Arbeidshof te Gent gewezen ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 3, 10, 12, 14,
15, 23 van de wet van 30 juli 1963 tot
instelling van het statuut der handelsvertegenwoordigers, 5bis, 18, 20, 22 van
de bij koninklijk besluit van 20 juli 1955
gecoordineerde wetten betreffende het
bediendencontract, gewijzigd door de
wetten van 10 december 1962 en 21 november 1969, 1, 2, 4, 5, 9, 15, 42 van de
wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers, 6, ll, 1108, 1128, 1131, 1133,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 6, 6bis en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de door eiser tegen
verweerster ingestelde vordering tot betaling van een opzeggingsvergoeding van
173.093 frank en van een uitwinningsvergoeding van 86.547 frank afwijst en
eiser veroordeelt om op tegenvordering
aan verweerster een schadevergoeding
te betalen van 40.995 frank om de redenen
dat voor de handelsvertegenwoordiger de
indexering van het vast loon ook van

(1) Ret niet-nakomen door een partij van
haar verplichtingen kan voor de tegenpartij
een re.den. zijn om de arbeidsovereenkomst
op staande voet wegens dringende reden te
beeindige)l of om de ontbi:,_ding van de
overeenkornst te vorderen met toepassing
V>tn artikel1184 van het Burgerlijk Wetboek.
Ret kan ook een aanwijzing of .een be)Vijs
zij·n van de wil van de nalatige partij om de
overeenkomst eenzijdig te wijzigen; en de

toepassing is. wanneer het effectief betaalde vast loon het .minimumloon ·overtreft; dat het nalaten van de indexeriug
en de weigering tot indexering tussen 19
en 31 oktober 1973 echter niet als een
contractbreuk vanwege verweerster kan
worden aangezien ;. dat zulks in de gegeven omstandigheden evenmin als een
dringende of grondige reden tot contractbrenk kan worden beschouwd,
terwijl, em'Bte onderdeel, verweerster
gehouden was maandelijks het volledige
loon aan eiser uit te betalen, daarin begrepen de indexverhogingen, en de tekortkomingen van verweerster in dit opzicht
contractbreuk van harentwege uitmaken
(schending van de artikelen 5bis, 18, 20,
22 van het koninklijk besluit van 20 juli
1955, 3, 10, 12, 14, 15, 23 van de wet van
30 juli 1963, 1, 2, 4, 5, 9, 15 en 42 van de
wet van 12 april 1965) ;
tweede onderdeel, de motieven van het
arrest, volgens welke in de gegeven
omstandigheden deze nala tigheid van
verweerster noch een contractbreuk was
noch een dringende of gegronde reden om
de overeenkomst te verbreken, onvolledig, duister en tegenstrijdig zijn; zij
geen mogelijkheid bieden uit te maken
of aldus geoordeeld werd omdat ook hier
een van de wet afwijkende clausule
gebeurlijk overeengekomen was, of omdat
het contract in Nederland was opgesteld,
of om enige andere reden (schending van
artikel 97 van de Grondwet) ;
derde onde1·deel, het tussen partijen
gesloten contract voorziet in de toepassing van de Belgische wetgeving en trouwens in Belgie werd uitgevoerd en onder
toepassing valt van de Belgische imperatieve wetten van 30 juli 1963 en 12 april
1965 ; het arrest derhalve ten onrechte
gevolgen zou hechten aan afwijkende
clausules die in een in Nederland opgesteld contract opgenomen zijn; zulks
eveneens een inbreuk uitmaakt op de
gelijkheid van de Belgen voor de wet en
het door het arrest gemaakte onderscheid
tussen in Belgie en in Nederland opgestelde contracten willekeurig is (scheneenzijdige WIJzigmg van. een essentieel be·
standdeel van de arbeidsovereenkornst is e~n
onrechtmatige beeinqiging van die overeenkornst (cass., 27 januari 1971, Arr, cass.,
1971, biz. 514; 6 september 1972, ibid., 1973,
blz. 16). Maar alsdan ligt de oorzaak van de
beeindiging niet in .de tekort)wming .als
zodanig, II).aar in de wijziging waarvan deze
doet blijken.
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ding van de artikelen 5bis, 18, 20, 22
van het koninklijk besluit van 20 juli
1955, 3, 10, 12, 14, 15, 25 van de wet van
30 juli 1963, 1, 2, 4, 5, 9, 15, 42 van de
wet van 12 april 1965, 6, 11, 1108, 1128,
1131, 1133 van het Burgerlijk Wetboek,
6, 6bis en 97 van de Grondwet) ;
vierde onder,deel, het tussen partijen
gesloten contract van handelsvertegenwoordiging geen afwijkende clausule
inzake betaling van het volledige loon
en van de indexering bevatte, zodat de
bewijskracht van deze akte miskend
werd (schending van de artikelen 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat op zichzelf een
tekortkoming van een partij aan haar
verplichtingen de arbeidsovereenkomst
niet doet eindigen ; dat het arrest noch
een afwijkend beding noch de omstandigheid dat de overeenkomst gesloten werd
in Nederland, inroept, maar er zich toe
beperkt in feite en derhalve op onaantastbare wijze te oordelen dat « het
nalaten van de indexering en de weigering
tot indexering tussen 19 en 31 oktober
1973 niet als een contractbreuk vanwege
verweerster kan worden aangezien " ;
Dat het mid del niet, kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
5 januari 1977.- 3e kamer.- Voorzitter, de H., Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Janssens. - Gelijkluidende oonclusie,
de H. Lenaerts, advocaa.t-generaaL Pleiters, de HR. Houtekier en L. Simont.

(1) Raadpl. cami., 2 maart 1973 (.Arr. cass.,
1973, blz. 651) : in de regel moet de ontbinding van een overeenkomst betrekkelijk een
zaak waarvan de waarde 3.000 frank overschrijdt, schriftelijk worden vastgesteld;
raadpl. ook DE PAGE, d. III, hr. 870.
Raadpl. cass., 23 november 1920 (Bull. en
Pas., 1921, I, 144) en 3 juni 1935 (ibid.,
1935, I, 270) : de regel van het bewijs door
geschrift' geldt niet op absolute wijze en de
uitzonderingen op artikel 1348 B.W; zijn niet
beperkend.

Je KAMER.- 6 januari 1977.
HUUR VANGOEDEREN. -PAOHT.----,
0NTBINDING. - BEWIJS. - BEWIJS
DAT KAN WORDEN AFGELEID UIT DE
UITVOERING VAN EEN SOHRIFTELIJK
VASTGESTELDE OVEREENKOMST TOT
ONTBINDING. -.VOORWAARDE.

H et bewijs van de ontbinding van een
pachtove1·eenkomst kan worden ajgeleid
uit de uitvoering van een ontbindingsovereenkomst waarvan het, in de aan de
zaak eigen familiale omstandigheden,
moreel niet verantwoord was .ze schriftelijlc vast te stellen (1). (Artt. 1348 en
1353 B.W.)
(EOHTGENOTEN DEBUYSSOHER-MARTIN,
T. EOHTGENOTEN LAOROIX-DEBUYSSCHER
EN LITISCONSORTEN.)
ARREST (ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vmmis, op 9 september 1975 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Doornik ;
Over het. middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1315, 1316, 1341,
1347, 1348, 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wethoek en 4 7 vervat in artikel ·r van de wet
van 4 november 1969 op de landpacht,
doo1·dat het vonnis, ter verwerping van
de rechtsvordering van de eisers,
st.eunende op de 'schending van hun
recht van voorkoop, teneinde .te worden
in de plaats gesteld van, Joseph Vanmansart die een grond had aangekocht
waarvan zij beweerden de pachters .te
zijn, krachtens een ,pachtovereenkomst
vari 15 juli 1933 ten gunste van hun
rechtsvoorgangers, de thans tot .verr
binderidverklaring .van het arrest opgeroepen partijen, beslist dat ((over de
stilzwijgende ontbinding van de .pacht
betrekkelijk vier aren geen twijfel beRaadpl. de conclusie . van de ProcureurGeneraal Cornil, v66r cass., 4 april 1941
(Bull. en Pas.; 1941, I, 120); inzonderheid
blz. 128 en 129 : het bestaan van een overeenkomst kan blijken uit een bekentenis, zelfs
een buitengerechtelijke en stilzwijgende;
cass., 19 oktober 1.944 (ibid., 1945, I, 14) en
23 oktober 1959 (ibid., 1960, I, 157); DE PAGE,
d. III, nr. 1032.
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staat » op grond, enerzijds, dat de eerste litigieuze perceel sinds 1949 en, door
verweerster sinds de verdeling « voor deze stilzwijgende ontbinding; geen pacht meer
grond ·geen enkel pachtgeld heeft ont- bestond;
vangen », anderzijds, « de,t niet blijkt dat
Overwegende echter dat het vonnis, na
prestaties in: natura (het onderhoud van te hebben vastgesteld dat volgens de
een tuin b.v.) enige betaling hebben akte van verdeling van 15 september
vervangen », en tenslotte dat het feit dat 1949 de medeverdelers het genot van hun
« de karakteristieke en in se. abnormale loten zouden hebben, hetzij effectief,
opgave van de landbouwbestemming van hetzij door het ontvangen van huur, en
het erf,.de niet-betaling van de pachtprijs na te hebben aangestipt dat ten deze
sinds 1949, wijzen op een duidelijke : rekening diende te worden gehouden met
wil van de pachters de bouwgrond te de werkelijkheid en meer in het bijzonder
ontruimen waarvan Blanche De Buys- met de familiebetrekkingen, erop wijst
scher het eigendom had bekomen »,
dat verweerster Blanche Debuysscher
terwijl het vonnis aldus de ontbinding « van de eisers of hun rechtsvoorgangers
van de oorspronkelijke schriftelijk vast- geen enkel pachtgeld heeft ontvangen >> ;
gestelde pacht van 15 juli 1933 uit een ••• « dat niet blijkt dat prestaties in
reeks vermoedens afieidt ; het vonnis dat natura ... enige betaling hebben verniet vaststelt dat het onmogelijk was vangen >> ; dat het vonnis tenslotte, op
een geschrift voor te brengen en evenmin grond van de elementen die het preciseert,
dat de ontbindende overeenkomst be- als vaststaande beschouwt dat de eisers
trekking had op een waarde van minder nopens dit perceel op « een karakterisvan drieduizend frank de regels inzake tieke en in se abnormale wijze de landbewijslevering dus miskent en derhalve bouwbestemming », welke het v66r 1949
de ·in het middel vermelde wettelijke had, « hebben opgegeven >> ; dat het
vonnis bovendien overweegt dat de
bepalingen schendt :
houding van de eisers aantoont dat zij
Overwegende dat uit de vermeldingen verzaakt hebben zich op de betrekkelijke
vari het vonnis blijkt dat het perceel, nietigheid van de ontbinding te beroepen ;
dat slechts vier aren groot is, waarop de
Overwegende dat de rechter in hoger
eisers het recht van voorkoop willen beroep zodoende vaststelt dat er omuitoefenen, heeft .toebehoord aan de standigheden waren waaruit kon worden
vader en de moeder van de verweerster afgeleid, zoals hij het doet, dat « zij
Blanche Debuysscher, echtgenote La- wijzen op de duidelijke wil van de
croix, die tevens de grootouders van de pachters » (thans eisers) « de bouwgrond
eisers waren ; dat, hoewel dit perceel in te ontruimen waarvan Blanche Debuys1933 behoorde tot de goederen die toen scher het eigendom had bekomen door
voor de landbouw gepacht werden door verdeling >> ;
de in tussenkomst opgeroepen partijen,
Dat, met andere woorden, uit de gezade echtgenoten Edouard Debuysscher- menlijke motieven van het vonnis blijkt
Hellin; broeder en schoonzuster van dat de rechtbank in hoger beroep zijn
genoemde verweerster en ouders van de beslissing steunt op de vaststelling van
eisers, en hoewel de eisers in 1969 ten feiten die behoren tot zijn soevereine
gevolge van een huurafstand dit goed beoordelingsmacht en aantonen dat de
opnieuw in bezit namen, het sinds 1 949 eisers een ontbindende overeenkomst
bij verdeling aan verweerster was toe- hebben uitgevoerd voor welke het ongewezen bij de vereffening van de nalaten- mogelijk was, in de aan de zaak eigen
schap van de gemeenschappelijke rechts- familiale omstandigheden, zich een schrifvoorgangers van laatstgenoemde en van telijk bewijs te verschaffen;
de in tusserikomst opgeroepen partijen;
Dat eruit volgt dat het vonnis berust
Overwegende dat de rechter in hoger zowel op het bewijs dat niet is verboden
beroep, op grond van de beperkte opper- door artikel 1341 van het Burgerlijk
vlakte en de ligging van het perceel, Wetboek waarop het middel is gegrond,
« gelegen op het plein van Anseraml »,
namelijk een stilzwijgende buitengeoverweegt dat het volgens de wil zelf rechtelijke bekentenis van de eisers, als
van de medeverdelers bouwgrond was op de regel van artikel 1348 van ditzelfde
geworden ten voordele van verweerster ; wetboek;
Overwegende weliswaar dat deze overDat het middel, dat op een verkeerde
weging, in het geschil tussen de partijen, uitlegging van het vonnis berust, feiteniet zou kunnen volstaan voor de wette- lijke grondslag mist ;
lijke verantwoording vari bet beschikEn overwegende dat de vordering tot
kende gedeelte, volgens hetwelk voor het tussenkomst door de eisers tegen · de
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echtgenoten Debuysscher-Hellin gericht,
wegens de verwerping van de voorziening
tegen de verweerders de echtgenoten
Lacroix-Debuysscher enerzijds, en de
rechthebbenden Vanmansart, anderzijds,
geen belang n;:teer heeft ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vordering tot tussenkomst ;
veroordeelt de eisers in de kosten.

Ie KAMER.- 7 januari 1977.
I 0 BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE ZAKEN. 0VEREENKOMST. - UITLEGGING VERENIGBAAR
MET DE BEWOORDINGEN VAN DEZE
OVEREENKOMST.- GEEN MISKENNING
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
2o

6 januari I977.- Ie kamer.- Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Capelle. Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleiters, de HH.- Dassesse en Fally.

I" KAMER.- 6 januari 1977.
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.
TUCHTZAKEN.
CONCLUSIE.- 0VERWEGINGEN WAARUIT DE CONCLUSIENEMER GEEN RECHTSGEVOLG. AFLEIDT, - GEEN VERPLICHTING VOOR ·DE RECHTER EROP ,TE
ANTWOORDEN.

De rechter is niet verplcht te antwoorden
op overwegingen waaruit de conclusienemer geen rechtsgevolg ajleidt (I).
(Art. 97 Grondwet.)
(G.;., T. ORDE VAN APOTHEKERS.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.

6 januari I977.- Ie kamer.- Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer waarneniend voorzitter. Verslaggever, de
H. Trousse. Gelijkluidende conclusie,
de

H. · Colard, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. L. Simont en Fally.

HUUR VAN GOEDEREN.
HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN.
BEDING VAN DE OVEREENKOMST VOLGENS HETWELK DE HUURPRIJS AUTOMATISCH AAN DE SCHOMMELINGEN VAN
RET INDEXCIJFER VAN DE KLEINHANDELSPRIJZEN ZAL WORDEN AANGEPAST.
- AANPASSINGEN DIE NIET OVEREENKOMEN MET EEN HERZIENING IN DE ZIN
VAN ARTIKEL 6 VERVAT IN DE WET VAN
30 A:PRIL I95l.

3° CASSATIEMIDDELEN.·- BURGERLUKE ZAKEN.- MIDDEL TEN BETOGE
DAT DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING
ZIJN GESCHONDEN. - VAAGHEID.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.
I o De bewijskracht van· een handelshuut·-

overeenkomst wordt niet miskend door
de beslissing die aan deze overeenkomst
een uitlegging geeft welke verenigbaar
is met de bewoordingen ervan (2).
2o W anneer in een handelshuurovereen-

komst wordt vastgesteld dat de huurprijs
automatisch aan de schommelingen van
het indexcijfer van de klf:-inhandelsprijzen zal worden aangepast, zijn deze
aanpassingen geen ·herziening waarvoor
de vrederechter moet optreden (3); (Art,. 6
wet van 30 april I95I.)
3o Niet ontvankelijk, wegens vaagheid, is

het middel wadrin de schending van de
rechten van de verdediging wordt aangevoerd zonder te bepalen Wa(J,rin deze
rechten zouden geschonden zijn (4).
(ZAJDMAN, T. COMMERMAN.)
ARREST.
HET HOF ; -

(1) Raadpi. cass., 12 oktober en-24 december
1976; supra, biz. 181 en 466.

Gelet o.p het bestreden

(2) Raadpi. cass;, 4 november 1976, supra,
biz. 263.
(3) Raadpl. cass., 1 december .1966 (A1•r.
cass., 1967, biz. 428).
(4) Cass., 4 januari 1974 (Arr. cass., 1974,
biz. 431); vgi. cass., 21 januari en 24 februari
1975 (ibid., 1975, biz~ 564 .en 708);

-4.91vonnis, op 21 m&art 1975 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134, 1139,
1145, ·1146, 1319, 1320, 1322, 1728, 2°,
van het Burgerlijk · W etboek, 6 van de
wet van 30 april1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de
bescherming van het handelsfonds, die
afdeling IIbis van hoofdstuk II van
titel VIII van hoek III van het Burgerlijk
Wetboek vormt, en van het algemeen
rechtsbeginsel van de eerbied voor de
rechten van de verdediging,
·
·
doordat het vonnis ·eiseres veroordeelt
om aan verweerster. een som te betalen
van 525.257 frank wegens achterstallige
ht~.urgelden van.l maart 19.69 tot 31 mei
1974 en de huurprijs vanaf 1 maart 1972
op 376.060 frank bepaalt om de reden
dat de oorspronkelijk gesloten huurovereenkomst van 12 februari 1957 onder
artikel 16 bepaalt wat volgt : « Elke drie
jaar ·en voor de eerste maal op 1 maart
1960, zal de huurprijs in gemeenschappelijk overleg worden herzien om te worden
aangepast aan de economische toestand.
Deze aanpassing zal geschieden door
vergelijking tussen het indexcijfer · op
het. ogenblik van de herziening e:h dit van
de datum waarop onderhavig contract
werd ondertekend, te weten 422, met
dien: verstande dat de huurprijs dezelfde
proportionele wijzigingen als dit cijfer
zal ondergaan. De nieuwe huurprijs,
aldus vastgesteld, zal gelden voor de
volgende termijn van drie jaar » ; dat
aan de term « gemeenschappelijk overleg » geen andere draagwijdte kan worden
verleend dan dat de partijen ter versoepeling van de voorschriften van artikel 6 van de wet van 30. april. 1951 de
gerechtelijke actie en de termijn hebben
willen uitschakelen en dat vanaf de
eerste dag van elk nieuw triennium de
huurprijs automatisch en zonder enige
beperking zou zijn aangepast aan de
schommelingen van het indexcijfer ; dat
immers, eens de aanpassing van de huurprijs aan de index. bedongen, deze aanpassing automatisch, zonder tussenkomst
van de wil van de partijen plaatsvindt,
dit voor zover er geen andere beperkingen, zoals voorafgaande aanvraag of
mededeling, werden bedongen, hetgeen
ten deze niet het geval is,
terwijl, eerste onderdeel, de huurprijs
luidens het conventioneel beding om de
drie jaar (( in gemeertschappelijk overleg ,,
zou worden (( herzien " om hem aan te

passen aan de economische toestand,
hetgeen inhoudt dat deze herziening
niet automatisch en niet zonder tussei).komst van de wil van de partijen om de
drie jaren zou gebeuren; het vonnis de
bewijskracht van deze overeenkomst
miskent (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek);
tweede onderdeel, artikel 6 van de wet
van 30 april 1951 een gebiedend karakter
heeft en de partijen er ·in het huurcontract niet mogen van afwijken, zodat
een automatische herziening van de
huurprijs alle drie jaar, om. deze .aan te
passen aan de econoinische toestand, niet
geldig kan worden bedongen, al weze deze
aanpassing op de index gebaseerd (scherrding van artikel 6 van de wet van 30 april
1951 en van. voormeld algemeen rechtsbeginsel) ;
·
·
derde onderdeel, het feit dat het huurcontract de automatische herziening van
de huurprijzen om de drie jaar zou
bedingen geenszins inhoudt dat ververweerster vrijgesteld was van het
vereiste eiseres ·aan te manen; de aanmaning door de schuldeiser immers
rechtens dient te gebeuren en niet
speciaal moet worden bedongen (scherrding van de artikelen 1134, 1139, 1145,
1146, 1319, 1320, 1322 en 1728, 2°, van
het Burgerlijk W etboek) :
W at het eerste onderdeel betreft :.
Overwegende dat artikel 16 van de op
12 februari 1957 tussen de partijen
gesloten huurovereenkomst, hetwelk in
het vonnis en in het middel wordt
weergegeven, bepaalt dat de huurprijs
elke drie jaar ((in gemeenschappelijk
overleg " zal worden herzien ;
Dat de partijen de modaliteiten van
deze driejaarlijkse a&npassing van meet
af aan in hun contract vastlegden door te
bepalen en dat de huurprijs dezelfde
proportionele wijziging als het indexcijfer zou ondergaan en dat . de aldus
aangepaste huurprijs (( voor de volgende
termijn van drie jaar " zou gelden ;
Dat hieruit volgt dat de woorden (( in
gemeenschappelijk overleg » niet noodzakelijk betekenen dat bedoelde aanpassing van een vooraf te sluiten akkoord
afhankelijk werd gesteld ; dat het (( overleg " immers ook de controle van de
aangepaste cijfers tot doel kon hebben;
Overwegende derhalve dat; door te
oordelen dat bij kwestieus beding · de
partijen overeengekomen zijn dat vanaf
de eerste dag van elke driejarige periode
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aangepast, het vonnis van voormeld
artikel 16 een interpretatie geeft die met
de termen ervan niet onverenigbaar is ;

conclusie, de H. Declercq, adyocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. Houtekier
en Biitzler.

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de huurprijs van
onroerende goederen die in hoofdzaak
tot handelsgebruik zijn bestemd vrij
door de partijen wordt vastgelegd ; dat
het volstaat dat de prijs met behulp van
de in het contract vermelde gegevens.
kan worden bepaald ;
Overwegende ·dat het besproken beding, dat een wijze van vaststelling van
de huurprijs is, door de rechter kon
worden beschouwd als een beding dat er
enkel toe · strekt het behoud van de
aanvankelijk overeengekomen prijs te
verzekeren en dat niet gelijkstaat met de
door artikel 6 van de wet van 30 april
1951 beoogde herziening die de rechter
mag toestaan wegens nieuwe omstandigheden tengevolge waarvan de huurprijs
aan de normale huurwaarde niet meer
beantwoordt ;
Dat het vonnis derhalve, zonder de
zoeven genoei:nde wetsbepaling te schen. den, de bedongen aanpassing van de
huurprijs geldend mocht verklaren ;
Overwegende dat eiser niet aantoont
waardoor het vonnis het in het middel
bedoelde
algemeen
rechtsbeginsel
schendt;

l e KAMER. -

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
- BURGERLIJKE ZAKEN.-'- ARREST TOT
.AFWIJZING VAN EEN VERZOEK TOT
HEROPENING VAN DE DEBATTEN OP
GROND DAT RET HOF VAN BEROEP MET
ZEKE1RE STUKKEN GEEN REKENING ZAL
HOUDEN. ARRE1ST DAT NIETTEMIN
NAAR EEN VAN DEZE STUKKEN VERWIJST OM ZIJN BESLISSING TE STAVEN.
ScHENDING VAN DE RECHTEN VAN
DE VERDEDIGING.

Het algemeen reChtsbeginsel dat de rechten
van de verdediging moeten worden
in acht genomen wordt geschonden door
de rechter, die een verzoek tot heropening
van de debatten ajwijst op grond dat hij
met zekere stukken geen rekening zal
houden, doch die, om zijn beslissing te
staven, naar een van deze stukken
verwijst (1). (Algemeen rechtsbeginsel
dat de rechten van de verdediging
moeten worden in acht genomen.)

W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu. het vonnis het
huurcontract zonder miskenning van
de bewijskracht heeft kunnen interpreteren in de zin dat de huurprijs na
elke driejarige periode, naargelang van
de schomm.elingen van het indexcijfer
en zonder nieuwe wilsuitdrukking van
de partijen, wordt aangepast, het hieruit
zonder schending van de in het onderdeel
aangehaalde wetsbepaling kon afieiden
dat deze aanpassing, << zonder tussenkomst van de partijen >> en derhalve
zonder aanmaning plaatsvindt ;
Dat gee11 van de onderdelen kan
worden aangenomen ;
•

•••

• • • • •

0

•••••

0

7 januari 1977,

(WIMBOURNE, T. VAN EYGEN.)

Met de notitie.overeenstemmend
arrest.
· ·
7 januari 1977. ~ 1e kamer.- Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Declercq, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Fally en Biitzler.

0

}e KAMER.-

Om die redenen, verwerpt de voor,
ziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
1°

· 7 januari 1977 ...,.--- 1e kamer.- Voorzitter, de :H. de Vreese, raadsheer waarnemend. voorzitter. -'- Verslaggever, de
··H. Van . Leckwijck, Gelijkluidende

7 januari 1977.

CAS SATIE. BEVOEGDHEID.
BURGERLIJKE ZAKEN. VERSCHRIJ-

(1) Eaadpl. ()ass., 10 oktob.er 197.4 (Arr.

cass., 1975, biz. 186) en noot 1.

-493
MERSVERENIGINGEN EN ONDERLING AF
GESTEMDE FEITELIJKE GEDRAGINGEN.
GEMEENSCHAPSRECHTELIJKE BEPALINGEN DIE NIET VAN TOEPASSiNG
KUNNEN ZIJN OP DE WETTEN.

VING IN HET CASSATIEVERZOEKSCHRIFT.
BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM ZE
TEl VERBETEREN,
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. BESLISSING WAARBIJ EEN
VORDERING WORDT TOEGEWEZEN. REGELMATIG
VOORGEDRAGEN
VERWEER.- GEEN ANTWOORD.- GEEN
GEMOTIVEERDE BESLISSING.
1°

Het Hoj is bevoegd om, voor de beoordeling van een voorziening in burgerli}ke
zaken,_een verschri}ving in het cassatieverzoekschrijt, die duideli}k bli}kt uit
de context ervan, te verbeteren (I).

2°

Niet gemotiveerd is de beslissing waarbi}
een vordering wordt toegewezen zonder te
antwoorden op een door de tegenparti}
regelmatig bi} conclusie voorgedragen
verweer (2). (Art. 97 Grondwet.)
(BROECKX, T. VERSPAANDONCK.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.

7janU:ari 1977.- 1e kamer.- Voorde H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. - · Verslaggever, de

zitter,

H. Sury. de _H.

Pleiter,

Geli}kluidende conclusie,

Declercq, advocaat~generaal.
de H. L. Simont.

2°

WETTEN EN BESLUITEN. VERDRAG
TOT
OPRICHTING
VAN
DE EUROPESE Eco:NoMISCHE GEMEENscHAP. WETTEN. WET DIE o.M.
EEN VERKOOPPRIJS AAN DE VERBRUIKERS OPLEGT.- ARTIKEL 85, §§ 1 El\[ 2,
VAN HET VERDRAG VOLGENS WELKE
VERBODEN EN NIETIG ZIJN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ONDERNEMINGEN, BESLUITEN VAN ONDERNEMERSVERENIGINGEN EN ONDERLING AFGESTEMDE
FEITELIJKE GEDRAGINGEN.- GEMEENSCHAPSRECHTELIJKE BEPALINGEN DIE
NIET VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN OP
D:\ll WETTEN.

3° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. WET VAN
3 JULI 1969, ARTIKEL 58. WETTELIJKE BEPALING VOLGENS WELKE TABAKSFABRIKATEN AAN DE VERBRUIKER
MOETEN WORDEN VERKOCHT TEGEN DE
OP HET FISCALE BANDJE VERMELDE
PRIJS. ARTIKEL 85, §§ 1 EN 2, VAN
HET VERDRAG TOT · OPRXCHTING VAN
DE EUROPESE EcoNOMISCHE GEMEENSCRAP VOLGENS WELKE VERBODEN EN
NIETIG ZIJN OVEREENKOMSTEN TUSSEN
ONDERNEMINGEN, BESLUITEN VAN ON·
DERNElMERSVERENIGINGEN EN ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE GEDRA·
GINGEN.:..:.. GEMEENSCliAPSRECHTELIJKE
BEPALINGEN DIE NIET VAN TOEPASSING
KUNNEN ZIJN OP D.IT WETTELIJK VOOR·
SCHRIFT.

4o BELASTING OVER DE TOEGE1e KAMER.- 7 januad 1977.
1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
VERDRAG TOT OPRICHTING VAN
DE· EUROPESE EcoNOMISCHE GEMEENSCRAP. WETTEN. WET DIE O.M.
EEN VERKOOPPRIJS AAN DE
VERBRUIKERS OPLEGT. -ARTIKEL 85,
§§ 1 EN 2, VAN HET VERDRAG VOLGENS
WELKE VERBODEN EN NIETIG ZIJN
OVEREENKOMSTEN TUSSEN ONDERNE. MINGEN, BESLUITEN VAN ONDERNE-

. (1) Cass., 9 januari 1969 (Arr .. cass., 1969,
blz. 453); vgl. cass., 30juni-1975 (ibid., 1975,
b}z. 1166).
(2) Cass., 12 november 1976, supra, blz. 293.

.VOEGDE WAARDE. WET VAN
3 JULI 1969, ARTIKEL 58. WETTELIJKE BEPALING VOLGENS WELKE TABAKSFABRIKATEN' TEGEN DE OP HET
FISCALE
BANDJE
VERMELDE
PRIJS
MOETEN WORDEN VERKOCHT. WET
IN DE ZIN VAN DE ARTIKELEN 608 EN
1080 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK EN GEEN AKTE VAN HOGE
ADMINISTRATIEVE VOOGDIJ HOUDENDE
GOEDKEURING VAN EEN
OVEREEN. KOMST.
50 WETTEN EN BESLUITEN. -WET
VAN 3·JULI 1969 TOT INVOERING VAN
HET WETBOEK VAN DE. BELASTING
OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE, ARTIKEL 58. WETTELIJKE BEPALING
VOLGENS WELKE TABAKSFABRIKATEN
TEGEN DE OP HET FISCALJll BANDJE

-494
VERMELDE . PRIJS
MOETEN WORDEN
VERKOCHT.- WET IN DE ZIN VAN DE
ARTIKELEN 608 EN. 1080 VAN l;IET
GERECHTELIJK WETBOEK EN GEEN
AKTE VAN HOGE ADMINISTRATIEVE
VOOGDIJ HOUDENDE GOEDKEURING VAN
EEN OVEREENKOMST.

6o EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
VERDRAG TOT OPRICHTING YAN
DE EuRoPESE· EcoNoMISCHE GEMEEN •
SCRAP, ARTIKEL 177. VRAAG OM
UITLEGGING VAN EEN BEPALING VAN
DIT VERDRAG. UITLEGGING NOOD·
ZAKELIJK VOOR DE UITSPRAAK DOOR
RET HoF VAN.CASSATIE.- HoF VAN
CASSATIE MOET. ZICH IN DE REGEL TOT
RET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EURO·
PESE GEMEENSCHAPPEN WENDEN.

7o

8°

WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK IN DE HANDEL VAN).ECONOMISCHE REGLEMENTERING EN
PRIJZEN.- NORMALE PRIJS EN MAXI·
MUMPRIJS, PRIJSVERHOGING.
BEGRIPPEN.
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
RICHTLIJNEN. VERDRAG TOT
OPRICHTING VAN DE EUROPESE EcoNO·
MISCHE GEMEENSOHAP, ARTIKEL 189.RICHTLIJNEN . W AARIN RECHTSTREEKS
IN DE
LID-STATEN TOEPASSELIJKE
BEPALINGEN KUNNEN VOORKOMEN.

9°

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
EUROPESE EciONOMISCHE GEMEEN·
SCHAP.- UITLEGGING VAN HET VER·
DRAG TOT
OPRICHTING VAN DEZE
GEMEENSCHAP. EN AKTEN VAN DE
INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP.
ARTIKEL 177 VAN DIT VERDRAG.
RECHTSTJ:!,EEKSE TOEPASf'lELIJKHEID
VAN EEN BEPALING VAN RET VERDRAG
OF VAN DEZE AKTEN, O.M. VAN EEN
·RICHTLIJN, KWESTIE VAN UITLEG·
GING
IN
DE
ZIN
VAN
GENOEMD
ARTIKEL 177.

10° EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN.
VERDRAG TOT OPRICHTING VAN
DE EUROP;ESE ECONOMISCHE GEMEEN •
SCHAP, ARTIK;EL 177. VRAAG .OM
UITLEGGING VAN DE GEMEENSCHAPS·
RECHTELIJKE BEPALINGEN.- HoF VAN
CASSATIE DAT TE BESLISSEN HEEFT
OVER DE VERENIGBAARHEID VAN BEPA·
LINGEN VAN NATIONAAL RECHT MET
BEPALINGEN
VAN
GEMEENSCHAPS·
RECHT. KWESTIE VAN UITLEGGING
VAN LAATSTGENOEMDE BEPALINGEN.HoF VAN CASSATIE DAT ZICH TOT RET
HoF VAN JusTrTIE vAN DE EuRoPESE

GEMEENSCHAPPEN WENDT OM OVER
DEZE VRAGEN UITSPRAAK'TE DOEN.IN ZIJN ARREST TOT VERWIJZING NAAR
HET. HoF VAN JUSTITIE GEEFT HET
HoF VAN· CASSATIE DE BEpALINGEN
VAN NATIONAAL RECHT OP WELKE
«IN CASU» TOEPASSELIJK ZIJN EN PRE·
CISEERT . DESNOODS DE BETEKENIS EN
DE DRAAGWIJDTE ERVAN.

llo

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE
AARDE. BELASTING
OP DE INGEVOERDE OF HIER TE LANDE
GEPRODUCEERDE TABAKSFABRIKATEN,
MET INBEGRIP VAN DE TABAKSSURRO·
GATEN.- REGELING VAN DE HEFFING
EN TOEZICHT.

w

12°

DOUANE EN ACCIJNZEN. ACCIJNZEN. BELASTING TER ZAKE
VAN TABAK.- VASTSTELLING VAN DE
OPVORDERBARE ACCIJNS.- BEGRIP.

1o, 2o en 3° Een «wet>>, i.h.b. in de zin
van de artikelen 608 en 1180 van het
Gerechtelijk Wetboek, is de bepaling
van artikel 58 van de wet van 3 juli 1969
tot invoering van het Wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde,
volgens welke de op het fiscale bandje
vermelde prijs op de tabaksfabrikaten
de prijs is waartegen deze aan . de
verbruiker moeten verkocht worden;
hieruit volgt dat deze wettelijke bepaling
niet « verboden » en « nietig » kan zijn
overeenkomstig artikel 85 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, dat slechts
betrekking heeft op overeenkomsten
tussen. ondernemingen, besluiten van
ondernemersverenigingen en onderling
ajgestemde jeitelijke gedragingen.
4° en 5° Artikel 58 van de wet van 3 juli
1969 tot invoering van het Wetboek van
de belasting over de toegevoegde waarde,
volgens hetwelk tabaksjabrikaten tegen
de op het fiscale bandje vermelde prijs
moeten worden verkocht, is een algemene
normatieve en onpersoonlijke bepaling
door de overheid opgelegd en dus een
<< wet " in de zin vooral van de artikelen 608 en 1080 van het Gerechtelijk
Wetboek (1), en geen akte van hoge
(1) Raadpl. de conclusie van de Procureur·
Generaal P. Leclercq, toen Advocaat-Gene·
raal, v66r cass., 5 maart 1917 (Bull. en Pas.,
1917, I, 118), de conclusie van de Procureur·
Generaal Ganshof van der Meersch, toen
Advocaat-Generaal, v66r cass., 17 mei 1963
(ibid., 1963, I, 986), en de conclusie van het
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administratieve voogdij houdende alleen
goedkeuring van een overeenkomst ( 1)
o.m. tttssen bepaalde ondernemingen.
6° W anneer een kwestie van uitlegging
van bepalingen van het verdrag tot
oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap voor het Hof van Oassatie
wordt opgeworpen en dit hof · een beslissing op dit punt noodzakelijk acht
voor het wijzen van zijn arrest, moet
het Hof zich in de regel tot het Hof van
Justitie van de Europese Economische
Gemeenschap wenden opdat het over die
vraag bij wijze van prejudiciele beslissing uitspraak zou doen (2). (Art. 177
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet van 2 december
1957.)

7° Uit de bepalingen van de besluitwet van
22 januari 1945, zoals zij is aangevuld
en gewijzigd bij de wet van 23 december
1969 en bij die van 30 juli 1971 op de
economische reglementering en de
prijzen, en uit de bepalingen van· het
ministerieel besluit van 22 december 1971
houdende verplichting tot aangifte der
prijsverhogingen blijkt dat het aan
fabricanten en invoerders, onder voorbehoud van de bepcUingen van een
eventueel programmacontract (3) en mits
naleving van de normale prijs of eventueel van de door de JJ1inister van
Economische Zaken vastgestelde maximumprijs, toegestaan is, na aangifte
van prijsverhoging en mits inachtneming
van een bepaalde wachttijd, hun nieuwe
prijzen, daarin begrepen de kleinhandelsprijzen, vrij vast te stellen.
8° Hoewel de richtlijnen van de Raad
openbaar ministerie v66r cass., ·25 november
1955 (ibid., 1956, I, 285), 8 juni l976 (Arr.
cass., 1967, biz. 1227) en 30 janual'i 1976
(ibid., 1976, biz. 632).
.
(1) Raadpi. cass., 30 januari 1976 (A1·r. cass.,
1976, biz. 632) en de conciusie ·van het openbaar ministerie waarvan sprake in de vOl'ige
noot.
'
·
(2) Raadpi. cass., 16 juni 1976 (Arr. cass.,
1976, biz. 1153).
(3) Raadpi. de wet van 23 december 1969,
artikei.1, § 3.
(4) Raadpi. noot 1 onder cass., 16 juni 1975
(Arr. cass., ·1975, biz. 1096), en. de concltisie
van het openbaar ministerie verschenen in
Revue de droit penal et de criminologie, 19751976, ·biz. 67 en vig. ; raadpi. ook buiten de
arresten waarvan sprake in ·noot i onder

van Ministers en van de Oommissie
van de Europese Gemee.nschappen verbindend zijn ten aanz~en van . .het · te
bereiken resultaat voor · elke L~d-Staat
waarvoor zij bestemd zijn, doch. aan de
nationale instanties de bevoegdhe~d w01·dt
gelaten vorm en middelen te kiezen,
kunnen hun bepalingen niettemin rechtstreelcs toepasselijk zijn in de LidStaten (4). (Art. 189 Verdrag tot
oprichting van de Europese Econ~:
mische Gemeenschap, goedgekeurd brJ
de wet van 2 december 1957.) (Impliciete oplossing.)
9° Een lcwestie van uitlegging, in de zin

van artilcel 177 van het V e1·drag tot
oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, is de vraag of een ·bepaling
van het verdrag of van een akte van de
instellingen van de Gemeenschap, a.m.
van een richtlijn,. al dan n~et ?'echtstreeks
toepasselijlc is ~n de Lid-Staten (5).
(Artt. 177 en 189 Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet
van 2 december 1957.) (Impliciete
oplossing.)

roo

W anneer het Hof van Oassatie,
overeenkomstig artilcel 177 van het
V erdrag tot oprichting van de Europese
·Economische Gemeenschap, aan het Hof
van J ustitie van de Europese Gemeenschappen moet vragen bij wijze van
prejudiciele besliss~ng uitspraa~ te d~en
over een kwest~e van u~tlegg~ng
van gemeenschapsreahtelij ke bepalingen
waarover een beslissing noodzalcelijk is
om uitspraak te kunnen doen o.m. over
de verenigbaarheid van de bepalingen
van nationaal recM met het gemeenschapsrecht, geeft het in zijn ar1·est die

cass., 16 juni 1975 (zie supra), de arresten
van het Hof van Justitie van ·de Europese
Gemeenschappen van 1 februa.ri 1977, zaak 51/
76, en 20 mei 1977, zaak 111/75. Men raad-·
piege 'ook nog J. V. Lours, "L'effet dire.ct
des directives , in Melanges en hommage au
professeur J. Bdugniet, biz. 471 en vig.
·
(5) Zie in de vorige noot de arresten van het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitspraa.k doende krachtens artikei 177 van het verdrag over de rechtstreekse
werking van richtlijnen. Tal van arresten van
ditzeifde hoog Europees gerecht hebben zich
ook, overeenkomstig dezeifde' bepaling, uitgesproken over de rechtstreekse werking van
bepalingen van het Verdrag of verordeninge:ri
hetzij van de Raad van Ministers hetzij van
de Commissie.
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bepalingen op en preciseert het desnoods
de betekenis en de draagwijdte ervan,
zodat het Hof van Justitie gemakkelijker
kan antwoorden op de voorgelegde
vraag om uitlegging (1).

liD De belasting over de toegevoegde waarde
op de ingevoerde of hier te lande geproduceerde tabaksfabrikaten, met inbegrip
van de tabakssu;rrogaten is opvorderbaar
tegelijkertijd met de accijns en het
bedrag ervan wordt door degenen die
accijns verschuldigd zijn voldaan aan
de met de inning van dit recht belaste
ontvanger. Een bijzondere regeling a.m.
voor het toezicht, bestaat wanneer de
belasting voldaan werd v66r de invoer.
(Art. 58 wet van 3 juli 1969, en K.B.
nr. 7 van 12 maart 1970 en nr. 13 van
3 juni 1970.)

i2° De inlandse of uitlandse gefabriceerde
tabak is onderworpen aan een accijns
waarvan het bedrag wordt bepaald
.op. basis van de lcleinhandelsprijs volgens
.een schaal die door de Minister van
Financien wordt vastgesteld voor de
. tabak geleverd aan kleinhandelaars die
uitstallen in een voor het publielc
toeganlcelijke plaats; de belanghebbenden
bepalen zelj, door de lceuze van de kleinhandelsprijs, de categorie waartoe hun
produkten behoren (2). (Wet van 31 december 194 7, gew. bij die van 16 juni
1973 ;min. besl. van 31 december 1947,
(1) Het Hof van Justitia van de Europese
Gemeenschappe:n kan, wanneer het overeen·
komstig artikel 177 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Econonlische
Gemeenschap uitspraak doet, de bepalingen
van de nationale rechten niet uitleggen.
(Het doet zulks wanneer het beslist overeenkomstig de artikelen 169 tot 171 van hetzelfde
verdrag.)
Het gebeurt echter vaak dat nationale
gerechten een gemeenschapsrechtelijke bepaling moeten uitleggen teneinde uit te maken
of een bepaling van nationaal recht al dan
niet in dit gemeenschapsrecht bedoeld wordt
(aldus in geval van sociale reglementering voor
migrerende werknemers) of met dit recht
verenigbaar· is.
De kwesties van uitlegging die aldus door
deze gerechten aan het Hof van Justitia van
de Europese Gemeenschappen worden voor·
ge!egd zijn dus nauw verbonden met de
uiUegging van het nationaal recht en dit hoog
gerecht kan op de gestelde vraag niet antwoorden tenzij het rekening houdt met de
betekenis en de draagwijdte van de bepalingen
van dit recht. Zo moeten de magistraten van

22 januari 1948, 9 april 1974, 4 november 1975 en 10 jam±ari 1976.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ic G.B;·INNO·
B.M. "• T. VERENIGING. ZONDER WINST·
OOGMERK « VERENIGING VAN DE KLEIN·
HANDELAARS IN TABAK A.T.A.B. "·)

De eerste advocaat:generaal F. Duman
heeft in substantie gezegd :
De voorziening legt aan uw Hof eeri
belangrijk en interessant arrest van het
Hof van Brussel voor, en is ook gestaafd
met interessante middelen. Een gewichtig
probleem . van · publiek, . handels- en
Europees recht wordt aldus opgeworpen.
Eiseres heeft de feiten en de procedure
die tot het arrest hebben geleid samengevat en voor de noodwendigheden van
, mijn conclusie neein ik hier zekere
gedeelten van deze samenvatting over.
Verweerster liet op 7 februari 1972
door een gereohtsdeurwaarder vaststellen
dat de vennootschap " GB Entreprises "
sigaretten ·te koop aanbood en verkocht
tegen een prijs, lager dan die welke op het
fiscale bandje stond vermeld.
.
Bij een exploot van 24 februari 1972
dagvaardde zij eiseres voor de Voorzitter
van de rechtbank van koophandel,
zitting houdende inzake vorderingen tot
stopzetting, ten einde het verbieden
van de gelaakte verkoop en de aanplakking van de te geven beslissing te
· horen uitspreken.
Bij een beschikking van 24 april 1972
1

het Hof van Justitia de bepalingen van het
nationaal recht nagaan die tot de vraag oni
uitlegging aanleiding geven en zowel de
arresten als de conclusie van de advocaten·
generaal moeten de betekenis en de draagwijdte van deze bepalingen ruim uiteenzetten.
(Raadpl. de arresten van het Europees Hof
en de conclusie van de advocaten·generaal
vermeld in voetnoot 1, blz ... III-30, van De
ju1•isprudentie van het Hof van .Justitie • Kri·
tische bespreking van de uitleggingsmethode,
Luxemburg, 1976.)
Om de taak van het Hof van Justitia te
vergemakkelijken moet het vonnis of het
arrest waarin een nationaal gerecht aan het
Hof een vraag om uitlegging voorlegt de
essentiele inlichtingen verstrekken over de
bepalingen van nationaal recht die tot de
vraag aanleiding geven.en o.m. de betekimis
en de draagwijdte ervan preciseren...
.
(2) Raadpl. cass., 3 november 1969 (Arr.
cass., 1970, biz. 216).
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van . koophandel het staken van de
verkoop van sigaretten met korting,
op de grond dat die verkoop een schending van artikel 58 van het W etboek van
de· belasting over de toegevoegde waarde
opleverde, en dat de naleving van de wet
deel uitmaakt van de eerlijke gebruiken
op het stuk van koophandel. Hij weigerde
daarentegen de aanplakking.
Eiseres kwam .van deze beslissing in
hoger beroep bij een akte van 24 mei
1972; terwijl verweerster bij conclusie
incidenteel beroep instelde wat de aanplakking betrof.
··Het bestreden arrest, van 24 december
1974, beslist dat meergenoemd artikel 58
wel degelijk een economische draagwijdte
heeft in zoverre het als verplichte verkoopprijs aan de verbruiker de op het
fiscale bandje aangeduide prijs vaststelt ;
dat deze tekst noch uitdrukkelijk, noch
impliciet werd opgeheven door de wet
van 14 juli 1971 over de handelspraktijken, inzonderheid niet door· de artikelen 33 en 36 die noch tot doEil noqh tot
gevolg hebben van het bijzondere regime
van de tabak af te wijken.
Eiseres betoogt verder in haar uiteenzetting, dat het bestreden arrest alle
middelen terzijde schoof die door haar
waren afgeleid uit het gemeenschapsrecht, en verwierp insgelijks het verzoek
om het bewerkstelligen van een prejudicHile uitspraak onder overweging dat er
geen twijfel bestaat omtrent de uitlegging
van de ingeroepen gemeenschapsrechtelijke bepalingen.
Er ·worden vier middelen voorgesteld
die m.i. noodzakelijk aanleiding zullen
geven tot het stellen van vragen aan het
Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen, met toepassing van
artikel 177 E.E.G.-Verdrag. Nochtans
dient onmiddellijk aangestipt te worden
dat al de vragen welke eiseres voorstelt
aan het Europees Hof over te leggen
niet in aanmerking kunnen genomen
worden. Ik zal natuurlijk straks zeggen
waarom.
Het ee'l'ste middel omvat twee onderdelen. Elk van deze onderdelen brengt
verscheidene grieven naar voren.
Eerste onderdeel. ·
Ee1·ste grief. « Zo in beginsel maatregelen van een Lid-Staat i:tiet onder
toepassing vallen van artikel 85 E.E.G.Verdrag, geldt zulks niet mEier wanneer :
i) deze maatregelen hun uitgangspunten
ofhun oorsprong vinden in door artikel 85
verboden overeenkomsten; ii) deze maat-

regelen tot gevolg hebben de daaruit
voortvloeiende mededingingsbeperkingen
ergq, omnes uit te breiden ».
Deze grief steunt op opvattingen die
met de natuur zelve van een « wet »
volstrekt onverenigbaar zijn en de grief
is derhalve volkomeri ongegrond.
;
Alvorens dit aan te tonen moge ik
enkele aanduidingen geven over : 1 o de,
ten deze, in aanmerking komende
normen : artikel 85 E.E.G.-Verdrag. en
artikel 58 van de B.T.W.-wet (wet tot
invoering van de belasting over de
toegevoegde waarde); 2° de stelling van
eiseres; ·
l. a) Artikel 85-1 E.E.G. verdrag
bepaalt : « Onv13renigbaar mf3t de gemf3enschapp131ijke markt en verboden
zijn allf3 ovf3reenkomsten tussen ondernemingen, alle besluitf3n van ondernemersverenigingen en alle onderling
afgestemde feitelijke gedragingen welke
de handel tussen Lid-Staten ongunstig
kunnen bei'nvloeden en ertoe strekken
of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke
markt wordt verhinderd, beperkt of
vervalst en met name (d.w.z. hier o.m.
die welke bestaan in ... (vijf welbepaalde
gevallen worden dan aangegeven);
b) Artikel 58 van de B.T.W.-wet
bepaalt zijnerzijds :
« Ten aanzien van ingevoerde of hier
te lande geproduceerde tabaksfabrikaten
wordt de belasting geheven telkens
wanneer voor die fabrikaten, overeen'
komstig de wets- of verordeningsbepa;
lingen ter zake accijns moet worden
voldaan. De belasting wordt berekend
op de prijs vermeld op het fiscale bandje,
die de Vf3rplichte verkoopprijs aan ver,bruiker moet zijn, of indien geen prijs
is bepaald, over de maatstaf van hefting
van de accijns ».
Om de thans overgelegde problemen
te kunnen begrijpen moet men uitgaan
v:an .de volgende vasts telling van het
bestreden arrest die niet wordt gekritiseerd :
die. wetsbepaling, << hoewel voork6mend.
in een fiscale wet, is tevens van economische aard en zij bepaalt dat zo voor
ingevoerde als voor in Belgie geproduceerde tabaksfabrikaten, voor de verkoop
aan de verbruikers, een bepaalde verkoop•
prijs opgelegd wordt, met name de op het
fiscale bandje vermelde prijs ».

2. De stelling van eiseres.
Oordelende te mogen steunen op een·
doctrine en een jurisprudentie .welke
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herneemt, betoogde en betoogt eiseres
dat artikel 58 B.T.W.-Wetboek door
het hof van beroep niet mocht toegepast
worden, om de reden dat deze bepaling
de tabakdetaillisten ertoe verplichtte de
op het fiscaal bandje vermelde, door
de fabrikanten en invoerders vastgestelde prijs na te Ieven, en hun aldus
dezelfde verplichting oplegde als die
welke voortvloeide uit vroegere, met
artikel 85 van het E.E.G.-Verdrag strijdige akkoorden.
Aldus werderi bedoeld, enerzijds, de
overeenkomst van 22 mei 1967 terzake
van het « braderen >> en verkopen van
sigaretten met premies, in Werking
gesteld door bijzondere overeenkomsten
tussen Fedetab (Belgisch-Luxemburgse
Federatie der Tabakverwerkende Industrieen) en de kleine verdelers, welke
overeerikomsten oplegden de sigaretten
aan de verbruiker te verkopen tegen de
op het fiscale bandje vermelde prijs
zonder enige korting of premie, en door
een circulaire aan de grossiers betreffende
de verplichte prijzen, en, anderzijds,
de verldarende overeenkomst inzake
bradage dd. 5 oktober 1967 tussen
Fedetab en N.F.G.T. (Nationale Federatie van de Groothandel in Tabakswaren) gesloten.
Eiseres oordeelt dat artikel 58 B.T.W.
zijn oorsprong vindt in deze akkoorden
die door artikel 85 E.E.G.-Verdrag verboden waren - hetgeen voorzeker mogelijk was en hetgeen het bestreden arrest
geenszins betwist en dat derhalve
genoemd artikel 58 ook strijdig is met dit
artikel 85, i.h.b. daar het de uit deze
akkoorden voortvloeiende mededingingsbeperkingen erga omnes uitbreidt. Zij
oordeelt derhalve dat artikel 58 de
bepalingen van artikel 85 E.E.G.-Verdrag
schendt.
Men kan niet ernstig betwisten dat
artikel 85 E.E.G.-Verdrag uitsluitend
overeerikomsten tussen ondernemingen,
besluiten van de ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke
gedragingen betreft.
Eiseres en verweerster zoals ook een
zekere doctrine (I) menen geheel ten
onrechte dat een wet van de wetgevende
macht- ten deze de wet. van 3 juli 1969,
i.h.b. artikel 58- een grondslag kan en
mag vinden in overeenkomsten. - ten
cieze de overeenkomst van 22 mei 1967
Fedetab en Verdelers - en dat zij (de
ZIJ

(1) .zie noot DE OLERCQ, R.W., 1974-1975,
kol. 2537-2538.

wet) een overeenkomst kan bekrachtigen
of verbindend maken en daaraan, zoals
aangestipt wordt door eiseres, uitwerkselen erga omnes kan geven.
Dit is m.i. een fundamentele juridif?che
verwarring, en wij mogen werkelijk
aan het Hof van Justitie door het stellen
van onze vragen niet de indruk geveri
dat de magistraten van het Hof · van
Cassatie oordelen dat wetten van onze
W etgevende Macht dergelijke kenmerken
en uitwerkselen hebben.
De « wet >> is uiteraard spontaan en
onafhankelijk, wat ook de oorzaak of de
bron ervan mogen geweest zijn.
Een echte en werkelijke wet. - en de
wet van 3 april 1969 is een dergelijke
wet - kan niets opleggen dat (( in feite ;,
. door particulieren werd opgelegd . . . zij
kan de uitwerkselen van een overeen' komst niet erga omnes uitbreiden ..
Zij beveelt .. . niet de overeenkomst
of de particulieren.
· Indian een (( wet >> uitzonderlijk niets
anders doet dan een overeenkomst te
: bekrachtigen of toe te. Iaten wij
hebben onlangs een dergelijke ((wet>>
in ons arrest van 30 januari 197,6. (2)
in de zaak Brugse Zeevaartinrichtingen
bedoeld ~ is ze slechts een wet ·in de
(( formele betekenis ll, d.w.z. een beslissing
die aileen de schijn van een wet heeft.
Het is de overeenkomst die uitwerkselen
heeft, ·niet de ((wet ll. De .feitenrechter
behoudt het recht de overeenkomst,
aldus (( bekrachtigd ll, soeverein teinter"
preteren. Een middel afgeleid uit miskenning van de bewijskracht van deze
overeenkomst is ontvankelijk, .maar niet
· een middel afgeleid uit schending van
de bepalingen van deze formele wet, die
in werkelijlilleid niets anders is dan een
akte van hoge administratieve voogdij.
Dit aJles werd aangetoond in het arrest
van 30 januari 1976.
Zeer uitzonderlijk verlenen beslissingen
van de overheid bindende kraeht (( erga
omnes >> ( ?) aan sommige. o'vereenkomsten. Zie a) koninklijk besluit nr. 62
van 13 januari 1935, b) Nederlandse wet
van 28 juni 1956 (art. 7) inzake economische concurrentie die een (( algemeen
verbindende verldaring >> mogelijk maakt.
De wet van 3 juli: 1969 tot invoering
van de B.T.W. is een echte (( materiele ll
wet uitgaande van de wetgevende Macht.
Dit is overigens niet een probleem van
communautair recht maar wei van
Belgisch recht.
Genoemde wet van 1969 heeft noch
(2) Ar1·. cass., 1976,:blz. 632.
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overeenkomsten. bekrachtigd noch ze
hi:p.dend verklaard.

.· Tweede grief.
« Het stelsel van niet vervalste mededinging, vastgelegd o.m. in de artikEflEin 3-f en 85 E.E.G.-Verdrag- stelsel
dat de Lid-Staten piet in gevaar mogen
brengen ingevolge artikel 5, lid 2, E.E.G..Verdrag- betreft de mededinging niet
alle~n op het niveau van voortbrengers
maar · oak op dat . van de . verdelers .
.Derhalve schendt het arrest al de in het
middel ingeroepen bepalingen - behalve
artikel 86 E.E.G.-Verdrag door te
.beslissen dat artikel 58 van de wet van
3. juli 1969 niet onder het verbod van
artikel 85 E.E.G.-Verdrag valt, hoewel
bedoeld artikel 58 « als uitgangspunt of
oorsprong · had overeenkomsten die naar
luid van die. gerileenschapsrechtelijke
bepaling verboden zijn "·
Het 'zelfde antwoord is m.i. geboden
\l>ls voor de eerste grief.
Derde grief.
<< Door het middel af te wijzen,
afgeleid uit de onverenigbaarheid van
artikel 58 van de wet van 1969 met de
artikelen ·3-f, 5; lid 2, en 85 van het
E.E.G.-Verdrag, onverenigbaarheid afgeleicj. zowel uit het uitgangspunt ·en de
oor'sprong van voormeld artikel 58 als
uit de uitwerking ervan, zijnde het
opleggen aan de tabakdetaillisten van
dezelfde verplichting als die welke uit de
met artikel 85 strijdige overeenkomsten
voortvloeide, om de redenen dat artikel 58 B.T.W.~Wetboek geen overeenkomsten .. . heeft bekrachtigd .. . heeft
het arrest dat artikel 58 geschonden >> ( ... ).
Het middel had kunnen - in deze
grief aanvoeren, dat artikel 58
strijdig is met de verplichtingen die
aan Belgie worden opgelegd door artikel 3J, 5, lid 2, juncto artikel 85 E.E.G.Verdrag - en in dat geval kan een vraag
aan het Hof te Luxemburg noodzakelijk
zijn- maar het voert volledig ten onrechte
aan dat artikel 58 geschonden werd i.h.b.
omdat het. arrest beslist dat artikel 58
geen overeenkomst heeft bekrachtigd
(zie antwoord op de eerste grief).
Onbehendige formulering van de grieven en oak valse of verkeerde juridische
redeneringen.
Jammer ... maar wij kunnen niet
verbeteren.
Indien het middel op die wijze zou
opgevat zijn : onverenigbaarheid van
ar:tikel 58 met . de verplichtingen die
aan Belgie worden opgelegd en derhalve

juridische noodzakelijkheid deze wetsbepaling buiten toepassing te laten,
zou ik het Hofverzocht hebben een vraag
aan het Europees Hof te stellen.
Maar dit kan nu niet gebeuren, want
zelfs indien uit het antwoord van het Hof
op een dergelijke vraag. zou blijken dat
inderdaad artikel 58 B.T.W. strijdig is
met deze bepalingen van het Europees
Verdrag, zou ons Hofhieruit niet kunnen
afleiden dat het hof van beroep derhalve
had moeten weigeren dat' artikel toe te
passen en dat, door zulks niet te doen,
het de bepalingen van, dit Verdrag
geschonden heeft.
Dit zou immers voor het Hof neerkomen op het opwerpen van een middel
van ambtswege, hetgeen ons niet geoorloofd is zelfs natuurlijk wanneer het gaat
over problemen eigen aan de verhoudingen tussen Europees en nationaal recht.
Ret Europees recht, en i.h.b. artikel 177
E.E.G.-Verdrag, heeft dienaangaande in
de bevoegdheden en machten van ons
Hof niets gewijzigd.
Een vraag aan het Hof van Justitia
zou bijgevolg nutteloos zijn.

Vie1·de en vijfde grief.
Beide grieven worden uitsluitend af,
geleid uit schending van artikel 97 van
de Grondwet.
Dergelijke grieven kunnen gewis geen
aanleiding geven tot het stellen van
vragen aan het Europees Hof.
Overigens is de rechtvaardiging van
deze grieven o:ilnauwkeurig. De « inadequate motivering >> die naar voren
wordt gebracht bij wijze van verwijt is
een onnauwkeurig begrip. Men kan zich
afvragen of aan het arrest wordt verweten ofwel schending van wetsbepalingen - hetgeen vreemd is aan artikel 97
van de Grondwet - ofwel een vormgebrek - maar wat is dan dit gebrek ?
V ierde grief.
Het arrest heeft kennelijk daarop
geantwoord ... zoals blijkt uit het
antwoord op de eerste grief.
Indien eiseres door « inadequate motivering >> onwettelijke motieven bedoelt,
moest zij andere wetsbepalingen aanduiden dan artikel 97 van de Grondwet.
Vijfde grief.
Het arrest antwoordt : immers, na
aangestipt te hebben dat eiseres de
onverenigbaarheid van art. 58 B.T.W.
met de artikelen 85, 86, 90, 30, 32, 3 en .5
E.E.G.-Verdrag had doen gelden, overweegt het arrest dat artikel 85 · enkel
slaat op overeenkomsten tussen onder-
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maar bedoelde wettelijke ofreglementaire
bepaling zou daarom nog niet noodzakelijk als strijdig met de communauBesluit.
taire bepalingen beschouwd behoeven
Geen enkel van de naar voren gebrachte te worden.
Derhalve, na vastgesteld te . hebben
grieven stelt het Hof in staat vragen te
richten tot het Europees Hof. AI deze dat de door eiseres ge'incrimineerde
grieven dienen beantwoord te worden nationaJe maatregel een wet van de
op grond van overwegingen die aan het wetgevende macht (art. 58 van de wet
Europees recht vreemd zijn. en uit deze van 1969) is, heeft het arrest wettelijk
grieven blijkt niet dat er reden toe kan kunnen beslissen dat, alhoewel de Fedezijn het bestreden arrest te .vernietigen tab misbr]lik van haar machtspositie
op grond van ·schending van .enige maakte, bedoelde wet « niet onder toepassing van het verbod door artikel 86
wets bepaling.
van het Verdrag kan vall en ... al mocht
e) Tweede onderdeel.
zij de bedoelde abusieve handelingen
van ondernemingen in de hand werken "·
Eerste grief.
De handelingen, beslissingen of toeHet arrest kon niet zonder schending
van de artikelen 3-j, 5, lid 2, en 86 E.E.G.- standen eigen aan Fedetab kunnen
V erdrag beslissen dat artikel 58 van de strijdig zijn met de· bepalingen van
·Wet van 3 Jqli 1969 niet onder de werking artikel86 E.E.G .... maardaaruitkanniet
van die bepalingen valt, << al mocht hij afgeleid worden dat een wetsbepaling (zulke wettekst) de bedoelde abusieve • i.h.b. artikel 58 B.T.W.-wet- dat artikel
handelingen van ondernemingen in de geschonden zou hebben. Het is wellicht
niet overbodig hier eraan te herinneren
hand werken ''·
Deze grief kan niet slagen en kan geen dat artikel 86 E.E.G. bepaalt : « onveraanleiding geven tot het stellen van een enigbaar met de gemeenschappelijke
markt en verboden, voor zover de handel
vraag te·Luxemburg.
tussen Lid -Staten daardoor onguristig
Eiseres had bij conclusie doen gelden kan worden be'invloed, is het, dat een of
dat Fedetab op de Belgische en Luxem- · meer ondernemingen misbruik .. maken
burgse markt een machtspositie genoot van een machtspositie op de gemeenen van deze machtspositie misbruik schappelijke markt of op een wezenlijk
maakte door pressies die zij uitoefende dee! ervan l>.
·
·
op derde' ondernemingen om deze haar
Indien nochtans het Hof van mening
verkoopsbeleid op te leggen.
mocht zijn dat betreffende deze : eerste
Zij had hieruit afgeleid dat « de wet- grief een vraag aan het Europees Hof
tekst (art. 58) die zelfs onopzettelijk verantwoord zou wezen ... zou ik deze
deze ·abusieve handelingen heeft be- opvatting kunnen beaman.
krachtigd en gewettigd, getroffen wordt
Maar ik zou dan voorstellen dat; na
door hetzelfde verbod, en derhalve aan dat Hof gevraagd te hebben of
artikel 86 schendt ; dat immers het « verboden is het invoeren of behouden
begrip « misbruik" een objectieve irihoud van eeri · wettelijke bepaiing die het
heeft en niet noodzakelijk het voornemen misbruik van 0 en machtspositie van een
schade te berokkenen inhoudt " (zie of meer ondernemingen in qe hand
conclusie p. 9).
werkt, positie die hierin bestaat dat
Gewis, zo een wettekst noodzakelijk fabrikanten en invoerders van tabaksdatgene wat door artikel 86 E.E.G.- fabrikaten de detailhandelaars· · kunnen
Verdrag verboden is, toelaat, inricht d:wingen d<;J door hen vastgestelde ver(regelt) of gewoon wettelijk verklaart, koopprijzen aan de verbruikers op te
is hij strijdig en onverenigbaar met de leggen" ... verder in de vraag te preci.bepalingen van dat verdrag.
seren : « Is het verboden een nationale
Ingeval een nationale wettelijke of bepaling, zoals die bedoeld onder a),
reglementaire bepaling een misbruik van in te voeren of in stand te houden, zelfs
een inachtspositie in bepaalde gevallen wanneer zij een algemene draagwijdte
zou begunstigen of in de hand werken, heeft, in die zin dat zij om het even welke
zonder dat dit· evenwel het noodzakelijk fabrikanten en invoerders bedoelt, dergevolg van de doelstellingen of van het halve zelfs · diegenen die geen machtsvoorwerp van deze bepaling zou zijn, positie hebben, · of die geen misbruik
zou bedoeld misbruik, in zover het ·door ervan maken, en (a fortiori) wanneer haar
artikel 86 E.E.G. beteugeld wordt, gewis doelstelling, haar voorwerp of uitwerking

nemingen
en dat artikel 58 noch een
overeenkomst is .noch overeenkomsten
. bekrachtigd heeft~
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geenszins hierin bestaan een misbruik ·
van machtspositie te begunstigen of in
de hand te werken ?
Behoeven in een dergelijk geval de
onder a) aangeduide bepalingen van het
E.E.G.-Verdrag, eventueel in verbinding
met andere, niet in die zin te worden
gei'nterpreteerd, dat het invoeren of in
stand houden van een dergelijke nationale wettelijke bepaling geenszins verboden is maar dat deze bepaling louter
geen weerslag kan hebben op het toepassingsgebied van artikel 86 E.E.G. in die
zin dat een misbruik van machtspositie
ongeoorloofd blijft zelfs indien het door
deze wetsbepaling, in specie, werd in de
hand gewerkt? >i
Tweede grief.
Of er een vraag tot het Europees Rof
gericht wordt of niet, de tweede grief
van het .. onderdeel dient steeds beantwoord te worden· : immers, indien deze
grief gegrond zou zijn, zou het Hof het
bestreden ·arrest om die reden dienen
te vernietigen en · derhalve zou een
antwoord op bedoelde vraag niet het
minste. praktisch belang meer hebben.
Welke is deze grief?
(( Nu de conclusie zich bekloeg over
het misbruik van machtspositie ... is de
omstandigheid dat bedoelde fabrikanten
en invoerders hun prijzen vrij elijk blijven
bepalen vreemd aan het middel waarop
het arrest bijgevolg niet (( passend »
antwoordt ».
Ik stel voor · te antwoorden dat bedoelde passage uit hEit arrest geenszins
het gedeelte van de conclusie van eiseres
betreft dat verband hield met artikel 86
E.E.G., maar wel de door eiseres opgeworpen onverenigbaarheid van artikel 58
van de wet van 1969 met de artikelen 30
tot 32 E.E.G:-Verdrag.
Ret arrest beantwoordt de in het
onderdeel be<loelde conclusie, door de
vaststellingen en beslissingen welke ik
reeds aangehaald heb.

H et tweede middel.
Eerste onderdeel.
(( Vermits : a) de algemene prijzenreglementen aan de fabrikanten en
invoerders toestaan hun prijzen vrijelijk
vast te stellen , .. en niet toestaan aan de
verbruikers..een verplichte verkoopprijs
te bepalen ... b). artikel 58 bepaalt dat
de prijs (op de :fiscale bandjes :vermeld)
de verplichte verkoopprijs aan de verbruikers moet zij;n ... komt dit er oP neer
aan de fabrikanteri en invoerders toe te

staan de verkoopprijzen van hun produkten erga omnes vast te stellen.
»Door dit te ontzeggen (dit uitwerksel
van artikel 58) heeft het arrest de in het
middel vermelde Belgische wettelijke
bepalingen geschonden ».
Rierop dient geantwoord te worden
dat, waar het arrest vaststelt dat (( de
Belgische Staat hun (aan de fabrikanten
en invoerders) geen bijzondere of uitsluitende rechten in de zin· van dit
artikel toekent ... », het de toestand aan
de bepalingen van artikel 90 E.E.G.V erdrag toetst en dat het onderdeel
geen schending van deze bepaling aanvoert.
Oyerigens dient er ook op gewezen te
worden dat, alhoewel het arrest aanstipt
dat artikel 58 van de wet.van 1969 aan
de fabrikanten en invoerders het recht
niet toekent (( erga omnes de vaste prijs
te bepalen », het deze wetsbepaling
geenszins schendt vermits. het ·· daaraan
de juiste draagwijdte (strekking-dpel)
toeschrijft : (( het invoeren van een
reglementering die voor alle gelijksoortige ondernemingen geldt en krach,tens welke de op het fiscale bandje
vermelde prijs verplicht zal zijn, zonder
te bepalen hoe en door wie deze prijs
zal vastgesteld worden».
Betreffende het be grip (( erga omne8 » dat
zo dikwijls in de memoria van· eiseres
voorkomt. Ik meen dat het, ten aanzien
van de problemen die ons in onderhavige
zaak worden onderworpen, werkelijk
ongepast is.
Erga omnes gelden een wet, bepaalde
rechterlijke beslissingen in repressieve
zaken en ook nietigverklaringen door de
Raad van State uitgesproken, maar niet
een beslissing van een fabrikant of een
invoerder die de prijzen van verkoop
vaststelt : een dergelijke beslissing geldt
voor al de verkopers van de produlcten
van deze fabrikanten en invoerders
waarop (( fiscale bandjes » werden aange~
bracht, maar niet voor de aankopers,
voor de andere producenten ofinvoerders,
voor andere produkten enz:.. en . geldt
derhalve niet erga o1'n!nes.
Het tweede onderdeel.
Ret betoogt : (( door te beslissen dat
de tabaksfabrikanten en invoerders .private onderneinirigen zijn waaraari. de
Belgische Staat geen uitsluitende . of
bijzondere rechten verleende in de zin
van artikel 90 van het E.E.q..,:Verdrag
hoewel het algemene prijzenstelsel aan de
fabrikanten en invoerders .van, ander.!=J
pro.dukten. dan tabak niet ..tof)laat de
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arrest de gezamenlijke in het middel
aangeduide wetsbepalingen ».
Er kan hier natuurlijk slechts spraak
zijn van een schending van artikel 90
E.E.G.-Verdrag; immers a) « bijzondere
of uitsluitende rechten » is een begrip
van dit artikel ; b) een Belgische wet
(art. 58 B.T.W.) kan afwijken van andere
·wettelijke bepalingen (prijzenreglementering) zonder deze bepalingen te
schenden.
Inderdaad zou aan het Europees Hof
een vraag kunnen gesteld worden ...
alhoewel men het praktisch belang van
deze vraag niet goed inziet . . . en eiseres
·duidt· niet aan welke; ten deze, de
juridische gevolgen van het antwoord
zouden kuilnen zijn.
Artikel 90 verbiedt nie_t << bijzondere
of Uitsluitende rechten, ~' · aan bepaalde
ondernemingen te verlenen, maar wel
dat ingevolge deze bijzondere << gunsten »
nationale
maatregelen · gehandhaafd
zouden worden die met de artikelen 7 en
85. tot 94 strijdig zouden. zijn.
N ochtans zou misschien een vraag in
verband met artikel 90 E.E.G.-Verdrag
kunnen gesteld worden.
Derde middel.
Hier wordt schending van de artikelen 3-a, 5, lid 2, 30, 31, 32.en 36 E.E.G.Verdrag aangevoerd.
:H:et arrest antwoordt << dat, zo bepaalde
promotionele praktijken daardoor (door
art.: 58 wet 1969) gehinderd worden, deze
hinder dezelfde is zowel voor inlandse
als voor ingevoerde goederen " op de
conclusie van eiseres die betoogde · dat
bedoeld artikel 58 onverenigbaar is met
het vrij verkeer zoals door de artikelen 30
en 36 E.E.G.-Verdrag bepaald.
Het middel betoogt : << een maatregel
van gelijke werking als ... (zie art. 30)
.is iedere handelsreglementering om de
intra-communautaire handel rechtstreeks
of zijdelings, actueel of potentieel te
belemmeren. De enkele omstandigheid
dat de nationale maatregel geen onder(3) In de arresten dd. 26 februari 1976 zaken 65/75 en 88 tot 90/75 - heeft het Hof
beslist " dat een zonder onderscheid op nationale en ·gei:mporteerde produkten toepasselijke maximumprijs weliswaar op zichzelf
geen maatregel van gelijke werking als een
k.wantitatieve beperking vormt, doch een
dergelijke werking wei kan krijgen (onder

scheid maakt tussen nationale en ingevoerde produkten is niet pertinent ».
Het middel komt me gegrond voor ...
hetgeen een vernietiging van het bestreden arrest met ·, zich · zal bre:hgen. Maar
dit betekent m.i. niet dat voor de rechter,
uitspraak doende op verwijzing, .eiseres
in haar beroep tegen d.e beslissing van de
eerste rechter zal kun:hen slagen vermits
daartoe zou dienen bewezen te worden
(zie nog infra) dat de bepaling van
artikel 58 . de << intra-communautaire
handel rechtstreeks of zijdelings, actueel
of potentieel belemmert ».
De interpretatie . welke eiseres van
artik:el 30 E.E.G.-Verd:i"ag voorstelt is
m.i. verantwoord zodat het .middel zonder
nieer zou kunnen ingewilligd worden
zonder eerst aan het Hof van Justitie
een vraag te ·steJlen.
·
Ik ben nochtans van mening dat het
« opportuun » is het Europees Hof te
raadplegen omdat, o.m.,.het tot nog toe
geen gelegenheid heeft gehad zich uit te
spreken over maatregelen zoals die welke
door artikel 58 worden bepaald . . . en
ook omdat dit Hof misschien aanduidingen zal kunnen ·geven (zoals het · in
andere arresten deed [3]) die voor de
rechter, uitspraak doende op verwijzing
nuttig zouden zijn.
Ik meen dat het Europees Hof zal
antwoorden dat een bepaling zoals · die
van artikel 58 niet per se eeri maatregel
is als bedoeld door artikel 30 E.E.G.Verdrag . . . maar dat in bepaalde omstandigheden - die door de nationale
rechter zullen moeten of kunnen vastgesteld worden - zij de· door dit artikel 30 bedoelde uitwerkselen kunnen
liebben en alsdan en in. die mate als
onverenigbaar met het communautair
recht zal te beschouwen zijn.
Eiseres verschaft ons nochtans dienaangaande geen enkele aanduiding : zij
beperkt zich ertoe « in het absolute " of
« in abstracto » de redengeving van het
bestreden arrest te kritiseren .
Kan ons Hof die leemte aanvullen
en feiten gaan « vinden " en inroepen die
de bepalingen van artikel 58 onverenigbaar met het communautaire recht
zouden maken ? Dit lijkt me en te kies

meer) bij vaststelling op een zodanig peil dat
'de afzet van de gei:mporteerde produkten
hetzij onmogelijk, hetzij moeilijker wordt
dan die van nationale produkten; .... dat het
aan de nationale rechter staat te beslissen
of dit in casu het geval is » (Jurispr., 1976,
p. 309).
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geleid, heeft de nationale rechter - die wetgeving te interpreteren; ·zoals reeds
geen casl')atierechter was dergelijke dikwijls gebeurd is ... omdat de nationale
« veronderstellingen » of feitelijke omrechter niet deed hetgeen hij had moeten
standigheden - . bij wijze van voor- · doen (5).
beelden - aan de beoordeling van hat
Hat was natuurlijk eerst aan eiseres
Europees Hof niet overgelegd. Dit Hof de Belgische wetgeving te ontleden en te
heeft nochtans feitelijke gegevens, ook interpreteren om hat Hof aan te tonen
bij wijze van voorbeeld, in zijn antwoord waarom en hoe· artikel 58 B.T.W.-wet
verstrekt. Misschien zal hat Europees << een maatregel van gelijke werking als
Hof zulks insgelijks in onze zaak kunnen kwantitatieve invoerbeperkingen » in de
do en.
zin van artikel 30 E.E.G.-Verdrag is of
Ik mean nochtans dat, opdat hat Hof zou kunnen zijn. Daartoe had eiseres ons
van Justitia een antwoord kan ver- moeten aantonen op welke wijze, inge:
strekken, hat geboden is dat hat volledig volga de nationale wetsbepalingen, de
ingelicht wordt over hat wettelijk natio- prijzen die op de fiscale bandjes van de
naal stelsel waarover wij hat op een sigarettenverpakkingen vermeld staan,
voldoende « abstracte » wijze raadplegen. worden bepaald : aan de hand van
Ik zag op « voldoende abstracte wijze » aanduidingen al dan niet op volledige
want hat komt dit Hof natuurlijk niet wijze door de invoerders en de nationale
toe, wanneer hat met toepassing van fabrikanten aan de bevoegde overheid
artikel 177 E.E.G.-Verdrag uitspraak gegeven .. . ofwel met een toezicht van
doet, te beslissen of een bepaalde nationale daze laatste en walk toezicht !
Vermits eiseres ons daarover niets·· zegt
wetsbepaling al dan niet met hat
zal ons Hofwellicht zelfverplicht worden,
Europees recht verenigbaar is.
Dit neemt echter niet weg dat in in zijn arrest, de nodige daaromtrent
verband met een tot dat Hof gerichte gegeven interpretatie aan hat Europees
vraag, die van de aard is van die waar- Hof te verstrekken om hat niet te verover hat thans onderzocht middel ons plichten in de plaats van de Belgische
·
aanzet de Europese rechter te raad- rechter te treden.
plegen, deze rechter moat. kunnen weten
Daarna zou m.i. de volgen.de . vraag
walk het of bater een wettelijk stelsel is aan dit Hof kunnen gesteld worden :
dat in hat toepassingsgebied van de
<< Moeten de artikelen 30, 31 en 32 V<tn
artikelen 30, 31 ·en 32 van het E.E.G.Verdrag zou kunnen vallen ... alhoewel, hat E.E.G.-Verdrag in daze zin worden
zoals door hilt arrest dd. 23 januari uitgelegd, dat een « maatregel van gelijke
1975 (4) aangestipt ward, hat aan de werking als ... » in de zin van .voormeld
nationale rechter zal overgelaten worden, artikel 30 uitmaakt een reglementering
op grond van bet antwoord door hat van een Lid-Staat waardoor voor de
Europees HOf gegeven, te beoordeleri, verkoop van bepaalde produkten Qen
in specie, of de nationale regaling << op hat vaste prijs wordt opgelegd - prijs die
stuk van de prijzen de doelstellingen of op fiscale bandjes wordt gemeld - die
de goede werking van de gemeen- bepaald wordt naargelang van hat geval
schappelijke ordening der machten in zowel door de fabrikanten van .deze
produkten die in daze Staat gevestigd zijn
gevaar brengt )>.
'
· Het Europees Hof zal derhalve nood- als door de invoerderf;l van .dezelfde
proQ.ukten i.h.b. van uit andere LidzakelijkerwiJze de Belgische wet artikel 58 B.T.W.-wet - raadplegen en Staten?
<< Ofwel dienen daze artikelen in die zin
dan ook interpreteren in bet raam van
het wettelijk stelsel waarin hat geplaatst te worden uitgelegd, dat een dergelijke
is en << werkt ». Maar dat is .nochtans reglementering een derg131ijke maatreg~l
principieel niet de opdracht van het Hof. aileen uitmaakt wanneer in feite vastDe interpretatie van hat nationaal recht staat· dat hij de . inter-communautaire
blijft uitsluitend hat gebied · van de handel rechtstreeks of zijdelings actueel
nationale rechtscolleges :.. Evenwel, wannear deze ·rechtscolleges ]:let Europees
(5) Raadpl. de arresten van het .Eur.opees
Hof niet inlichten over hat wettelijk
stelsel waarover een probleem van Euro- Hof en de eonclusie . van de advocatengeneraal vermeld in de voetno~t 1, p, :UI-30
van De jurisprikdentie van het Hof van J-!J,stiti;e

(4) Zaa]<:. 31/.74, Jurispr., 1975, 1?.- .47.

Kritisch.e besprdcing van de .uifleggi7j,gsmethode, Luxe1I\bmg, 1976;
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of potentieel kan belemmeren, hetgeen
door de hationale rechter in specie Client
vastgelegd te worden ? ))
Vierde en laatste middel.
In haar conclusie had eiseres betoogd
dat artikel 58 van de wet van 3 juli 1969,
onverenigbaar zijnde met de richtlijn
nr. 72/464 van 19 december 1972, als
stilzwijg'end opgeheven diende beschouwd
te worden vanaf 1 ju:li 1973.
Ret arrest beslist : << deze richtlijn
verbiedt niet aan een Lid-Staat een
bepaling in zijn. wetgeving. in te voeren
of te handhaven die de detaillanten van
tabaksfabrikaten verplicht de prijzen op
de fiscale bandjes vermeld te eerbiedigen
daar zo artikel 5/l van deze richtlijn
bepaalt dat de fabrikanten en importateurs de maximum kleinhandelsverkoop•
prijzen van hun produkten vrijelijk
vaststellen, het dadelijk hieraan toevoegt
dat deze bepaling echter geen be1etsel
mag vormen voor de toepassing van de
wettelijke bepalingen van de Lid-Staten
inzake prijzencontrole en de inachtneming van de vastgestelde prijzen >>.

Twee grieven worden voorgesteld :
Eerste grief.
De bepaling in fine van artikel 5/1
van de richtlijn heeft niet tot gevolg
de Lid-Staten er toe te machtigen in
hun wetgevingen een ·bepaling in te
voeren of te handhaven die de tabakdetaillisten zou verplichten tot het
naleven van de op de fiscale bandjes
vermelde en door de voortbrengers en
invoerders vastgestelde prijs.
Tweede grief.
Door het middel van eiseres dat op de
verwerping van een amendement berustte
ohbeantwoord te laten, heeft het arrest
artikel 97 van de Grondwet geschonden.
(Eiseres had bij oonclusie betoogd dat men
bij amendement had voorgesteld, in
de oorspronkelijke tekst van de richtlijn,
de term « de maximumkleinhandelsverkoopprijzen >> te vervangen door de
« vaste prijzen », amendement dat verworpen werd.)
Wij moeten principieel eerst de tweede
grief beahtwoorden. Ret inwilligen van
deze grief zou immers de vernietiging
van het arrest mede kunnen brengen.
In ·elk geval zou dit wellicht het stellen
van een vraag aan het Europees Rof
overbodig D;Jaken I Maar .. . deze grief
client verworpen te worden.
W aarom dient deze tuieede grief onge~rond verklaard te worden ?

Eiseres had inderdaad bedbeld amendement en de verwerping ervan in haar
« bijkomende conclusie >> (p. 9) inge-.
roepen, maar zij had zich er toe beperkt
daaruit af te leiden « dat artikel 58 met
de richtlijn onverzoenbaar is, daar het
alle prijsconcurrentie cip het detailvlak
uitschakelt, wat niet het geval zou zijn
met een systeem van maximumprijzen
zoals in de richtlijn bedoeld >>.
Eiseres had aldus het hof van beroep
niet verzocht een jciridisch gevolg af te
leiden uit de procedure van totstandkoming van de richtlijn en i.h.b. uit het
verwerpen van het amendement maar
had enerzijds de nadruk gelegd op het
verschil tussen de tekst van artikel · 58
van de wet van 1969 die van « verplichte
verkoopprijs >> gewaagt en de·tekst van de
richtlijn die« maximumprijzen >> bedoelt,
en anderzijds overwogen dat bedoeld
artikel 58 geenszins met de richtlijn
onverenigbaar zou geweest zijn indien
het « maximumprijzen >> zoals de richtlijn
en niet « verplichte prijzen >> bedoeld zou
hebben.
Eiseres stelt niet dat geen antwoord
gegeven werd op deze conclusie die
overigens niet hoefde beantwoord te
worden daar zij !outer op een veronderstelling berustte.
Eerste grief.
De richtlijn staat gewis aan de Staten
toe een maximumprijs te bepalen of te
laten bepalen ; anders zou immers de
hefting van de belasting (accijnzen), die
op de maximumprijzen dient berekend
te worden, onmogelijk zijn.
De richtlijn beperkt zich verder er toe
te bepalen dat de fabrikanten en invoerders vrijelijk de maximumprijzen bepalen.
Moet of kan daaruit afgeleid worden
dat noch de Lid-Staten noch de producenten en invoerders, ingevolge een
nationale reglementering, aan de detaillant mogen verbieden beneden de
maximumprijzen te verkopen?
« That is the question >>,
Ret antwoord is m.i. twijfelachtig.
De vraag dient aan het Europees Rof
gesteld te worden.
Maar eerst rijst de vraag, of de bepalingen van bedoelde richtlijn rechtstreekse working hebben in die zin dat
de rechtzoekenden voor de nationale
rechter deze bepalingen mogen inroepen
als fundament van .een eis, verweer of
exceptio, en i.h.b. ten deze om te doen
gelden dat een nationale wetsbepaling
die daarmeestrijdig is omdat zij ze niet
eerbiedigt, ermede o:riverenigbaar zijride,
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door deze rechter niet mag toegepast
worden. Naar mijn bescheiden mening
heeft deze richtlijn wel een rechtstreekse
werking.
.
, Zoals overigens het Hof niet onbekend
is, heeft het Europees Hof in tenminste
vier arresten beslist dat door de Europese
overheden uitgevaardigde richtlijnen een
rechtstreekse werking kunnen hebben
wanneer de voorwaarden, die door
advocaat-generaal Mayras in .de zaak
41/74 meesterlijk werden gepreciseerd,
aanwezig zijn : ik bedoel de arresten van
21 oktober 1970 - .zaak 20-23/73 - ,
17 december 1970 zaak 33/70 - ,
4 december 1974 - zaak 41/74 - , en
26 februari 1975- zaak 67/74 (6) (7).
Desniettegenstaande behoort .aan het
Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen te worden. gevraagd of
de richtlijn nr. 72/464 van 19 december
1972 rechtstreekse werking heeft , .. en
dan een tweede vraag te stellen .die zou
kun.ilen hiiden als volgt :
Moet artikel 5 van de richtlijn nr. 72/
464 van 19 december 1972 van de Raad
van de Economische Gemeenschapperi
betreffende belastingen op het verbruik
van tabaksfabrikaten, in deze zin. worden
uitgelegd, dat het de Lid-Staten is
verboden een wettelijke maatregel in te
voeren of in stand te houden waardoor,
voor ingevoerde of in het · binnenland
geproduceerd!J tabaksartikelen, voor de
verkoop aan de-verbruiker, een verkoopprijs, met name de op het fiskale bandje
vermelde prijs, wordt. opgelegd, d.w.z.
dat. noch het maximum mag overschreden worden noch toegelaten wordt
tegen een lagere prijs te verkopen?
Besluit.
Il stel voor op de vier middelen te
antwoorden zoals ik gesuggereerd heb,
en voorts te beslissen dat de zaak uitgesteld wordt totdat het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen,. bij wege van een prejudicieel
arrest, uitspraak zal hebben gedaan
over de vragen welke ik in de loop van
mijn conclusie heb aangeduid.

arrest, op 24 december 1974 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegend~J dat het arrest, bij bevestiging van de beroepen beslissing
van de Voorzitter van de Rechtbank
van Koophandel te Brussel, zitting
houdende zoal!3 in kortgeding in zake
vorderingen tot staking, eiseres ertoe
veroordeelt op te houden sigaretten te
koop aan te bieden of te verkopen tegen
een lagere prijs dan de op het fiscaal
bandje vermelde prijs ;
Overwegende dat deze veroordeling
hierop steunt dat eiseres een daad van
onrechtmatige mededinging beging door,
bij het verkopen of te koop aanbieden
van sigaretten, de prijs niet te eerbiedigen
welke door artikel 58 van de wet van
3 juli 1969 tot invoering van de belasting
over de toegevoegde waarde is bepaald ;
Overwegende dat § 1, lid 1, van
voormeld ari;ikel 58 bepaalt : '' Ten
aanzien van ingevoerde of hier te lande
geproduceerde tabaksfabrikaten wordt
de belasting geheven telkens wanneer
voor die fabrikaten, overeenkomstig de
wets- of verordeningsbepalingen ter zake,
accijns moet worden voldaan. De belasting wordt berekend op de prijs vermeld
op het fiscale bandje, die de verplichte
verkoopprijs aan verbruiker moet zijn,
of indien geen prijs is bepaald, over de
maatstaf van hefting van de accijns >> ;
Overwegende dat het arrest, zonder
dienaangaande te worden bekritiseerd,
beslist dat die wetsbepaling welke,
hoewel voorkemend in een fiscale wet,
tevens " van economische aard n is, zo
voor ingevoerde als voor in Belgie
geproduceerde tabaksfabrikaten, · voor de
verkoop aan de verbruiker, een verkoopprijs, met name de op het fiscale bandje
vermelde prijs, oplegt ;

Gelet op het bestreden

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 3(j), 5,
lid 2, 85, 86 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, ondertekend te Rome op
25 maart 1957, 1-1 van de Belgische wet
van 2 decemberl957 waarbij dit Verdrag
wordt goedgekeurd, 58 van de wet v.an
3 juli 1969 tot invoering van het W etbo.ek
van de belasting over ·de toegevoegde
waarde en 97 van de Grondwet,

(6) ·Raadpl. ook de ·conclusie van het
openbaar ministerie voor het arrest van het
Hof van cassatie van 16 juni 1975, gepubliceerd in Revue de d'l'oit penal et de criminologie,
19.75-;1.976, p. 67 en vlg.
·

{7) Zie ook : a) conclusie advocaat'generaal
Mayras in de zaak 51/76; b) J. V. Lams,
« L'e:ifet direct des directives »,in: Melanges en
hommage au professeu'l' J. Baugniet, p. 471
en vlg.
··
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af t.e wijzen die de onverenigbaarheid
opwierpen van artikel 58 van de wet van
3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek
van de belasting over (le toegevoegde
waarde, met de artikelen 3(f), 5, lid 2,
85 en 86 van het Verdrag van Rome, en
eiseref! vervolgens, op de vordering van
verweerster, wegens schending van meergeiloemd artikel 58 te veroordelen tot het
stopzetten .van de verkoop -:an sigaretten
tegen een lagere prijs dan de op het
fiscale bandje aangeduide prijs, het
arrest beslist, enerzijds, « dat artikel 85
van het V erdrag enkel slaat op alle
overeenkomsten tussen onderne1ningen,
alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke
gedragingen en dus niet op de wetgeving
van een van de Lid-Staten; dat een
wettelijke bepaling zoals die van artikel 58 van het W etboek van de belasting
over de toegevoegde waarde bijgevolg
niet onder toepassing valt van artikel 85
van het Verdrag ; dat voormeld artikel 58
geen overeenkomsten tussen ondernemingen heeft bekrachtigd of willen
versterken en uitbreiden ; dat de omstandigheid dat deze wetsbepaling haar
« uitgangspunt >> of haar « oorsprong >>
zou vinden in bepaalde met artikel 85
van het Verdrag strijdige overeenkomsten
tussen ondernemingen, de nietigheid van
gezegde wetsbepaling ingevolge dit artikel
niet kan teweegbrengen )), anderzijds,
dat artikel 86 van het Verdrag « wederom
het feit van ondernemingen en niet van
een Lid-Staat bedoelt ; dat een wettekst
dus niet onder toepassing van het door
artikel 86 van het Verdrag uitgevaardigde verbod kan vallen, al mocht hij
de bedoelde abusieve handelingen van
ondernemingen in de hand werken )),
en tenslotte, « dat voormeld artikel 58
evenmin de verwezenlijking in gevaar
brengt van de doelstellingen van het
Verdrag en namelijk niet van het
principe van een .niet vervalste mededinging op de gemeenschappelijke markt,
vermits het de fabrikanten en ihvoerders
van de gemeenschappelijke markt geenszins belet vrij hun prijzen te bepalen )),
terwijl, eerste onderdeel, hoewel in
beginsel de n;taatregel van een Lid-Staat,
zoals het vaststellen van verplichte
verkoopprijzen, niet onder toepassing
van artikel 85 van het E.E.G.-Verdrag
valt, zulks niet meer geldt wanneer de
staatsmaatregel zijn uitgangspunt of
zijn oorsprong vindt in door voormeld
artikel 85 verboden overeenkomsten
tussen ondernemingen en hij tot gevolg

heeft de daaruit voortvloeiende mededin~ngsbeperkingen erga omnes uit te
breiden; artikel 5, lid 2, v&n het E.E.G.Verdrag aan de Lid-Stat,en de verplichting oplegt zich te onthouden. van alle
maatregelen welke ·de· verwezenlijking
van de doelstellingen van het Verdrag
in gevaar kunnen brengen, waaronder
namelijk de verwezenlijking van een
niet vervalste mededinging ; het stelsel
van niet-vervalste mededinging, vastgelegd onder meer in de artikele:ri 3(!)
en 85 van het E.E.G.-Verdrag, stelsel
dat de Lid-Staten niet in gevaar mogen
brengen, niet aileen de mededinging
betreft die op het niveau van de voortbrengers moet bestaan, doch insgelijks
die welke moet bestaan onder de zich
tot de verbrnikers richtende verdelers ;
derhalve, door te beslissen dat artikel 58
van de wet van 3 juli 1969 niet valt onder
het verbod van artikel 85 van het E.E.G.Verdrag hoewel het in aanmerking neemt
dat dit artikel 58 als nitgangspunt of
oorsprong had overeenkomsten tnssen
ondernemingen die naar lnid van deze
gemeenschapsrechtelijke bepaling verbaden zijn, en door te oordelen dat artikel 58
de fabrikanten en invoerders niet belet
vrijelijk hun prijzen te bepalen, zonder
acht te slaan op de mededinging die op
het niveau van de verdeling aan de
verbruiker client te bestaan, het arrest
alle in het middel aangeduide wetsbepalingen, uitgezonderd de artikelen 86
van het E.E.G.-Verdrag en 97 van de
Grondwet schendt,
terwijl voorts, door het verweer af te
wijzen waarin eiseres de onverenigbaarheid van artikel 58 met de artikelen 3(j),
lid 2, en 85 van het E.E.G.-Verdrag
a:fleidde, zowel nit het uitgangspunt en de
oorsprong van voormeld artikel 58 als
nit de nitwerldng ervan, dit is het opleggen aan de tabakdetaillisten van
dezelfde verplichting als die welke nit de
met artikel 85 strijdige overeenkomsten
voortvloeide, te weten de verplichting
de tabaksprodnkten aan de verbruikers
te verkopen tegen de op het :fiscale bandje
aangeduide prijs, zulks om de redenen
dat artikel 58 van het W etboek van de
belasting over de toegevoegde waarde
geen overeenkomsten tussen ondernemingen heeft bekrachtigd, het arrest
artikel 58 van de wet van 3 juli 1969 tot
invoering van het W etboek van de
belasting over de toegevoegde waarde
schendt,
terwijl althans, nn het arrest het
verweer van eiseres afwijst om de vorenaangehaalde redenen; stennende zowel
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oorsprong van deze teksten, het berust
op een inadequate motivering (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
terwijl de grond waardoor het arrest
constateert dat de fabrikanten en invoerders vrij blijven in het bepalen van hun
prijzen, het verweer zonder passend
antwoord laat wa~rbij eiseres betoogde
dat artikel 58 onv\')renigbaar is met de
artikelen 3(j), 5, lid 2, en 85 van het
E.E.G.-Verdrag, omdat de tekst elke
mededinging tussen de kleinhandelaars
uitsluit (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, nude Lid-Staten zich
ervan moeten onthouden de verwezenlijking van de doelstellingen van het
V erdrag in gevaar te brengen, daaronder
namelijk de verwezenlijking van een nietvervalste mededinging, het arrest niet
zonder schending van de artikelen 3{j), 5,
en 86 van het E.E.G.-Verdrag heeft
kunnen beslissen dat artikel 58 van de wet
van 3 juli 1969 niet onder de toepassing
van die bepalingen valt « al mocht hij
(zulke wettekst) de bedoelde abusieve
handelingen van ondernemingen in de
hand werken » (schending van alle in
het middel aangeduide wetsbepalingen,
uitgezonderd de artikelen 85 van het
E.E.G.-Verdrag en 97 van de Grondwet);
bovendien, nu het misbruik van machtspositie waarover eiseres zich in conclusie
beklaagt, hierin bestaat dat de ondernemingen die zulke machtspositie bezitten, dit wil zeggen de fabrikanten en
de invoerders, die machtspositie benutten
om de tabakgrossiers en -detaillisten
te dwingen de door hen vastgestelde
verkoopsvoorwaarden, inzonderheid de
op het fiscale bandje aangeduide verkoopprijs aan de verbruiker te aanvaarden,
de omstandigheid dat bedoelde fabrikanten en invoerders hun prijzen vrijelijk
blijven bepalen, vreemd is aan het
verweer van eiseres waarop het arrest
bijgevolg niet passend antwoordt (schending van artikel97 van de Grondwet)
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, 'de regels
van de Grondwet in acht nemend en
rekening houdend in het bijzonder met
de aard van de wetten. die van de Wetgevende Macht uitgaan, zonder de in het
onderdeel aangehaalde wetsbepalingen
te schenden, vaststelt dat artikel 58 van
de wet van 3 juli 1969 tot invoering van
de belasting over de toegevoegde waarde
geen overeenkomsten heeft bekrachtigd

en « een eigen regeling heeft ingevoerd
die vrij door de wetgevende k&mers werd
gestemd »;
Overwegende dat een dergelijke wet
van de W etgevende Macht geen overeenkomsten die met de bepalingen van artikel 85 van het E.E.G.-Verdrag strijdig
zouden zijn heeft bekrachtigd of algemeen
bindend verklaard ;
Dat het arrest, meer in het bijzonder,
door te beschouwen dat voormeld artikel 58 geen overeenkomsten tussen
ondernemingen heeft bekr&chtigd, evenmin dit artikel 58 zelf schendt ;
Overwegende dat uit bovenstaande
blijkt dat het arrest zijn beslissing,
waarbij het de stelling van eiseres
betreffende de onverenigbaarheid van
voormeld artikel 58 met de artikelen 3(j),
5, lid 2, en 85 van het E.E.G.-Verdrag
verwerpt, regelmatig motiveert ;
Overwegende dat, door enerzijds aan
te stippen dat eiseres de onverenigbaarheid van voormeld artikel 58 doet gelderi
met artikel 85, en daardoor ook met de
artikelen 3(j), 5, lid 2, van het E.E.G.Verdrag, en door anderzijds te beschouwen dat bedoeld artikel 85 enkel slaat
op de overeenkomsten tussen ondernemingen, terwijl artikel 58 een wetsbepaling is en geen overeenkomst, en
ook geen overeenkomsten bekrachtigt,
het arrest de in het onderdeel bedoelde
conclusie van eiseres beantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, waar het arrest
beschouwt dat de fabrikanten en· invoerders hun prijzen vrijelijk kunnen
bepalen, het zulks niet doet in antwoord
op de conclusie van eiseres betreffende
de onverenigbaarheid van voormeld artikel 58 met artikel 86 van het E.E.G.Verdrag, maar in antwoord op de
conclusie van eiseres betreffende de
onverenigbaarheid van bedoeld artikel 58
met de artikelen 30 tot 32 van gezegd
Verdrag;
Dat het arrest, door vast te stellen
dat artikel 86 het feit van ondernemingen
en niet Lid-Staten bedoelt, zodat een
wettekst niet onder toepassing van
artikel 86 kan vallen, de in het onderdeel
bedoelde conclusie van eiseres betreffende
het misbruik van machtspositie beantwoordt;
Dat het onderdeel op dit punt feitelijke
grondslag mist ;
Overwegende dat, in zoverre het stelt
dat het arrest niet zonder schending van
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E.E.G;-Verdrag heeft kunnen beslissen
dat de tekst van voormeld artikel 58
niet onder toepassing van die wet~:
bepaling kan vallen, ook « al mocht hiJ
de abusieve handelingen van de onderneminaen in de hand werken "• het
onderdeel vragen van uitlegging van het
Gemeenschapsrecht stelt die hierna onder
1 o zullen worden geformuleerd ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen l, §§ l, 2
en 3 2 §§ 1 en 2bis, van de. wet betreff~nd~ de economische reglementering
-en de prijzen ingevoerd door de besluitw~t
van 22 januari 1945, zoals deze IS
gewijzigd door de wetten van 23 de:cember 1969 en 30 juli 1971, l, § l, van
het ministerieel besluit van 22 december
1971 houdende verplichting tot aangifte
van de prijsverhogingen, § 12 van het
reglement gevoegd bij het minist~.;ieel
besluit van 22 januari 1948 waarbiJ de
.accijnsheffing op gefabrice.erde ~1_1~ak
wordt geregeld, zoals h~t IS geWIJzigd
.door het ministerieel beslmt van 28 maart
1951, genomen ter uitvoering van de wet
van 31 december 1947 betreffende het
fisca.al regime van tabak, 90-1 van het
Verdrag .tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, ondertekend
te Rome op 25 maart 1957, 1-1 van de
Belgische wet van 2 december 1957 tot
goedkeuring van evengenoemd Verdrag
·en 58 van de wet van 3 juli 1969 tot
invoering van het Wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde,
doordat om het verweer van eiseres
af te wii'zen dat de onverenig?a~rheid
van artikel 58 van de wet van 3 Juli 1969
met artikel 90-1 van het Verdrag van
Rome opwierp, en eiseres vervolgens op
de vordering van verweerster, :wegens
.schending van meergenoemd artikel 58
te veroordelen tot het stopzetten van de
verkoop van sigaretten tegen een lagere
.dan de op het fiscale bandje aangedui~e
prijs, het arrest beslist « dat de fabnkanten en invoerders van tabaksprodukten private bedrijven zij~ en dat de
Belgische Staat hun .geen b~Jzondere ~f
uitsluitende rechten m de zm van artikel 90 toekent ook niet door artikel 58
van het W etb~ek van de belasting over
.de toegevoegde waarde ; dat dit artikel
immers geen recht schept ten voord~!e
van bepaalde ondernemingen en namehJk
niet het recht om erga omnes de vaste
prijs te bepalen, maar enke1 een re~!e
mentering invoert die voor alle. gehJk:SOOrtige ondernemingen geldt, en krach-

tens welke de op het fiscale. bandje
vermelde prijs verplicht .is; zonder te
bepalen hoe en door wie deze prijs zal
worden vastgesteld .>>,
terwijl, eerste onderdeel, · de ~lgeme~e
prijzenreglemeritering, voortvloewnde. mt
de in het middel aangeduide orgameke
bepalingen, aan de fabrikanten en invoerders op alle gebieden, de tabaksector
daarinbegrepen, onder voorbehoud van
een ten deze niet bestaand programmacontract, toestaat .hun prijzen vrijelijk
vast te stellen, na aangifte van prijsverhoging, en hun oplegt de normale
prijs of de maximumprijs ~a. te leven,
die eventueel door de Mmister van
Economische Zaken is· vastgesteld ; de
door een fabrikant of een invoerder
gedane aangifte van prijs:verhogin~ hem
enkel in staat stelt een meuwe priJS toe
te passen zonder dat hij evenwel de
verplichte verkoopprijs aan de verbruiker mag bepalen ; nu de op het
fiscale bandje voor tabakswaren vermelde prijs overeenkomstig die algemene
reglementering wordt vastgesteld onder
meer na aangifte van prijsverhoging,
door de fabrikant of de invoerder, en nu
artikel 58 van de wet van 3 juli 1969
bepaalt dat die prijs de .verplichte
verkoopprijs aan de verbrm!';er moet
zijn, de economische c!-raagWIJdte van
deze bepaling, gecombmeerd met het
algemeen prijzenstelsel, er integendeel
op neerkomt aan de fabrikanten en
invoerders van tabakken toe te staan de
verkoopprijzen van hun produkten e1·ga
omnes vast te stellen ; het arrest, door
aan voormeld artikel 58 zodanig gevolg
te ontzeggen, alle in het middel ~an
geduide wetsbepalingen schendt, mtgezonderd artikel 90 van het E.E.G.V erdrag en artikel l-1 van de goedkeuringswet van 2 december 1957;
tweede onderdeel, door vervolgens te
beslissen dat de tabaksfabrikanten en
-invoerders private ondernemingen zi.jn
waaraan de Belgische Staat geen mtsluitende of bijzondere ·rechten verleende
in de zin van artikel 90 van het E.E.G.Verdrag, hoewel het algeme~e prijzenstelsel aan de fabrikanten en mvoerders
van andere produkten dan tabak niet
toelaat de verplichte verkoopprijs aan
de verbruiker vast te stellen, het arrest
de gezamenlijke, in het middel aangeduide wetsbepalingen scheridt :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende, enerzijds,. dat waar het
arrest vaststelt dat de Belgische Staat
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tabaksprodukten " geen bijzondere of
uitsluitende rechten in ·de zin van dit
artikel toekent », het de toestand toetst
aan de bepalingen van artikel 90 van het
E.E.G.-Verdrag, terwijl het onderdeel
geen schending van deze bepaling aanvoert;
Overwegende, anderzijds, dat, hoewel
het arrest aanstipt dat artikel 58 van de
wet van 1969 aan de fabrikanten en
invoerders van tabaksprodukten het
recht niet toekent om " erga omnes de
vaste prijs te bepalen », het deze wetsbepaling geenszins schendt vermits het
aan deze bepaling haar juiste draagwijdte
toekent, namelijk " het invoeren van een
reglementering die voor alle gelijksoortige
ondernemingen geldt en krachtens welke
de op het fiscale bandje vermelde prijs
verplicht zal zijn, zonder te bepalen hoe
en door wie deze prijs zal worden vastgesteld »;
'Vat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de in het middel
aangehaalde Belgische wetgeving ter
zake blijkt dat het algemeen stelsel van
prijzenreglementering in Belgie, onder
voorbehoud van een ten deze niet
bestaande programmacontract, en mits
naleving van de door de rechtbanken te
beoordelen normale prijs of van de
eventueel door de Minister van Economische Zaken vastgestelde maximumprijs, aan de fabrikanten en invoerders
toestaat, na aangifte van prijsverhoging
en mits inachtneming van een bepaalde
wachttijd, hun nieuwe prijzen, daarinbegrepen de kleinhandelsprijzen, vrij
vast te stellen ;
Dat, zo de fabrikant of invoerder
door die aangifte van prijsverhoging in
ataat wordt gesteld, na verloop van de
wachttijd, de nieuwe prijs toe te passen,
hij evenwel niet vermag de verkoopprijs
voor de verbruiker verplicht te stellen ;
Overwegende dat het middel aanvoert
dat artikel 58 van de wet van 3 juli 1969,
gecombineerd met voornoemd stelsel van
prijzenreglementering, er integendeel op
neerkomt aan de fabrikanten en invoerders van tabaksprodukten toe te
staan de verkoopprijs van hun prodnkten
aan de. verbruiker op te leggen;
Dat het middel stelt dat, nu aldus
door artikel 58 aan de fabrikanten en
invoerders van tabaksprodukten wordt
toegestaan de v-erplichte verkoopprijs
aan de verbruiker op te leggen, terwijl
het algemeen stelsel van prijzenregle-

mentering zulks aan de fabrikanten en
invoerders van andere produkten dan
tabaksprodnkten niet toelaat, de fabrikanten en invoerders van tabaksprodukten private ondernemingen zijn waar·
aan de Belgische Staat bijzondere of
uitsluitende rechten verleent in de zin
van artikel 90 van het E.E.G.-Verdrag;
Overwegende dat het middel zodoende
een vraag van uitlegging van het
Gemeenschapsrecht stelt die hierna onder
2° zal worden geformuleerd ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 3(a), 5, lid 2,
30, 31, 32, 36 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, ondertekend te Rome op
25 maart 1957, en 1-1 van de Belgische
wet van 2 december 1957 waarbij dit
Verdrag is goedgekeurd,
doordat, om het verweer af te wijzen,
waarbij eiseres in conclusie betoogde
dat artikel 58 van de wet van 3 juli 1969
tot invoering van het W etboek van de
belasting over de toegevoegde waarde
onverenigbaar is met het beginsel van het
vrije verkeer van goederen en met het
verbod van alle maatregelen van gelijke
werking als kwantitatieve beperkingen,
en om eiseres vervolgens op de vordering
van verweerster, we gens sohending van
meergenoemd artikel 58, tot het stopzetten van de verkoop van sigaretten
tegen een lagere · dan de op het fisc ale
bandje aangeduide prijs te veroordelen,
het arrest, enerzijds, beslist " dat artikel 58 van het W etboek van de belasting
over de toegevoegde waarde de afzetmogelijkheden die ingevoerde produkten,
bij ontstentenis van die maatregelen, op
de binnenlandse markt zouden vinden,
niet beperkt » om de redenen « dat zo
bepaalde promotionele praktijken daardoor gehinderd worden, deze hinder
dezelfde is zowel voor inlandse als voor
ingevoerde goederen », en, anderzijds,
overweegt " dat voormeld artikel 58
evenmin de verwezenlijking in gevaar
brengt van de doelstellingen van het
Verdrag en namelijk niet, zoals hager
betoogd, van het principe van het vrije
verkeer van goederen, vermits het de
fabrikanten en invoerders van de
Gemeenschappelijke Markt geenszins
belet vrij hun goederen in te voeren »,
terwijl iedere handelsreglementering
van een Lid-Staat die van die aard is dat
bij de intracommunautaire handel rechtstreeks of zijdelings, actueel of potentieel,
kan belemmeren, een maatregel van
gelijke werking als een kwantitatieve
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discriminatoire werking behelst, in deze
zin dat hij zonder onderscheid op de
nationale en op de ingevoerde produkten
wordt toegepast, niet pertinent is ten
aanzien van de kwalificering ervan als
maatregel met gelijke werking als een
kwantitatieve beperking,
terwijl het arrest, door te beslissen
dat artikel 58 van de wet van 3 juli 1969
geen maatrege1 van gelijke werking
uitmaakt omdat het zowel op de nationale
als op de ingevoerde produkten wordt
toegepast, en door daarna te beslissen,
onder verwijzing naar deze grond, dat het
principe van het vrije verkeer van de
goederen door dit artikel niet in gevaar
wordt gebracht, alle in het middel
aangeduide wetsbepalingen schendt :
Overwegende dat het hof van beroep
oordeelt dat artikel 58 van de wet van
3 juli 1969 geen door de artikelen 30 en
volgende van het E.E.G.-Verdrag Verboden maatregel van gelijke werking
als een kwantitatieve invoerbeperking
oplevert, op grond van de beschouwing
dat de afzetmogelijkheden die de ingevoerde produkten, bij ontstentenis van
die maatregel, op de binnenlandse markt
zouden vinden, er niet door worden
beperkt ; dat meer bepaald, zo bepaalde
promotionele praktijken door die maatregel worden verhinderd, deze hinder
dezelfde is zowel voor de inlandse als
voor de ingevoerde produkten ;
Dat het beslist dat voormeld artikel 58
de verwezenlijking van de doelstellingen
van het E.E.G.-Verdrag, en namelijk het
principe van het vrij verkeer van
goederen, niet in gevaar brengt, vermits
het de fabrikanten en invoerders van de
gemeenschappelijke markt niet belet
vrij hun goederen in te voeren en hun
prijzen te bepalen ;
Overwegende dat het middel aanvoert
dat een nationale maatregel, ook wanneer
hij zonder onderscheid op de nationale
en op de ingevoerde produkten toepasselijk is, zodat hij in deze zin geen discriminerende werking heeft, niettemin een
door de artikelen 30 en volgende van het
E.E.G.-Verdrag verboden maatregel van
gelijke werking als een kwantitatieve
invoerbeperking oplevert, wanneer hij
van die aard is dat hij de intracommunautaire handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel,
kim belemmeren ; dat het principe van
het vrije verkeer van de goederen door
een wettelijke maatregel van een Lid-

Staat in gevaar kan worden gebracht,
ook wanneer deze maatregel zowel op
de nationale als op . de ingevoerde
produkten toepasselijk is ;
Overwegende dat zulks de vraag doet
rijzen of een maatregel zoals in artikel 58
vervat, niettemin een maatregel van
gelijke werking als een kwantitatieve
invoerbeperking kan opleveren ;
Overwegende dat het middel zodoende
een vraag van uitlegging van het Gemeenschapsrecht stelt, die kan worden geformuleerd zoals hierna onder nr. 3 zal
worden bepaald ;
Over het vierde middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 5, 12, 13
van de richtlijn nr. 72/464 van 19 december 1972 van de Raad van de
Europese Economische Gemeenschap betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van t~;tbaks
fabrikaten, 189 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, ondertekend te Rome op
2.5 maart 1957, 1-1 van de Belgische wet
van 2 december 1957 tot goedkeuring
van evengenoemd Verdrag, 58 van de
wet van 3 juli 1969 tot invoering van
het W etboek van de belasting over de
toegevoegde waarde en 97 van de
Grondwet,

doordat, om het verweer af te wijzen
waarin eiseres betoogde dat artikel 58
van de wet van 3 juli 1969, gelet op de
onverenigbaarheid ervan met voormelde
richtlijn nr. 72/464 van 19 december 1972
van voormelde Raad, diende te worden
beschouwd als stilzwijgend opgeheven
vanaf 1 juli 1973, datum van inwerkingtreding van meergemelde richtlijn, of
althans niet meer · toepasselijk was geworden, en om vervolgens eiseres, op de
vordering van verweerster, wegens schending van voormeld artikel 58, tot het
stopzetten van de verkoop van sigaretten
tegen een lagere prijs dan de op het
fiscale bandje aangeduide te veroordelen,
het arrest beslist « dat deze richtlijn
immers een Lid-Staat niet verbiedt een
bepaling in zijn wetgeving in te voeren
of te handhaven, die de detaillisten van
tabaksfabrikaten verplicht de prijzen
op de fiscale bandjes vermeld, te eerbiedigen », om de · redenen dat « zo
artikel 5-1 van deze richtlijn bepaalt
dat de fabrikanten en importeurs
de maximumkleinhandelsverkoopprijzen
van hun produkten vrijelijk vaststellen,
het hi!'lraan dadelijk toevoegt dtJ,t deze
bepaling echter geen beletsel mag vormen
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hepalingen van de Lid-Staten inzake
prijzencontrole en inachtneming van de
vastgestelde prijzen »,
te1·wij,l, .ee1'Bte O'f!derdeel, nu de richtlijn
van de Raad .nr. 72/464 van 19 december
1972 betreft'ende. de belasting, andere
dan om.zetbelasting, op het verbruik
van tabaksfabrikaten steunt op het
beginsel van de vrije totstandkoming
van de prijzen, en nu de communautaire
wetgever een a1nendement verworpen
heeft dat ertoe strekte in artikel 5-1
de term " de maximumkleinhandelsverkoopprijzen » te vervangen door << de
vaste prijzen », artikel 5-1 in fine, naar
luid waarvan de richtlijn geen beletsel
vormt voor de inachtneming van de
vastgestelde, dit is verplichte prijzen,
niet tot gevolg heeft de Lid-Staten ertoe
te machtigen in hun wetgevingen een
bepaling in te voeren of te handhaven
die de tabakdetaillisten zou verplichten
tot het naleven van de op de fiscale
bandjes vermelde en door de voortbrengers en invoerders vastgestelde prijs ;
het arrest, door het tegendeel te beslissen,
aile in het middel aangeduide wetsbepalingen, uitgezonderd artikel 97 van
de Grondwet, schendt ;
tweede onde1·deel, door het middel van
de conclusie van eiseres, dat op de
verwerping van het vorenaangehaald
amendement berustte, onbeantwoord te
laten, het arrest artikel 97 van de
Grondwet schendt :
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres in conclusie
weliswaar de verwerping van het kwestieuze amendement aanhaalde doch er
zich toe beperkte daarbij aan te stippen
·en daaruit af te leiden dat artikel 58 met
de richtlijn onverenigbaar is, daar het
aile prijsconcurrentie op het vlak van de
detailhandel uitschakelt, « wat niet het
geval zou zijn met een systeem van
1l1aximumprijzen zoals in de richtlijn
bedoeld »;
Overwegende dat eiseres aldus het hof
van beroep niet verzocht een juridisch
gevolg af te leiclen uit de procedure van
totstandkoming van de richtlijn en in
het bijzonder uit het verwerpen van het
kwestieuze amendement, maar enerzijds
de nadruk legcle op het verschil tussen
de tekst van ·artikel 58 van de wet van
1969 die van "verplichte verkoopprijs »
gewaagt en de tekst van de richtlijn die
« maximumprijzen » bedoelt, en anderzijds overwoog dat bedoeld artik~l 58

geens~~ns met de _ric~ tlijn onverenigbaar

zo~ ZlJn geweest mcll<'Oln het «maximumpriJzen. », zoa~~ de richtlijn, en niet
« verphchte pnJzen » .z.ou hebben bedoelcl ·
Overwegende dat eiseres niet stelt dat
geen a~two~rd wer~ gegeven op deze
conclusw . d1e oven gens niet· hoefcle
beantwoord te worde:n. daar zij louter op
een verondersteiling berustte ·
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen ;

W at het eerste onclerdeel betreft :
Overwegende dat d~ richtlijn nr. 72/464
van 19 december 197 2 van de Raad van
de Europ~se Gemeensahappen betreffende
de belastmg, aJ?-dere Clan omzetbelasting,
op het verbrmk van_ tabaksfabrikaten
lui~ens haar motie':en steunt op het
begmsel v~~ de Vrlje totstandkoming
van de pnJzen voor aile groepen van
gefabriceerde tabak ;
Dat voormelde richtlijn in hltar artikel 5-1 bepaalt dat de fabrikanten en
importeurs de ma)(imumkleinhandelsverkoopprijzen van hun produkten vrijelijk vaststellen ;
Overwegende dat het arrest oordeelt
dat, nu voormeld artikel 5-1 daar
onmiddellijk aan toevoegt dat die bepaling nochtans " g~en beletsel mag vormen
voor . de toepassmg van de wettelijke
bepalmgen van de Lid-Staten in zake
prijzencontrole el?-. de inachtneming van
de vastgestelde prlJZe:n_ , voormelde richtlijn een Lid-Staat ni~t verbiedt een
bepaling in zijn w~tgeving in te voeren
of te handhaven dw de detaillisten van
tabaksfabrika~en vel'plicht de op de
fiscale bandJes vermelde prijzen te
eerbiedigen ;
Overwegende dat het middel stelt dat
nu . voormelde richt~ijn steunt op het
begmsel :'.an de vr1je totstandkoming
van de pnJzen, en nu de communautaire
wetgever een amendement heeft verworpen dat ertoe strekte in voormeld
artikel 5-1 de term " de maximumkleinhandelsverkoopprijzen ,, te vervan~en door <~ de vaste Prijzen », artikel 5-1
~n fine met tot gevolg heeft de LidSta~en ertoe te ~achtigen in hun wetgevmg een bepalmg in te voeren of te
handhaven die de tabaksdetailhandelaars
zou verplichten de op de fiscale bandjes
yermelde en " door de voortbrengers en
mvoerders vastgestelde prijs , na · te
leven;
Overwegende dat het middel zodoende
een vraag van uitlegging van het Gemeenschapsrecht stelt die hierna onder 4o
zal worden gefcirmuleerd ;
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Hof problemen van interpretatie van het
E.E.G.-Verdrag rijzen, waarover een
beslissing noodzakelijk is voor het wijzen
van zijn arrest, het Hof beveelt dat
de zaak wordt uitgesteld totdat door
het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen, bij wijze van prejudiciele beslissing, over die interpretatie
uitspraak zal zijn gedaan ;
Om die redenen, stelt de .zaak uit
totdat het Hof van ;rustitie van de
Europese Gemeenschappen bij wijze van
prejudiciele beslissing uitspraak zal
hebben gedaan over de vier vragen welke
hierna worden geformuleerd en waarover
eerst de volgende preciseringen worden
verstrekt in verband in het bijzonder met
de vragen twee, drie, en vier,
a) In de nationale reglementering in
verband waarmee de vragen worden
gesteld, wordt de belasting over de
toegevoegde waarde op ingevoerde of te
lande geproducef!rde tabaksfabrikaten,
tabakssurrogaten daaronder begrepen,
opeisbaar op hetzelfde tijdstip als de
accijns. Ret bedrag van de overeenkomstig artikel 58, § 1, van.het Wetboek
<< van de belasting over de toegevoegde
waarde » berekende belasting wordt door
de schuldenaar van de accijns betaald
aan de ontvanger die bevoegd is voor de
heffing van de accijns.
De Minister van :financien kan in
individuele gevallen, en onder de te
bepalen voorwaarden, een termijn toestaan voor de voldoening van de belasting.
W anneer de belasting die verschuldigd
is op voor het verbruik aangegeven
tabaksfabrikaten v66r de invoer is voldaan moet een bijzonder document
(zie koninldijk besluit nr. 7 van 12 maart
1970) bij de ontvanger der doU:ane
worden ingereikt met het oog op de
controle op de voldoening van de
belasting (koninklijk besluit nr. 13 van
3 juni 1970, Staatsblad 5 juni 1970).
b) Volgens het nationaal accijnsstelsel
onder meer van tabak (wet van 31 december 1947 gewijzigd door de wet van
16 juni 1973) is de inlandse of uitlandse
gefabriceerde tabak oiiderworpen aan
een accijns die vastgesteld wordt op een
bepaald percent van de kleinhandelsprijs :volgens eEm schaal die door de
Minister van Financien wordt vastgesteld.
Voor . de t~bak geleverd aan klein.,handelaars die uitstallen op. een plaats
toegankelijk voor het publiek, bepalen
de belanghebbendeil zelf, door de keuze

vail de kleinhandelsprijs, de categorie
waartoe hun produkten behoren. Aldus
moet een fabrikant of een importeur
die sigaren I evert welke in 't klein, ·alle
rechten inbegrepen, bijvoorbeeld dienen
verkocht te worden tegen 3 frank per
stuk (basisprijs : ·2 frank ; accijnsbijslag :
1 frank) die produkten onderwerpen aan
de accijns welke volgens de tabel der
:fiscale bandjes overeenstemt met de
categorie waartoe de basisprijs van
2 frank behoort.
Niets belet derhalve dat de belanghebbenden een :fiscaal bandje zciuden
aanbrengen voor de verkoopprijs hoven
de feitelijke waarde van de produkten.
De betaling van de accijns moet in
principe blijken uit het aanbrengen van
een :fiscaal bandje op de fabrikaten.
Wanneer het bandje eenmaal is aangebracht behalve indien het een
bandje « Prijs onbeperkt » betreft moeten de produkten aan de verbruiker
verplicht worden verkocht tegen de op
het bandje vermelde prijs (ministerieel
besluit van 22 januari 1948- Staatsblad
van 18 februari 1948 - zoals laatstelijk
gewijzigd door de besluiten van 9 april
1974-Btaatsbladvan 13april1974- en
4 november 1975 Staatsblad van
6 november 1975 - in het bijzonder
§§ 12 en 13).
c) De bij de wet ingevoerde accijns
(zie supra, b) wordt geheven volgens het
bij ministeriele besluiten gevoegd barema
der :fiscale bandjes (zie ministeriele
besluiten van 31 december 1947 .Staatsblad 1 januari 1948- 9 april 1974
- Staatsblad 13 april 1974 - en 10 januari 1976- Staatsblad 15 juni 1976).
Deze barema's vermelden de kleinhandelsprijs, de accijns en de belasting
over de toegevoegde waarde.
d) Indien de fabrikant of de importeur
wenst,. voor de toekomst en voor een
reeds in de handel gebracht produkt,
gebruik te makerr van een :fiscaal bandje
dat een hogere verkoopprijs vermeldt,
moet hij rekening houden met de
wettelijke en reglementaire bepalingen
die de aangifte van prijsverhogingen
opleggen.
Vragen:
1° <t) Moeten de artikelen 3(/), 5, lid 2,
en 86 van hilt E.E.G.-Verdrag in deze
zin worden uitgelegd, dat het aan een
Lid~Staat is verboden in zijn wetgeving
een bepaling in te voeren of te behoqden,
onder andere een bepaling waardoor en
voor ingevoerde .en vom' in het binnenland geproduceerde goederen voor. de
verkoop aan de verbruikers een door de

.. ,.
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bepaling van die aard is dat zij. het mis- verplicht stelt, hun onrechtstreeks de
bruik maken van een machtspositie op mogelijkheid geeft de verplichte verkoopde gemeenschappelijke markt, zoals be- prijs aan de verbruiker zelf vast te
paald:. door artikel 86 ·van het E.E.G.- stellen?
Zo . deze vraag .bevestigend wordt
Verdrag,. door een of meer ondernemingen
qeantwoord,. kan het behoud van de
in de.hand zou werken?
Is onder andere ill deze zin verbodeh · aldaar bedoelde bijzonde;re of uitsluitende
het invoeren. of behouden van een rechten strijdig zijn met de bepalingen
nationale wettelijke bepaling die het van het E.E.G.-Verdrag, met name die.
misbruik van een machtspositie door een welke bedoeld zijn in de artikelen 7 en
of meer . ondernemingen ' in ' de hand 85 tot en m(!t· 94 ?
werkt,. ;machtspositie die hierin bestaat
3° Moeten de artikelen 30, 31 en 32
dat fabrikanteri en invoerders van tabaks- van het E.E.G.-Verdrag aldus worden
fabrikaten de detailhandelaars·. yan een uitgelegd, dat een « maatregel van gelijke
Lid-Staat kunnen dwingen de door hen werking als .... " in de zin van voormeld
vastgestelde verkoopprijzen aan de v.er- artikel 30 uitmaakt, een reglementering
bruiker~ te eerbiedigen?
van een Lid-Staat waardoor, voor de
·b) Is '. het verboden e~n nationale • verkoop van bepaalde produkten aan
bepaling, zoals die bedi:Jeld onder a), -in te de .verbruiker, een vaste prijs wordt
voeren of.. t,e behouden, zelfs Wanneer opgelegd, prijs die op :fiscale bandjes
zij een .· algemene draagwijdte heeft,. wordt gemeld en die, naargelang van ~et
in die zin dat zij om het ev(!n welke geval; . wordt . bepaald zowel door de
f!!-bril;:anten en invoerders · bedoelt, dus fab;rikanten van deze produkten die in
ook degerien die . geen ''machtspositie deze Staat gevestigd zijn als door de
hebben of die ge.!;)n misbrmk'ervan maken, invoerders · van dezelfde produkten in
en a fortiori wanneer haar do'elstelling, het bijzonder van uit andere Lid-Staten?
·Ofwel dienen deze artikelen in die zin
haar voorwerp of uitwerking geenszins
hierin bestaan een misbruik van machts- . te worden uitgelegd, dat een dergelijke
reglem.entering alleen zodanige maatregel
positieJ
. · .
. .
Moeten in eeri dergelijk geval de onder uitmaakt wanneer in feite vaststaat dat
a) aangeduide bepalingen v;an het E:E.G.- hij de inter-communautaire handel rechtVerdrag, eventueel in verband gebraQht streeks of zijdelings actueel of potentieel
met andere, niet in 'die· zin worden kan belemmeren, hetgeen door de natiogeinterprE)te.erd, dat het invoeren of het nale ;re\)hter in specie dient te worden
behouden van. zodanige nationale wette- vastgesteld ?
Is het anders wanneer de Lid-Staat
lijke · bepaling geenszins verboden is,
maar dat deze bepaling · louter geen · aan de producenten eh invoerders zou.
weerslag kan hebben op het toepassings- toestaan na een aangifte van prijsgebied van artikel 86 van het E.E.G.- verhoging en met inachtneming van een
V erdrag, in die zin dat een misbruik bepaalde wachttijd, de prijzen, ook de
van machtspositie ongeoorloofd blijft, kleirihandelsprijzen, vrij vast te stellen,
zelfs indien het door deze· wetsbepaling, maar· die prijzen publiceert en aan de
hand van voormelde· maatregel de nain specie, werd in de hand gewerkt ? '
leving ervan· ·oplegt ?
. 2° Moet artikel 90 van het E.E.G.4° a) Hebben de bepalingen van de
V erdrag in deze zin worden uitgelegd
dat · men te· doen heeft met " onder- richtlijn nr. 72/464 van 19 december 1972
nemingen. :waaraan de Staat bijzondere van de Raad van Ministers, in het
of· ' uitsluitende
rechten 'verleent "• . bijzonder artikel 5·daarvan, rechtstreeks
wanneer, in tegenstelling tot de fabri- werking in de zin dat onder andere de
kanten en invoerders van andere pro- particulieren het recht hebben zich voor
dukten die aan de Minister van Econo- . d(') nationale · rechtscolleges daarop te
mische Zaken aangifte moeten doen beroepen?
b) Moet artikel 5 · van de richtlijn
van voorgenomen prijsverhogingen maar
de, verplichte verkoopprijs aan de ge: nr. 72/464 van 19 december 1972 van
bruiker niet kunnen vaststellen, de de Raad van Ministers betreffende
Staat aa;n de fabrikanten en ·invoerders belastingen, andere dan omzetbelasting,
van bepaalde produkten · dezelfde ver- op het verbruik van tabaksfabrikaten
plichting van aangifte van de ·voor- in' deze zin worden uitgelegd, dat het de
genomen prijsverhogingen oplegt, maar, Lid-Stat~n is verboden een wettelijke
door middel van een wetsbepaling die de. maatregel in te voeren of te behouden
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binnenland geproduceerde tabaksartikelen, voor de verkoop aan de verbruiker,
een verkoopprijs, met name de op het
fiscale bandje vermelde prijs, wordt
opgelegd, dit wil zeggen dat noch het
maximum mag overschreven worden
noch toegelaten is tegen een lagere prijs
te verkopen ?
Houdt de kosten aan.
7 januari 1977.- 1e kamer.- Voorzitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter.
Verslaggever, de H. de Vreese. Gelijkluidende conclusie, de H. Duman,
eerste advocaat-generaal. Pleiters,
de HH. Dassesse en Bayart.

· 2e KAMER.- 10 januari 1977_
1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VEROORDELING VAN DE BEXLAAGDE
WEGENS ZELFSTANDIGE DEELNEMING
AAN EEN MISDRIJF.- GEEN VERMELDING VAN ARTIKEL 66 VAN HET STRAFWETBOEK VE'REIST.

2° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN.
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE
WEGENS ZELFSTANDIGE DEELNEMING
AAN EEN MISDRIJF.- GEEN VERMELDING VAN ARTIKEL 66 VAN HET STRAFWETBOEK VEREIST.

go

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. VEROORDELENDE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING. TE VERMELDEN
WETTELIJKE BEPALINGEN.

4° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN.
BEKLAAGDE, VERVOLGD OM RET
MISDRIJF TE HEBBEN lJITGEVOERD OF
AAN DE UITVOERING REOHTSTREEKS TE
HEBBEN MEEGEWERKT OF DOOR ENIGE
DAAD TOT DE UITVOERING ZODANIGE
RULP TE HEBBEN VERLEEND DAT DE
MISDAAD OF HET WANBEDRIJF ZONDER
ZIJN BIJSTAND NIET HAD KUNNEN
WORDEN GEPLEEGD.- VooRWERP VAN
DE TELASTLEGGING.

5° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN.
V ALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN. VEROORDELING .WEGENS.
DEELNEMING AAN DIT MISDRIJF. WETTELIJKHEID. VoORWAARDE.

6°

V ALSHEID EN GEBRUIK VAN
vALSE STUKKEN. DEELNEMING
AAN MISDRIJVEN. VEROORDELING
WEGENS DEELNEMING AAN DIT MISDRIJF. WETTELIJKHEID. VooRWAARDE•

7° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN.
0PLIOHTING. VEROORDELING
WEGENS DEELNEM!l)[G AAN DIT MISDRIJF. WETTELIJKHEID. VooRWAARDE.

8° OPLIOHTING.- DEELNEMING AAN
J.liaSDRIJVEN. VEROORDELING WEGENS DEELNEMING AAN DIT MISDRIJF.
WETTELIJKHEID. VooRWAARDE.

9° VERJARING. -

STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. STUITING VAN
DE VERJARING.- DAAD VAN ONDERZOEK. BEGRIP.

1° en 2° De rechter die een beklaagde
veroordeelt wegens zelfstandige deelneming aan een misdrijf, welke deelneming hij in de bewoordingen van de
wet omschrijft, is niet verplicht in zijn
beslissing melding te maken van artikel66 van het StroJwetboek (1).
go Om naar recht te zijn gemotiveerd moet
een veroordelende beslissing op de
strafvordering hetzij in haar redenen,
hetzij met verwijzing naar de beroepen
beslissing melding maken va?'b de wettelijke bepalingen waarin de bestanddelen
worden opgegeven van het ten laste van
de beklaagde gelegde misdrijf en van die
waarin een straf wordt gesteld (2).
(Art. 97 Grondwet.)
4° De beklaagde die vervolgd wordt om
een misdrijf te hebben uitgevoerd of aan
de uitvoering rechtstreeks te hebben
meegewerkt of door enige daad tot de
uitvoering zodanige hulp te hebben
verleend dat de misdaad of het wanbedrijf
zonder zijn bijstand niet had kunnen
worden gepleegd, wordt daardoor vervolgd zowel voor een daad va,n rechtstreekse uitvoering van het misdrijf als
voor een der daden van deelneming,
bepaald in de leden 2 en 3 van artikel 66
van het Strafwetboek (g).
(1) Oass., 14 januari 1952 (Bull. en Pas.,
1952, I, 260).
(2) Oass., 9 februari 1976 (.Arr. cass., 1976,
blz. 674).
(3) Raadpl. cass., 5 april1948 (Bull. en Pas.,
1948, I, 215) en noot 1, 23 april 1951 (ibid.,
1951, I, 573) en noot 1, en 4 februari 1957
(ibid., 1957, I, 660).
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5o en 6° Om een beklaagde wettelijk te
kunnen ve1·oordelen als mededade1· van
het misd1·ijf « valsheid in gescMiften
en gebruik van valse stukken >> wordt
niet ve1·eist dat alle bestanddelen van
het misdrijf in de deelnemingshandelingen aanwezig zijn; het is voldoende
dat vaststaat dat een dader het misdrijf
" valsheid in geschriften en geb1·uik van
valse stukken » heeft gepleegd en dat de
mededade1· wetens aan de uitvoering van
het misd1·ijf heeft deelgenomen op een
der in lid 2 en 3 van artikel 66 van het
Strafwetboek
bepaalde wijzen (1).
(Artt. 66, 193, 196, 197 en 213 S.W.)
7o en so Om een beklaagde wettelijk te

kunnen vero01·delen als mededade1· van
het misdrijf « oplichting » wordt niet
vereist dat de rechter vaststelt dat alle
bestanddelen van het misdrijf in de
deelnemingshandelingen aanwezig zijn ;
het is voldoende dat vaststaat dat een
dadeJ· het misdrijf « oplichting » heeft
gepleegd en dat de mededade1· wetens
aan de uitvoering van het misdrijf heeft
deelgenomen op een der in lid 2 en 3 van
a1·tikel 66 van het Stmfwetboek bepaalde
wijzen (2). (Artt. 66 en 496 S.W.)
go Onder daad waardoor de veJjaring van
de strafvoJ·dering wordt gestuit wordt
verstaan elke handeling of daad van
een daartoe bevoegde overheid strekkende
tot het verzamelen van bewijzen of tot het
in staat van wijzen brengen van de
zaak (3). (Art. 22wetvan 17 april1878.)
(RRAM EN LITISCONSORTEN, T. NATIONAAL
VERBOND
VAN
SOCIALISTISOHE MUTUALITEITEN EN LITISCONSORTEN.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 april 1976 door het Hof van
Beroep te Brussel gewezen ;

A. Op de voorzieningen van de eisers,
in zoverre zij gericht zijn tegen de beslissing op de strafvordering :
1. Op de voorziening van de eerste
eiser, Kram :

(1) Cass., 15 april 1975 (A1·1·. cass., 1975,
blz. 890).
(2) Cass., 6 februari 1973 (A1'1·. cass., 1973,
blz. 565).
(3) Cass., 7 oktober 1976, supm, blz. 148.

Over het eerste en tweede middel
samen, afgeleid,
het ee1·ste, uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eiser veroordeelt
wegens de telastleggingen A- VIII en
B-A-XIII, namelijk valsheid en oplichting, en deze bewezen verklaart op
grond : 1° wat de valsheid betreft : " dat,
ten deze, Kram, doctor in de geneeskunde, verantwoordelijk voor de door
hem afgeleverde voorschriften, bewust
het plegen van het misdrijf heeft mogelijk
gemaakt door aan de vervalser zodanige
hulp te hebben verleend dat de valsheid
zonder zijn bijstand niet had kunnen
gepleegd worden, althans niet op de wijze
waarop dit gebeurde ; dat zijn deelneming
aan het misdrijf bewezen is » ; 2° wat de
oplichting betreft : " dat zonder de
onontbeerlijke hulp van de geneesheren
Nysenholc, Kram en Rosillon in de feitelijke omstandigheden, beschreven in het
dossier, de directrice van het tehuis
Marie-Therese en Gassee en Thomsin,
wat Rosillon betreft, de hun ten laste
gelegde valsheden niet konden gepleegd
hebben »,
terwijl, ee1·ste onde1·deel, de bestreden
beslissing die aldus, zonder vermelding
van artikel 66 van het Strafwetboek,
haast woordelijk artikel 66, 2°, van dit
wetboek overneemt, aan tegenstrijdigheid lijdt zowel in haar motieven welke
aan eiser deelneming aan de hem ten laste
gelegde misdrijven verwijten, als in haar
motieven en haar beschikkend gedeelte
tot veroordeling van eiser als dader van
dezelfde misdrijven, vermits niemand
tegelijk « dader » van en « deelnemer »
aan eenzelfde misdrijf kan zijn ; waaruit
volgt dat de bestreden beslissing niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
tweede onderdeel, door aldus terzelfder
tijd aan eiser de misdrijven valsheid en
oplichting en " deelneming » aan deze
misdrijven overeenkomstig de bewoordingen van artikel 66, 2°, van het Strafwetboek ten laste te leggen, onder die
voorwaarden op zijn minst niet kan
worden uitgemaakt of het arrest eiser
heeft willen veroordelen als dader of als
deelnemer mededader aan de
misdrijven waarvan sprake in de telastleggingen A-VIII en B-A-XIII die het
bewezen verklaart; hieruit volgt dat, nu
de wettelijke voorwaarden voor de
veroordeling van een beklaagde als dader
of mededader verschillen : de mededader
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moet niet noodzakelijk aan aile bestanddelen van het misdrijf voldoen, de
dubbelzinnigheid van het bestreden arrest
het Hof niet in staat stelt de wettelijkheid
na te gaan van de veroordelingen die
het tegen eiser uitspreekt (schending van
artikel 97 van de Grondwet);

het tweede, uit de schending van het
algemeen beginsel van de rechten van de
verdediging en van de artikelen 66, 67,
193, 196, 197, 496 van het Strafwetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden
veroordeelt op grond dat,

arrest

eiser

tm·wijl, eerste onderdeel, eiser die wegens
valsheid en oplichting werd vervolgd,
niet ingelicht werd nopens de verandering
van de kwali:ficatie van de telastleggingen
in << deelneming " aan de misdrijven die
aan deze telastleggingen ten grondslag
liggen, en derhalve zich niet kon verdedigen en zulks in feite niet heeft
gedaan op deze nieuwe kwali:ficatie ;
hieruit volgt dat eisers rechten van de
verdediging geschonden werden, nu de
deelneming als mededader van of medeplichtige aan het misdrijf valsheid of
oplichting niet vereist dat hij noodzakelijk moet voldoen aan aile bestanddelen van deze misdrijven (schending
van aile in het middel vermelde bepalingen en inzonderheid van het algemeen
beginsel van de rechten van de verdediging);
tweede onderdeel, het bestreden arrest
tot veroordeling van eiser wegens zijn
deelneming aan de misdrijven valsheid
en oplichting, noch in zijn eigen motieven
noch met verwijzing naar de beslissing
a quo melding maakt van artikel 66
(deelneming als mededader) of van
artikel 67 van het Strafwetboek (deelneming als medeplichtige); hieruit volgt
dat de bestreden beslissing niet regelmatig
naar rechte met redenen is omkleed
(schending van aile in het middel vermelde bepalingen en inzonderheid van
artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, het beschikkend gedeelte van het bestreden arrest enkel
gewag maakt van de telastleggingen A-VIII en B-A-XIII samen, welke
trouwens bewezen verklaard zijn, en niet
van deelneming aan de misdrijven van
deze telastleggingen, zodat de motieven
en het beschikkend gedeelte van de
bestreden beslissing tegenstrijdig zijn
en de bestreden beslissing niet regelmatig

met redenen is omldeed (schendi:ng van
artikel 97 van de Grondwet) :
Over het eerste middel en met betrekking tot het tweede en het derde onderdee! van het tweede middel :
Overwegende dat het arrest, om eiser
te veroordelen wegens de telastleggingen
valsheid en oplichting sub A-VIII en
B-A-XIII van de dagvaarding, zegt dat
eiser de voorwaarden in het leven heeft
geroepen die noodzakelijk zijn voor het
plegen van het misdrijf door aan de
vervalser een zodanige hulp te verlenen
dat de valsheid zonder zijn bijstand niet
had kunnen worden gepleegd, althans
niet op de wijze waarop dit gebeurde ;
dat zijn deelneming aan het misdrijf bewezen is ; dat zonder de onontbeerlijke
hulp van de geneesheer Kram in de
feitelijke omstandigheden, beschreven in
het dossier, de directrice van het tehuis
Marie-Therese de haar ten laste gelegde
valsheden niet had kunnen plegen ;
Dat het arrest aldus wettelijk, zonder
dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid, beslist dat eiser de dader van de hem ten
laste gelegde misdrijven is, omdat hij
aan het plegen ervan heeft deelgenomen
op de wijze als bepaald bij artikel 66,
derde lid, van het Strafwetboek ;
Overwegende dat het arrest, dat eisers
hoofddeelneming aan de misdrijven in
de bewoordingen van de wet kwali:ficeert,
artikel 66 van het Strafwetboek niet moet
vermelden, waarin geen bijzondere straf
wordt bepaald ; dat door het vermelden,
met verwijzing naar het beroepen vonnis,
van de artikelen 193, 196, 197, 213, 214 en
496 van het Strafwetboek, waarin de
bestanddelen van valsheid en oplichting
waarvoor eiser veroordeeld is worden
opgesomd en waarin de straf op deze
misdrijven is vastgesteld, het arrest
regelmatig met redenen is omkleed ;
Wat het eerste onderdeel van het
tweede middel betreft :
Overwegende dat eiser vervolgd werd
om de misdrijven te hebben gepleegd of
rechtstreeks aan de uitvoering ervan te
hebben meegewerkt, om door enig feit
voor het plegen ervan een zodanige hulp
te hebben verleend dat de misdaad of
het wanbedrijf zonder zijn bijstand niet
had kunnen gepleegd worden ; dat de
telastleggingen zoals zij zijn vermeld
iedere daad van deelneming bevatten
welke is omschreven in het tweede en
derde lid van artikel 66 van het Strafwetboek;
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veroordelen wegens de hem ten laste
gelegde misdrijven om bij het plegen
ervan een zodanige hulp te hebben
verleend dat zij zonder zijn bijstand niet
hadden kunnen worden gepleegd, de
kwali:ficatie niet heeft gewijzigd van de
hem ten laste gelegde misdrijven en
evenmin de rechten van de verdediging
heeft geschonden ;
Dat geen onderdeel van de middelen
kunnen worden aangenomen ;
Over het derde en vierde middel
samen, afgeleid,
het derde, uit de schending van de
artikelen 66, 67, 193, 196, 197 en 496
van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, op de conclusie
waarin eiser betoogde dat « de conclusienemer niet bewust doch wegens de
geoorloofde medewerking welke hij van
het personeel van het tehuis mocht
verwachten " bepaalde vermeldingen van
zijn voorschriften niet had ingevuld,
eiser veroordeelt op grond : 1° wat de
valsheid betreft : << dat de bestanddelen
van het misdrijf ongetwijfeld niet verenigd zijn, wanneer de ondertekenaar
helemaal niet op de hoogte was van het
frauduleus gebruik dat van zijn handtekening zou worden gemaakt en zulks
niet kon voorzien ; dat ten deze Kram,
doctor in de geneeskunde, verantwoordelijk voor de door hem afgeleverde voorschriften, bewust het plegen van het
misdrijf heeft mogelijk gemaakt door
aan de vervalser zodanige hulp te hebben
verleend dat de valsheid zonder zijn
bijstand niet had kunnen worden gepleegd, althans niet op de wijze waarop
dit gebeurde, dat zijn deelneming aan het
misdrijf bewezen is " ; 2° wat de oplichting
betreft : « dat zonder de onontbeerlijke
hulp van de geneesheren Nysenholc,
Kram en Rosillon in de feitelijke omstandigheden, beschreven in het dossier,
de directrice van het tehuis Marie-Therese
en, wat Rosillon betreft, Gassee en
Thomsin de hun ten laste gelegde valsheden niet konden gepleegd hebben ll,
terwijl, eerste onde1·deel, om strafbaar
te zijn als mededader en a jo1·tiori als
medeplichtige, men niet enkel vrij en
zonder dwang gehandeld moet hebben,
doch men daarenboven bewust aan het
plegen van het misdrijf moet hebben
meegewerkt, er namelijk tussen de dader
en de mededader bedrieglijk overleg
moet hebben plaatsgevonden; zodat het
bestreden arrest, door eisers deelneming

in aanmerking te nemen terwijl het
terzelfder tijd enkel erop wijst dat eiser
«met kennis van zaken "• dit wil zeggen
vrij en zonder dwang had gehandeld, het
bedrieglijk overleg niet vaststelt dat bij
de artikelen 66 en 67 van het Strafwetboek is vereist en waarvan het impliciet
toepassing maakt ; waaruit volgt dat het
arrest het wettelijk begrip deelneming
miskent (schending van de in het middel
vermelde bepalingen en inzonderheid
van de artikelen 66 en 67 van het Strafwetboek) en althans dienaangaande niet
wettelijk is verantwoord (schending van
alle in het middel vermelde bepalingen
en inzonderheid van artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, het bestreden arrest,
zelfs al had het het bestaan van bedrieglijk overleg bij eiser willen in aanmerking
nemen, dan nog is de gebruikte uitdrukking « met kennis van zaken l>
dubbelzinnig daar zij zowel kan betekenen dat hij vrij en zonder dwang
heeft gehandeld als met bedrieglijk
overleg ; hieruit volgt dat het arrest
wegens de dubbelzinnigheid van de
uitdrukking « met kennis van zaken ))
niet passend antwoordt op het verweer
van het middel en dus niet regelmatig
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
het vierde, uit de schending van de
artikelen 66, 193, 196, 197 en 496 van
het Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, op de
conclusie waarbij eiser betoogde, enerzijds, inzonderheid betrekkelijk het misdrijf valsheid, dat « de conclusienemer
niet bewust doch wegens de geoorloofde
medewerking welke hij van het personeel
van het tehuis mocht verwachten ))
bepaalde vermeldingen van zijn voorschriften niet had ingevuld en dat eiser
niet de minste bedrieglijke bedoeling
heeft gehad, en, anderzijds, dat men
« betrekkelijk de oplichting tevergeefs
het bij deze telastlegging vereiste bijzonder opzet zoekt "• eiser veroordeelt
wegens de telastleggingen A-VIII en
B-A-XIII, door ze bewezen te verklaren
op grond van de in het derde middel
aangehaalde motieven,
terwijl, ee1·ste onde1·deel, de misdrijven
valsheid en oplichting elk een bijzonder
opzet vereisen dat verschilt van het
bedrieglijk overleg vereist voor de deelneming aan deze misdrijven, zodat,
door deze misdrijven ten laste van eiser
te leggen en enkel erop te wijzen dat
hij « met kennis van zaken "• dit wil
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misdrijven heeft deelgenomen, hetgeen
niet betekent dat hij zich heeft schuldig
gemaakt aan het bijzonder opzet als
vereist voor valsheid en oplichting, het
bestreden arrest het bijzonder opzet niet
vaststelt dat bij de artikelen 193, 196,
197 en 496 van het Strafwetboek is
vereist ; waaruit volgt dat het arrest de
wettelijke begrippen valsheid (schending
van de artikelen 193, 196 en 197 van het
Strafwetboek) en oplichting (schending
van artikel 496 van het Strafwetboek)
miskent en althans niet wettelijk is
verantwoord (schending van alle in het
middel vermelde bepalingen en inzonderheid van artikel 97 van de Grondwet) ;

tweede onderdeel, het bestreden arrest,
zelfs al had het het bestaan van bijzonder
opzet bij eiser willen in aanmerking
nemen als vereist bij de artikelen 193,
196, 197 en 496 van het Strafwetboek,
dan nog zou de gebruikte uitdrukking
" met kennis van zaken " dubbelzinnig
zijn, daar zij zowel kan betekenen dat
hij vrij en zonder dwang heeft gehandeld,
als met een bedrieglijke bedoeling ;
de dubbelzinnigheid van de uitdrukking
« met kennis van zaken " dan ook de
redenen dubbelzinnig maakt waardoor
het arrest aan eiser het misdrijf valsheid
en oplichting ten laste legt; waaruit
volgt dat het bestreden arrest, wegens
deze dubbelzinnigheid, niet passend antwoordt op het verweer van het middel
en dus niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van alle in het middel
vermelde bepalingen en inzonderheid
van artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, het bestreden arrest
aldus het bestaan van de misdrijven
valsheid en oplichting ten laste van eiser
enkel hieruit afleidt dat deze als mededader of medeplichtige aan de uitvoering
ervan zou hebben deelgenomen, hoewel
niet alle bestanddelen van het misdrijf
bij de deelnemer moeten aanwezig zijn,
zodat deze gevolgtrekking steunt 1° op
een rechtsdwaling bestaande in het
verwarren van de voorwaarden voor het
begaan van de ten laste gelegde misdrijven, en de voorwaarden voor de
deelneming eraan (schending van de in
het middel aangehaalde artikelen van het
Strafwetboek), 2° en op een duidelijk
onlogische redenering, nu het plegen van
de ten laste gelegde misdrijven niet uit
de deelneming eraan kan worden afgeleid, zodat het bestreden arrest dus
niet regelmatig met redenen is omldeed

(schending van artikel 97 van de Grandwet):
Overwegende dat, om een beklaagcle
wettelijk te kunnen veroorclelen als
mecledader van het misdrijf valsheid in
geschriften, gebruik van valse stukken
en oplichting, niet moet worden vastgesteld dat de beklaagcle zelf met
bedrieglijk opzet heeft gehanclelcl ; clat
enkel bewezen moet worden dat een dader
deze misdrijven heeft gepleegd en dat de
mededader bewust meegewerkt heeft
aan de uitvoering ervan volgens een van
de wijzen van deelueming als bepaald
bij het tweede en derde lid van artikel 66
van het Strafwetboek ;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben herinnerd aan de beginselen
inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering
betrekkelijk de persoonlijke tussenkomst
van de geneesheer en erop gewezen te
hebben dat hij verplicht is in elk geval
toezicht te oefenen op de hoeveelheicl
voorgeschreven zorgen en de marrier
waarop zij verstrekt worden, zegt dat
eiser, door aan derden ondertekende doch
onvolledig ingevulde voorschriften te
overhandigen, bewust het plegen van
het misdrijf heeft mogelijk gemaakt
door aan de vervalser zodanige hulp te
hebben verleend dat de valsheid zonder
zijn bijstand niet had ktmnen worden
gepleegd ; dat ·zonder de onontbeerlijke
hulp van eiser in de feitelijke omstandigheden, beschreven in het dossier, de
directrice van het tehuis Marie-Therese
de haar ten laste gelegde valsheden niet
kon gepleegd hebben ;
Dat het arrest aldus ondubbelzinnig
vaststelt dat eiser bewust meegewerkt
heeft, volgens een van de wijzen van
deelneming als bedoeld in het derde lid
van artikel 66 van het Strafwetboek,
aan de uitvoering van de valsheden
begaan door de dader van de valsheden
in geschriften, gebruik van valse stulill:en
en oplichting ; dat deze overwegingen,
enerzijds, passend antwoorden op eisers
verweer waarin hij aanvoercle dat hij
niet vermoecl had dat zijn medische
voorschriften, zoals hij die had opgesteld,
achteraf voor ongeoorloofde doeleinden
zouden gebruikt zijn en, anderzijds, op
een logische manier vvijzen op de aanwezigheid van de bestanddelen van de
aan eiser ten laste gelegde misdrijven;
Overwegende dat het arrest regelmatig
met redenen is omkleed en zijn beslissing
:wettelijk heeft verantwoord ;
Dat het derde en vierde middel
feitelijke grondslag missen ;
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Rosillon:
Over het eerste roiddel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 21, 22, 23
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het W etboek
van Strafvordering, gewijzigd bij artikel1
van de wet van 30 roei 1961, 130, 163,
179, 182, 195, 199, 200, 202, 211 van het
Wetboek van Strafvordering en 97 van
de Grondwet,

doo1·dat het bestreden arrest de feiten
van de telastleggingen A-VIII-b en
B-A-XIV ten laste van eiser niet verjaard
heeft verklaard en vervolgens diezelfde
telastleggingen bewezen heeft verklaard
en eiser op de strafvordering veroordeeld
heeft tot een enkele straf wegens deze
telastleggingen saroen, op grand : enerzijds, dat eiser regelmatig aan bejaarden
zorgen heeft verstrekt in het tehuis dat
door wijlen Elfriede Egg .. . werd bestuurd .. . en waar de medebeklaagden
Thomsin en Gassee werkten, tot 8 december 1969, op welke datum hij een
einde maakte aan zijn beroepsbetrekkingen met eerstgenoemde ; dat hij later ...
contact bleef houden met Thomsin en
Gassee die op dat ogenblik voor eigen
rekening twee rusthuizen te Ukkel
hadden ; dat hij op hun aanvraag medische voorschriften opstelde, dat de
laatste in aanmerking genomen stuld~en
1 december 1972 gedateerd waren en dat
te zijnen opzichte ... de verjaring van de
strafvordering gestuit werd door daden
van vervolging of van onderzoek van
21 en 28 mei 1973 en, anderzijds, dat
eiser verklaard heeft : ik heb de mij door
Mevrouw Egg . . . voorgelegde stukken
ondertekend zonder ze na te zien, maar
nooit heb ik een (medisch) voorschrift
blanco ondertekend .. . nooit heb ik
nagegaan of de zieken de voorgeschreven
zorgen gekregen hebben, op enkele zware
ziektegevallen na ; dat met name op
17 november 1969, de adviserend geneesheer van de Mutualiteitsfederatie der
V erenigde Syndicaten aan eiser verweet
dat hij dagelijks verbanden en toiletverzorging voorschreef aan een niet
bedlegerige zieke die de gewone dagelijkse
handelingen kon verrichten, waardoor
de verzekeringsinstelling onverantwoorde
uitgaven moest doen; dat de directrice
van het tehuis Marie-Therese (alias
Elfriede Egg) ... en Gassee en Thomsin,
zonder de onontbeerlijke hulp van eiser
in de feitelijke omstandigheden, beschreven in het dossier, « de hun ten
laste gelegde valsheden niet konden

gepleegd hebben >> ; ... dat de bewezen
geachte feiten zowel v66r als na 10 januari 1970 zijn gepleegd,
terwijl, ee1•ste onde~·deel, noch die motieven van het arrest noch de opgave van
hetgeen aan eiser wordt ten laste gelegd
de datum vaststellen waarop het laatste
gebruik van valse stukken vermeld in
de telastlegging A-VIII-ben de oplichting
vermeld in de telastlegging B-A-XIV
gepleegd werden, en het dus niet mogelijk
maken na te gaan of deze feiten v66r of
na 21 of 28 mei 1970 zijn gepleegd, en
vervolgens de wettelijkheid te toetsen
van de beslissing waarbij de strafvordering ten aanzien van eiser voor de
telastleggingen A-VIII-b en A-B-XIV
samen niet verjaard wordt verklaard
(schending van de artikelen 21, 22 en 23
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het W etboek
van Strafvordering en 97 van de Grandwet);
tweede onderdeel,
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest erop wijst,
enerzijds, dat de laatste medische voorschriften welke eiser op verzoek van
Thomsin en Gassee heeft opgesteld,
1 december 1972 gedagtekend zijn en,
anderzijds, dat de verjaring van de
strafvordering gestuit werd door daden
van vervolging of van onderzoek, met
name door de huiszoeking verricht op
28 mei 1973;
Dat het arrest, dat zodoende vaststelt
dat de valsheid na 28 mei 1970 gepleegd
werd, bovendien ter verantwoording van
de niet-verjaring, geen melding diende
te maken van de datum van het laatste
gebruik van dit valse stuk en evenmin,
gelet op de eenheid van strafbaar opzet,
van de datum van de andere misdrijven ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Dat elk onderdeel van het eerste middel
feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede middel,
Dat de drie onderdelen van het tweede
middel feitelijke grondslag missen ;
3. Op het overige van de voorziening
van de eisers Kram en Rosillon en op de
voorzieningen van de derde, vierde en
vijfde eisers, Nysenhole, Gassee en
Thomsin:
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Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

B. Op de voorziening van de eisers in
zoverre zij gericht zijn tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen
van de verweerders tegen de eisers :

VERZEKERAAR VAN ZIJN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID, TOT TUSSENKOMST OPGEROEPEN PARTIJ.
GEEN GEDING TUSSEN HEN EN GEEN
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE
TEN GUNSTE VAN DEZE VERZEKERAAR.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

4°

VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE ZAKEN. VOORZIENING VAN
RET
GEMEENSCHAPPELIJK
MoTORWAARBORGFONDS, VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN, TEGEN DE VERZEKERAAR
VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE,
TOT TUSSENKOMST OPGEROEPEN PARTIJ.
GEEN GEDING TUSSEN HEN OF VEROORDELING TEN GUNSTE VAN DEVERZEKERAAR.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

5°

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

6o

CASSATIEMIDDELEN. STRAFzAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
VOORZIENING
VAN
RET
GEMEENSCHAPPELIJK
MoTORWAARBORGFONDS, VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ. MIDDEL AANGEVOERD TOT STAVING VAN DE VOORZIENING EN AFGELEID UIT HET GEBREK
AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE VAN
DE BEKLAAGDE. 0NTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN.

7°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. VoORZIENINGEN VAN DE
BEKLAAGDE EN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS,
VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ.
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING
OP DE STRAFVORDERING TEGEN DE
BEKLAAGDE. BRENGT VERNIETIGING MEE VAN HET OP DEZELFDE
ONWETTELIJKHEID
GEGRONDE
BESCHIKKENDE GEDEELTE WAARBIJ DE
RECHTSVORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DE ALS VERZEKERAAR VAN BEKLAAGDES BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID TOT
TUSSENKOMST
OPGEROEPEN
PARTIJ
WERD AFGEWEZEN.

Dat de voorzieningen voorbarig en dus
niet ontvankelijk zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt iedere eiser in de
kosten van zijn voorziening.

10 januari 1977.- 2e kamer.- Voorzitte1', Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggeve1·, Mevr.
Raymond-Decharneux. Gelijkluidende
conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. L. Simont en A. De
Bruyn.

2e

KAMER.-

10 januari 1977.

1°

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING. BESLISSING DIE
DE STRAFVORDERING VERJAARD VERKLAART.
VoORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2°

VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.- VooRZIENING VAN DE
BEKLAAGDE
TEGEN
RET
GEMEENSCHAPPELIJK
MoTORWAARBORGFONDS, VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ. GEEN GEDING
TUSSEN HEN EN GEEN VEROORDELING
VAN DE BEKLAAGDE TEN GUNSTE VAN
DJT FONDS. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

3°

VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE

1° Niet ontvankelijk, we gens het ontbreken
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beklaagde tegen een beslissing die de
strajvo1·de1'ing wegens ve~jaring vervallen ve1· klaa1·t ( l).
2° De beklaagde is niet ontvankelijk om

zich in cassatie te voo1·zien tegen
het Gemeenschappelijk 1lilotorwaarbo?·gjonds, dat voor het stmfgerecht v?·ijwillig is tussengelwmen, wanneer tussen
hen geen geding is aangegaan en geen
veroordeling van de beklaagde ten gunste
van dit Fonds is uitgesproken (2}.
3° De beklaagde is niet ontvankelijlc om

zich in cassatie te voorzien tegen de
verzelce1·aa1' van zijn burgerTechtelijlce
aanspmlcelijlcheid, die voor het stmjge?'echt tot tussenlcomst is opge~·oepen,
wannee~· tussen hen geen geding is
aangegaan en geen veToo?·deling van de
beklaagde ten gtmste van die veTzekeTaar
is uitgesprolcen (3).
4° Het Gemeenschappelijk MotorwaarboTg-

jonds, dat voo?' het stmjge1·echt vrijwillig
is tttssengekomen, is niet ontvankelijlc
om zich in cassatie te voorzien tegen de
verzeke1·aar van de bttrgerrechtelijke
aanspmkelijlcheid van de belclaagde,
die voor hetzelfde gerecht tot tussenlcomst
is opge1·oepen, wannee?' tttssen hen geen
geding is aangegaan en geen veroordeling van dit Fonds ten gunste van de
verzelce~·aar is ttitgesproken (4).

7° W anneer de belclaagde zich in cassatie

heejt voo?·zien tegen de beslissing op
de strajvordering waarbij hij werd
ve?·oordeeld om een hem toebehorend
motor?'ijtuig in het ve?·lcee~· te hebben
gebracht zonder dat zijn btwge?"rechtelijlce aansprakelijlcheid door een ve?'Zelce?·ing was gedelct, en het Gemeenschappelijlc .Moto?·waarbo?'gfonds, dat
voor het strajge~·echt v1·ijwillig was
tnssengelcomen, zich in cassatie heejt
voorzien tegen de beslissing wam·bij
werd gezegd dat het arrest voor hem
bindend was en tegen hem leon worden
aangevoe~·d, in zoverre het ar?'est de
?'echtsvordering van de burgerlijlce pa1·tij
afwijst tegen de als ve?'Zelcemm· van de
bw·ger?·echtelijke aansprakelijkheid van
de belclaagde tot tussenlcomst opgeroepen paTtij, brengt de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering tegen
de belclaagde vernietiging mee van het
beschilclcende gedeelte, dat op dezelfde
onwettelijkheid is gegrond en waarbij
de ?'echtsvo?·dering van de burge1·lijke
partij wordt ajgewezen tegen de tot
tttssenlcomst opgeroepen verzelceram· (7).
(COULON,
T.
TERNOEY EN LITISCONSORTEN ; GEMEENSCHAPPELIJK MOTOR·
WAARBORGFONDS, T. TERNOEYENLITISCONSORTEN; DURY, T. COULON EN
LITISOONSORTEN.)

5° Niet gemotiveerd is de beslissing die de

belclaagde veToordeelt zonder te antwoo?·den op een door hem ?'egelmatig
bij conclusie voorgedragen ve~·weer (5).
(Art. 97 Grondwet.)
6o Het Gemeenschappelijlc Motorwaarbo?·g-

jonds, voor het stmjge~·echt vrijwillig
tttssengekomen partij, is ontvankelijlc
om tot staving van zijn voo?·ziening
de onwettelijlcheid aan te voe~·en ten
gevolge van het geb1·ek aan antwoord
op een door de belclaagde bij conclnsie
?'egelmatig voorgedragen ve?'Weer nopens
een geschil waarvan de oplossing hem
aanbelangde (6).

ARREST

(ve?•taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op l juni 1976 door het Hof van
Beroep te Bergen gewezen ;

A. N opens de voorziening van de eiser
Coulon:
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering
tegen eiser :
a) we gens de telastleggingen III, IV
en V:

Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de strafvordering met betrekking
Cass., 8 december 1975 {A?'?'. cass.,
blz. 438}.
Cass., 31 oktober 1972 (A1•r. cass.,
blz. 215; raadpl. cass., 26 februari 1974
(ibid., 1974, blz. 711).
(3} Cass., 26 februari 1974 (Arr. cass.,
1974, blz. 711}; raadpl. cass., 1 maart 1976
(ibid., 1976, blz. 747).
(4) Raadpl. cass., 26 februari 1974 (A?'?',
cass., 1974, blz. 711).
(1)
1976,
(2)
1973,

(5} Cass., 28 september 1976, supm, blz. 113.
(6) Raadpl. cass., 4 december 1967 (Ar1·.
cass., 1968, blz. 486}, 24 november 1969
(ibid., 1970, blz. 298), en noot 2 onder cass.,
11 april 1972 (ibid., 1972, blz. 753).
{7} Raadpl. cass., 25 september 1967 (Arr.
cass., 1968, blz. 73} en 26 februari 1974
(ibid., 1974, blz. 711).
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verjaring vervallen is; dat de voorziening
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;
b) wegens onopzettelijk doden, telastlegging I:

Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
IL In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen van de verweerders Ternoey en Dury :
Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;
IIL In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing tot verbindend- en
tegenstelbaarverklaring van het arrest
aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, vrijwillig tussengekomen partij, en aan de naamloze vennootschap
De V erenigde Provincien, in tussenkomst
opgeroepen partij :
Overwegende dat tussen eiser en de
verweerders voor de feitenrechter geen
geding werd gevoerd en dat het arrest
geen veroordeling van eiser ten gunste
van de verweerders uitspreekt ; dat de
voorziening derhalve niet ontvankelijk
is;

B. N opens de voorziening van de eiser
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds :
In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de rechtsvorderingen van de burgerlijke partijen Ternoey en Dury tegen beklaagde :
Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;
In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de rechtsvorderingen van de burgerlijke partijen
tegen de naamloze vennootschap De
Verenigde Provincien :
Overwegende dat voor de feitenrechter
geen geding werd gevoerd tussen eiser
en de verweerders en dat het arrest geen
veroordeling van eiser ten gunste van de
verweerders uitspreekt ; dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;

0. Nopens de voorzieningen van de
eisers Coulon en het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds, in zoverre de voor-

ziening van Coulon gericht is tegen de
beslissing op de tegen hem ingestelde
strafvordering wegens de telastlegging II
en in zoverre de voorziening van het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
gericht is tegen de beslissing waardoor
voor hem het arrest verbindend en
tegenstelbaar wordt verklaard :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 2, § 1, 3, 6, 11,
12, 16, 18, §§ 1 en 3, van de wet van
1 juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelij kheidsverzekering
inzake
motorrijtuigen, 1134, ll35, 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk W etboek, van
de verzekeringsovereenkomst tussen de
eerste eiser en de naamloze vennootschap
De V erenigde Provincien, inzonderheid
artikel 33 en 97 van de Grondwet,

doo1·dat het bestreden arrest, bij wijziging van de beslissing van de eerste
rechter, zegt dat de telastlegging II
jegens de eerste eiser bewezen is (een
motorrijtuig in het verkeer te hebben
gebracht dat hem toebehoorde zonder
dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het aanleiding kan geven
gedekt is door een verzekering), hem
veroordeelt tot een geldboete van
200 frank en in de kosten van het hoger
beroep jegens de openbare partij, deze
beslissing gemeen en tegenstelbaar verklaart aan de tweede eiser en aan de
derde verweerster, de naamloze vennootschap De V erenigde Provincien, en
de kosten van de tweede eiser in de
twee gedingen te zijnen laste laat, op
grond dat « beklaagde zijn civielrechtelijke aansprakelijkheid had gedekt bij de
tussenkomende partij De Verenigde Provincien voor het besturen van een
motorrijtuig BMW
1600
onderstel
nr. 1512405; dat hij op de dag van het
ongeval een voertuig BMW 2002 onderstelnummer 17 4.0308 bestuurde ; dat
beklaagde meent dat hij onder de toepassing valt van de bepaling van artikel 33 van het modelcontract, dat zegt
dat in geval van overdracht van het
verzekerde voertuig het contract van
kracht blijft wanneer het voertuig onmiddellijk wordt vervangen ; dat de
verzekeringnemer zich op deze bepalingen enkel kan beroepen op voorwaarde
dat de verzekeringnemer binnen acht
dagen na de overdracht aan de verzekeringsmaatschappij mededeling doet van
de overdracht en de vervanging van
het voertuig ... ; dat, voor zover als
nodig, er moet op gewezen worden dat
artikelll van de wet van 1 juli 1956 niet
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is of er al dan niet een verzekeringsovereenkomst voor een dergelijk voertuig
bestaat en niet een uit de wet of de overeenkomst van verzekering voortvloeiende
nietigheid, exceptie of verval »,

terwijl artikel 33 van de algemene
voorwaarden van de verzekeringspolis
nummer 29330 van 24 augustus 1970
gesloten tussen de eerste eiser en de
naamloze vennootschap De Verenigde
Provincien luidt als volgt : « in geval van
overdracht van het omschreven voertuig,
moet de verzekeringnemer daarvan
binnen acht dagen mededeling doen aan
de maatschappij, en in dit geval blijft
de dekking van bet contract hem verworven ... ; wordt het overgedragen
voertuig onmiddellijk door een ander
vervangen, dan moet de verzekeringnemer daarvan mededeling doen aan de
maatschappij binnen dezelfde termijn
van acht dagen die volgt op de overdracht en blijft het contract van kracht
aan de voorwaarden van het tarief dat op
het ogenblik van de vervanging bij de
maatschappij van toepassing is », hetgeen
duidelijk impliceert dat de verzekeringnemer vanaf de overdracht en de vervanging van het in het contract omschreven voertuig over acht dagen beschikt om aan de verzekeraar mededeling
te doen van de vervanging van het
omschreven voertuig en van de kenmerken van het nieuwe voertuig, en dat
gedurende deze termijn de lopende polis
van kracht blijft en de civielrechtelijke
aansprakelijkheid dekt waartoe het
nieuwe voertuig kan aanleiding geven, en
terwijl, nu de eisers zich hebben beroepen
op deze bij overeenkomst vastgestelde
bepaling en in conclusie voor het hof van
beroep uitdrukkelijk hebben betoogd dat
het in het contract omschreven voertuig
BMW 1600 overgedragen werd en op
30 mei 197 4 vervangen door het nieuwe
voertuig BMW 2002 terwijl het ongeval
op 3 jmu 197 4 gebeurde, dus gedurende
de voormelde termijn van acht dagen, het
arrest, dat deze beweringen niet weerlegt
en op grond van de hierboven aangehaalde motieven beslist dat de eerste eiser
op de dag van het ongeval een voertuig
bestuurde dat niet was gedekt door een
verzekering van de civielrechtelijke aansprakelijkheid en hem daarom strafrechtelijk heeft veroordeeld, aldus de
bewijskracht van de genoemde verzekeringspolis nummer 29.330 van 24 augustus 1970 heeft geschonden, inzonderheid van artikel 33 van de algemene
voorwaarden van deze polis (schending

van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek) en de wettelijk
bindende kracht tussen partijen van deze
verzekeringsovereenkomst heeft miskend
(schending van de artikelen 1134 en 1135
van het Burgerlijk Wetboek en van de
artikelen 1, 2, § 3, 6, 11, 12, 16 en 18,
§§ 1 en 3, van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen);

terwijl, althans, door de eerste eiser
te veroordelen wegens gebrek aan verzekering op grond dat « de verzekeringnemer zich slechts kon beroepen op de
bepalingen van artikel 33 van het
verzekeringscontract op voorwaarde dat
de verzekeringnemer, binnen acht dagen
na de overdracht, aan de verzekeringsmaatschappij mededeling zou hebben
gedaan van de overdracht en de vervanging van het voertuig », het bestreden
arrest de bewijskracht van de conclusie
van de eisers heeft geschonden die juist
betoogde dat de termijn van acht dagen
om aan de maatschappij mededeling
te doen van de overdracht en de vervanging van het omschreven voertuig
op de dag van het ongeval nog niet
verstreken was (schending van de artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk
Wetboek), en niet passend op deze
conclusie heeft geantwoord (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :
a) Over het middel van eiser Coulon :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
voor het hof van beroep betoogde dat, nu
het in het contract omschreven voertuig
BMW 1600 op 30 mei 197 4 werd verkocht,
hij zich op 3 juni 1974, datum van het
ongeval, nog binnen de bij artikel 33 van
de verzekeringspolis bepaalde termijn
van acht dagen bevond om de vervanging
van het voertuig mede te delen aan zijn
verzekeringsmaatschappij en te genieten
van het behoud van het contract ;
Overwegende dat het arrest, dat beslist
dat eiser zich niet kan beroepen op de
bepalingen van artikel 33 van het
verzekeringscontract, door enkel te beschouwen dat laatstgenoemde zijn verzekeraar niet op de hoogte heeft gebracht,
binnen de bij de overeenkomst bepaalde
termijn en overeenkomstig de daarin
voorgeschreven vormen, van de overdracht en de vervanging van zijn
voertuig, zonder de invloed na te gaan
op het behoud van de verzekering van
het feit dat het ongeval zou gebeurd zijn
v66r het verstrijken van de termijn van
acht dagen sinds de overdracht die eiser
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niet regelmatig met redenen is omkleed ;
Dat het middel gegrond is ;
b)

Over het middel van de eiser
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds :
Overwegende dat de eiser het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds tot staving van zijn voorziening de onwettelijkheid mag aanvoeren die voortvloeit uit
het gebrek aan antwoord op de conclusie
van de eiser Coulon betreffende een
betwisting waarvan de oplossing van
belang is voor het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds ;
En overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering
tegen de eiser Coulon de vernietiging
meebrengt van het op dezelfde onwettelijkheid gesteunde beschikkende gedeelte,
waardoor de rechtsvordering van de
burgerlijke partij Ternoey tegen de in
tussenkomst opgeroepen naamloze ven ·
nootschap De Verenigde Provincien
wordt afgewezen ;
D) N opens de voorziening van de
eiseres Dury :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat eiseres, burgerlijke partij,
haar voorziening heeft doen betekenen
aan de partijen tegen wie zij gericht is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, uitspraak
doende op de strafvordering, eiser veroordeelt wegens de telastlegging II
(ontbreken van verzekering) en, uitspraak
doende op de civielrechtelijke vorderingen, de rechtsvordering van de burgerlijke partij Ternoey tegen de naamloze
vennootschap De V erenigde Provincien
niet gegrond verklaart; verwerpt de
voorzieningen voor het overige ; zegt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt de
eiser Coulon in de helft van de kosten
van zijn voorziening en laat de andere
helft ten laste van de Staat ; veroordeelt
de eiser het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in een vierde van de
kosten van zijn voorziening en de verweerders Ternoey en Dury, elk in de
helft van de overblijvende drie vierden
van de kosten ; veroordeelt de eiseres
Dury in de kosten van haar voorziening ;

verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
IO januari I977.- 2e kamer. - Voorzitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, Mevr.
Raymond-Decharneux. - Gelijkluidende
conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. A. De Bruyn en
Dassesse.

2e KAMER.- 10 januari 1977.

I0

SOEVEREINE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER. STRAFZAKEN. N OODZAKELIJKHEID
OF RAADZAAMHEID VAN EEN ONDER·
ZOEKSMAATREGEL.- SOEVEREINE BE·
OORDELING.

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - STRAFZAKEN. - VERZOEK
OM EEN AANVULLENDE ONDERZOEKS·
MAATREGEL. - MAATREGEL DOOR DE
REOHTER GEWEIGERD OMDAT HIJ ON·
NODIG IS. - GEEN SOHENDING VAN DE
REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.
I0

De jeiten?·echte?" beoo1·deelt soeve?·ein
de noodzakelijkheid of de raadzaamheid
van een bijkomende onde?·zoeksmaatregel (I).

2° De rechten van de vm·dediging wo1·den
niet geschonden door de rechter die een
verzoek om een aanvullende onderzoeksmaatregel afwijst omdat hij deze maat?'egel niet nodig acht om tot zijn overtuiging te komen (2).
(BRUYERE EN ROUSSEAU, T. VERTENOEIL.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
10 januari I977. 2e kamer. Voo1·zitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
Baron Vinyotte. Gelijklttidende conclusie, de H. V elu, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Caroy (van de balie te
Bergen).
(1) Cass., 3 januari 1977, sup1·a, biz. 472.
(2) Cass., 15 september 1975 (A1'1·. cass.,
1976, biz. 69 ).
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CASSATIE. OMVANG.
STRAFZAKEN. BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. VOORZIENING VAN DE
Bll1KLAAGDE. BuRGERREOHTELIJK
AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZIOH NIET
OF ZIOH ONREGELMATIG IN OASSATIE
HEEFT VOORZIEN. CASSATIE OP DE
VOORZIENING VAN Dll1 BEKLAAGDE. GEVOLG TEN AANZIEN VAN Dll1 BURGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ.

W annee1· de beslissing die de beklaagde
op de burgerlijke rechtsvordering veroordeelt, vernietigd wm·dt op de voorziening
van de beklaagde, en de bu1·ge1Techtelijk
aansprakelijke pMtij zich niet of zich
onregelmatig in cassatie heeft vool'zien, verliest de beslissing, waarbij deze
pa1·tij voor de verom·deling bu1·gerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaa1·d,
haa1· bestaans1·eden ( 1).
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « INTERCOM: ll,
T. VAN DER FRAENEN EN NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP « ASSUBEL -BISQUES DIVERS».)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 juni 1976 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Bergen, waarnaar de zaak werd
verwezen;
Gelet op het arrest van het Hof van
3 mei 1976 (2);
Overwegende dat de voorziening uitsluitend gericht is tegen de beslissingen
op civielrechtelijk gebied van het vonnis
betreffende eiseres ;
Over het middel hieruit afgeleid dat het
vonnis, nu het de beklaagde Vermassen
heeft vrijgesproken en vastgesteld heeft
dat de correctionele rechtbank bijgevolg
onbevoegd was om uitspraak te doen
over de door de verweerders, burgerlijke
partijen, tegen laatstgenoemde geformuleerde grieven, voor recht heeft gezegd
dat eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke
voor de beklaagde, gebonden blijft door
de civielrechtelijke veroordelingen tegen
haar uitgesproken op 19 december 1975
door de Correctionele Rechtbank te
Doornik aangezien zij zich tegen deze
beslissing niet in cassatie heeft voorzien,
(1) Cass., 26 februari 1973 (A?'?'. cass., 1973,
biz. 629) en 14 september 1976, supm, biz. 49.
(2) A?'1', cass., 1976, biz. 986.

terwijl de vernietiging van de beslissing
op de civielrechtelijke vordering tegen
de beklaagde de vernietiging meebrengt
van de beslissing die de civielrechtelijk
aansprakelijke partij veroordeelt, zelfs
wanneer deze geen voorziening heeft
ingesteld, en deze partij de burgerlijke
partij slechts moet vergoeden in de mate
waarin beklaagde zelf werd veroordeeld :
Overwegende dat het arrest van het
Hof van 3 mei 1976, op de voorziening
van de beklaagde Vermassen, het vonnis
van 19 december 197 5 van de Correctionele Rechtbank te Doornik heeft vernietigd in zoverre het uitspraak deed over
de strafvordering en over de tegen hem
ingestelde civielrechtelijke vorderingen ;
Overwegende dat eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke partij voor Vermassen,
zich tegen dit vonnis niet in cassatie
heeft voorzien, maar dat door de vernietiging de beslissing waarbij eiseres
civielrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de veroordeling tot schadevergoeding tegen beklaagde en bijgevolg
in solidum met hem wordt veroordeeld
tot betaling van deze schadevergoeding,
haar bestaansreden heeft verloren ;
Dat het bestreden vonnis derhalve
niet wettelijk kon beslissen dat eiseres,
omdat zij tegen de beslissing van de
Correctionele Rechtbank te Doornik
geen voorziening in cassatie had ingesteld,
tot deze betaling gehouden blijft ;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat eiseres de verweerders enkel zou moeten vergoeden
indien beklaagde, haar aangestelde, aansprakelijk werd verklaard voor het
ongeval;
Dat, bij ontstentenis van een voorziening tegen V ermassen, de beslissing
van het bestreden vonnis dat laatstgenoemde het hem ten laste gelegde
misdrijf niet heeft begaan, in kracht
van gewijsde is gegaan;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het, bij bevestiging van het beroepen vonnis, eiseres
veroordeelt om de verweerders te vergoeden ; beveelt dat van dit arrest
melding wordt gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerder in de kosten,
behalve in die van de betekening van fle
voorziening aan het openbaar ministerie,
welke ten laste van eiseres zullen blijven ;
zegt dat er geen reden tot verwijzing is.
10 januari 1977. 2e kamer. Baron Richard, raadsheer

Voo1·zitte~·,

-
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waarnemend voorzitter. - VerBlaggever,
Baron Vinc;otte. Gelijkluidende conchtBie, de H. Velu, advooaat-generaal. Pleiter, de H. J. Deramaix (van de balie
te Doornik).

2e KAMER. -

11 januari 1977.

VONNISSEN EN ARRESTEN
STRAFZAKEN. GETUIGEN. -BuRGERLIJKE PARTIJ.- GEHOORD ONDER
EED OP DE TEREOHTZITTING. - GEEN
VERZET. - GEEN NIETIGHEID.

Het horen van de b1.wgerlijke partij onder
eed op de tm·echtzitting · brengt geen
nietigheid teweeg, wannem· noch het
openbaar miniBterie, noch de beklaagde
zich m·tegen hebben verzet (1). (Sv.,
art. 156.)
(VAN HEOKE, T. PERSONENVENNOOTSOHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
(( ORISTAL MONOPOLE)),)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op II juni 1976 door het Hof van
Beroep te Antwerpen gewezen ;

Dat het middel naar reoht faalt ;
En overwegende dat de substantieie
of op straffe van nietigheid voorgesohreven reohtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;

II. In zoverre de voorziening gerioht is
tegen de beslissing op de oivielreohtelijke
vordering:
Overwegende dat het arrest zioh ertoe
beperkt aan verweerster een provisioneel
bedrag toe te kennen en verder een
deskundigenonderzoek te gelasten ; dat
zodanige beslissing geen eindbeslissing
is in de zin van artikel 416 van het
W etboek van Strafvordering en geen
uitspraak doet over een gesohil nopens
de bevoegdheid ;
Dat de voorziening derhalve voorbarig
en niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
ll januari 1977.- 2e kamer.- Voo1'zittm·, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter.
VerBlaggeve1·,
Ridder de Sohaetzen. Gelij kluidende
concluBie, de H. Lenaerts, advooaatgeneraal.

I. In zoverre de voorziening gerioht
is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het eerste middel, hieruit afgeleid
dat de genaamde Serneels Maria als
getuige werd gehoord,
terwijl deze persoon zaakvoerster is
van verweerster, die zioh reeds burgerlijke partij had gesteld, en terwijl de
zaakvoerder zioh vereenzelvigt met de
personenvennootsohap met beperkte aansprakelijkheid :
Overwegende dat het verhoor onder
eed van de burgerlijke partij geen
nietigheid medebrengt wanneer, zoals
ten deze, nooh de beklaagde nooh het
openbaar ministerie zioh ertegen verzet
hebben dat tot dit verhoor zou overgegaan worden ;
(1) Cass., 31 januari 1949 (.A1·r. cass., 1949,
biz. 87); raadpl. cass., 23 juni 1969 (ibid.,
1969, biz. 1062) en 5 januari 1971 (ibid., 1971,
biz. 431).

2e KAMER. -

11 januari 1977.

1° MISDRIJF. - REOHTVAARDIGINGSGROND. 0NOVERKOMELIJKE DWALING.
BEOORDELING DOOR DE
FEITENREOHTER.
2° CASSATIE. BEVOEGDHEID. SOHENDING VAN DE REOHTSPRAAK. GEEFT GEEN AANLEIDING TOT OASSATIEBEROEP.
1° De jeitenrechte1· beoordeelt op onaantaBtba1·e wijze het beBtaan van een door
de beklaagde alB 1'echtvaardigingBgrond
onoverkomelijke
dwaaangevoerde
ling (2). (S.W., art. 71.)
(2) Cass., 30 november 1970 (An·. cass.,
1971, biz. 298) en 21 oktober 1975 (ibid.,
1976, biz. 230).

/
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2° Schending van de rechtspraak geejt
geen aanleiding tot cassatieberoep (1).
(G.W., art. 608.)

V oorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Lenaerts, advocaatgeneraal.

(GILLET, T. v:ROMANS.)

Met de notities overeenste=end
arrest.
11 januari '1977.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Delva. Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Corthouts (van de balie te
Hasselt).

28

RAMER.-

11 januari 1977.

2e

Niet ontvankelijk is de v661· de eindbeslissing ingestelde voorziening tegen
een arrest dat, zonder over een bevoegdheidsgeschil te beslissen, definitief uitspraak doet over een bestanddeel van
de schade en voor de andere bestanddelen
een voorlopige ve.rgoeding toekent, een
onderzoeksmaatregel beveelt en de zaak
tot verdere afdoening terugwijst naar
de eerste rechter (2). (Sv., art. 416.)
(DE SCHRIJVER, T. NAAMLOZE VENNOOT·
SOHAP «VANDE MEERSCHE GEBROEDERS
EN OlE ll EN LITISCONSORTEN,)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
11 januari 1977. -

2e kamer. -

11 januari 1977.

TAALGEBRUIK. -

STRAFZAKEN.

0ASSATIEBEROEP. MEMORIE OPGE·
STELD IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE
VAN DE BESTREDEN BESLISSING. NIETIGHEID.

Nietig is de memorie neergelegd tot staving
van een cassatieberoep in strafzaken,
die is opgesteld in een andere taal dan
die van de bestreden beslissing (3).
(Wet van 15 juni 1935, artt. 27 en 40.)

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. - STRAFZAKEN. -BURGER·
LIJKE RECHTSVORDERING. ScHADE
DIE ONDERSCHEIDEN BESTANDDELEN
OMVAT. ARREST DAT DEFINITIEF
UITSPRAAK DOET OVER EEN VAN DEZE
BESTANDDELEN EN VOOR RET OVERIGE
EEN VOORLOPIGE VERGOEDING TOE·
KENT, EEN ONDERZOEKSMAATREGEL BE·
VEELT EN DE VERDERE AFDOENING
TERUGWIJST NAAR DE EERSTE RECHTER.
GEEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL. VOORZIENING VOOR DE EINDBESLIS·
SING. VOORZIENING NIET ONTVAN·
JqllLIJK.

KAMER.-

(COLLETTE.)

Met de -notitie overeenstemme!l-d
arrest.
11 januari 1977.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, de
H. Delva. Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

2e

KAMER.-

11 januari 1977.

GERECHTSKOSTEN. -

STRAFZAKEN.

VEROORDEELDE EISER IN HOGER
BEROEP.- 0PENBAAR MINISTERIE DAT
TEGEN HEM EN TEGEN EEN VRIJGE·
SPROKEN MEDEBEKLAAGDE HOGER BE·
ROEP AANTEKENT. BEVESTIGING
DOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP.VERWIJZING VAN DE VEROORDEELDE

(1) Oass., 25 november 1975 (.Arr. cass.,
1916, biz. 390).
(2) Oass., 21 januari 1975 (Arr. cass., 1975,
biz. 565).
(3) Oass., 17 oktober 1972 (Arr. cass., 1973,
biz. 175).

-
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IN ALLE KOST:EiN VAN RET HOGER
B:EROEP.- 0NWETTELIJKHEID.

Stelt . een veroordeelde hager beroep in en
tekent het openbaar ministerie hager
beroep aan tegen hem en tegen een vrijgesproken medebeklaagde, dan moeten
de kosten van het hager beroep van hl5i;
openbaar ministerie tegen deze laatste,
in geval van bevestiging van de vrijspraak, ten laste van de Staat blijven (1).
(Wet van l juni 1849, art, 3.)
(PROCURlliUR DlliS KONINGS Tlli HASSELT,
T. NULENS J. EN C. EN ACHTEN.)
Met de notitie overeensternmend
, arrest.

11 januiui 1977.- 26 kamer.- Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Versee. Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

regelmatig de schuldigverklaring van de
beklaagde door het in de bewoordingen
van de wet omschreven misdrijf bewezen
te verklaren (2). (Grondwet, art. 97.)
2° De jeitenrechter beoorde'elt op onaantastbare wijze in jeite of er al dan niet een
oorzakelijk verband tussen de fout en
de schade bestaat (3). (B.W., art. 1382.)
(VAN CANNEGEM EN VAN MELKEBEKE,
T. DESMET.)
Met de notities overeensternmend
arrest.

11 januari 1977.- 2 6 kamer.- Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Soetaert. Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -

Pleiter, de H. De Troyer (van de balie te
Oudenaarde).
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KAMER. -'--

12 januari 1977,

I o VOORZIENING IN CASSATIE.
2e

KAMER. -

11 januari 1977.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STitAFZAKEN.STRAFVORD:ERING. ScHULDIGVERKLARING. FElTEN OMSCHREVEN IN
DEi BlliWOORDINGEN VAN DE WET EN
BEWEZEN VERKLAARD. GEEN CONCLUSIE.
R:EGELMATIG GEMOTIVEERDE BlliSLISSING.

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - OoRZAKELIJK
VERBAND TUSS:EN FOUT :EN SCHADE.B:EOORDELING IN FEITE DOOR DE
FEITENRECHTER.

MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID.
BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID AMBTSHALVE ONDERZOCHT DOOR RET HoF.GERECHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 1097, DERDE LID. BEGRIP.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJNEN. BURGERLIJKE ZA:KEN.
BEROEP IN CASSATIE TEGEN EEN
BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN.
DIT BEROEP STAAT SLECHTS OPEN
NA DE EINDBESLISSING. - GERECHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 1077. BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN.
- BEGRIP.

motiveert de jeiten?·echter

1° Het Hof beveelt verdaging van de zaak,
indien het een middel van niet-ontvankelijkheid ambtshalve wenst te onderzoeken (4). (Art. 1097, derde lid, G.W.)

(1) Cass., 24 mei 1976 (Arr. cass., 1976,
biz. 1047).
(2) Cass., 30 november 1976, supra, blz. 362.
(3) Cass., 14 oktober 1975 (Arr. cass., 1976,
blz. 198).
(4) Op de terechtzitting van 8 december
1976 waarop de zaak oorspronkelijk was

vastgesteld heeft de voorzitter aan de ter
zitting tegenwoordige advocaat van de eiseres
bekendgemaakt dat het Hof ambtshalve
wenste te onderzoeken of de voorziening,
overeenkomstig artikel 1077 van het Gereclitelijk Wetboek, niet onontvankelijk moest
worden verklaard.

I 0 Bij ontstentenis van corwlusie dien-

aangaande

/
-5292° Niet ontvankelijk is de voorziening in
burge1·lijke' zaken, v66r de eindbeslissing
ingesteld tegen een arrest dat, alvorens
' 1·echt te doen, een onderzoeksmaatregel
beveelt, zelfs indien voor de jt?,~tenrechter
erop gewezen is dat een der partijen t.a.v.
wie hij uitspraak doet in de zaak niet
, was betrokke'(b (1). (Artt. 19 en 1077
G.W.)
(COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP <<DE 80CIALE VOORZORG » EN GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VAN VERZEKERING TEGEN
ARBEIDSONGEVALLEN
<< DE
SOCIALE
VOORZORG », T. COMONTS.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 oktober 1975 door het
Arbeidshof te Luik gewezen ; .
Over het m.iddel van niet·-ontvankelijkheid ambtshalve onderzocht oveteenkomstig artikel 1097, lid 3, van het
Gerechtelijk W etboek :
Overwegende dab uit de gedingstukken
blijkt dat verweerder, zowel in de
inleidende dagvaarding als in zijn akte
van hoger beroep, eiseres De Sociale
Voorzorg een cooperatieve vennootschap
heeft genoemd ;
Dat het arrest die benaming overneemt bij de vermelding van de betrokken
partijen;
Overwegende echter dat in de voor
het arbeidshof genomen conclusie vermeld staat << voor De Sociale V oorzorg,

(1) Raadpl. cass., 4 april 1975 en de noot

(Arr. cass., 1975, biz. 849).
(2) In zijn conclusie had het openbaar
ministerie overwogen dat de voorziening ontvankelijk en het eerste onderdeel van het
middel gegrond was.
Volgens zijn interpretatie bevatte het bestreden arrest twee beschikkende gedeelten :
het ene dat geen eindbeschikking is beveelt een
deskundigenonderzoek, het andere dat een
eindbeschikking is inzake een punt van het
geschil is en dus dadelijk voor voorziening
vatbaar.
"De Sociale Voorzorg, Gemeenschappelijke
Kas van V erzekering tegen arbeidsongevallen ,, en niet de eiseres - Oooperatieve
Vennootschap De Sociale Voorzorg- had z.i.
bij conclusie voor de rechter in hoger beroep
aangevoerd dat zij, en niet de eiseres, als
ge'intimeerde in de zaak had moeten betrokken

Gemeenschappelijke Kas van Verzekering
tegen Arbeidsongevallen »en erin gezegd
wordt dat zij oorspronkelijk verweerster
en gei'ntimeerde is;
Overwegende dat in het arrest geen
beslissing voorkomt omtrent de identiteit van de partijen ;
Overwegende dat het arrest, na het
hoger beroep ontvankelijk te heb ben
verklaard, tegen welke beslissing geen
enkele grief is aangevoerd, enkel een
deskundigenonderzoek beveelt ;
Dat het hier gaat om een beslissing
alvorens recht te doen ;
Overwegende dat krachtens artikel 1077 van het Gerechtelijk Wetboek
voorziening in cassatie teg<'ln een dergelijke beslissing slechts openstaat na het
eindvonnis ;
Dat de voorziening dus niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eerste eiseres
in de kosten.
12 januari 1977.- 3e kamer. ;___ Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, de H. Meeus.
- Andersluidende conclusie (2), de H.
Dumon, eerste advocaat-generaal.
Pleiter, de H. :Ej:outekier.

zijn, in strijd met wat bleek uit de akte van
hoger beroep. Ret bestreden arrest beveelt
niettemin een maatregel t.a. v. de eiseres, aldus
beslissende dat zij en niet een andere rechtspersoon als ge'intimeerde in de zaak was
betrokken. Ret openbaar ministerie was van
oordeel dat deze beslissing, waartegen de
eiseres zich in cassatie had voorzien, een
eindbeslissing was, in de zin van artikel 19
van het Gerechtelijk W etboek, zodat er
dadelijk een voorziening kon ingesteld worden.
Bij het onderzoek van het middel had het
geconcludeerd dat het eerste onderdeel ervan
ontvankelijk was, daar het bestreden arrest
de bewijskracht van de conclusie van de
ge'intimeerde had miskend, wanneer het zegt
dat zij door de eiseres en niet door « De
Sociale Voorzorg, Gemeenschappelijke Kas
van V erzekering tegen arbeidsongevallen "
was genomen.
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KAMER.-

12 januari 1977.

1° ARBEIDSOVEREENKOMST.- BEDIENDEN. 0LAUSULE WAARBIJ BEDONGEN WORDT DAT RET HUWELIJK
EEN EINDE M.AAKT AAN DE OVEREENKOMST. GECOORDINEERDE WETTEN
BETREFFENDE
HET
BEDIENDENCONTRACT, AANGEVULD BIJ DIE VAN 21 NOVEMBER
1969, ARTIKEL 21bis.
NIETIGREID.- WETTELIJKE BEPALING
DIE GEEN ONDERSOREID M.AAKT.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST.- BEDIENDEN. LID VAN RET VRIJ
ONDERWIJS.- BEDING VAN DE OVER-.
EENKOMST WAARBIJ BEPAALD WORDT
DAT DE OVEREENKOMST RECHTENS EN
ZONDER
VERGOEDING
WORDT
BEEINDIGD WANNEER DAT PERSONEELSLID ZICH, WEGENS HUWELIJK OF NIEUW
HUWELIJK, IN EEN TOESTAND BEVINDT
DIE ONVERENIGBAAR IS MET DE WETTEN
EN MORAAL VAN DE KATHOLIEKE LEER
WAARBIJ RET VRIJ ONDERWIJS AANSLUIT. GECOORDINEERDE WETTEN
BETREFFENDE
RET
BEDIENDENCONTRACT, ARTIKEL 21bis.- NIETIGHEID.
-BEGRIP.

3° ARBEIDSOVEREENKOMST.

-BEDIENDEN. HUWELIJK VAN DE BEDIENDE. -FElT DAT OP ZICHZELF GEEN
« DRINGENDE REDEN ll KAN ZIJN ALS
BEDOELD IN ARTIKEL 18 VAN DE
GECOORDINEERDE
WETTEN
BETREFFENDE
RET
BEDIENDENCONTRACT,
W AARBIJ RET DE WERKGEVER VRIJSTAAT ZONDER OPZEGGING OF VERGOEDING DADELIJK EEN EINDE TE MAKEN
AAN DE OVEREENKOMST.

4° BEWIJS.

- BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.BEGRIP.

5°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. REDENGEVING
VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. GRONDWET, ARTIKEL 97. BEGRIP.

1o Luidens artikel 21bis van de wetten

betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli 1955, in deze
wetten ingevoegd bij de wet van 21 november 1969, zijn nietig de bedingen
waarbij bepaald wordt dat o.m. het
huwelijk een einde. maakt aan de
overeenkomst ; deze imperatieve wettelijke bepaling maakt geen onderscheid
tussen de bedingen waarbij wordt
bepaald dat het huwelijk van de bediende
een einde maakt aan de overeenkomst (1).

2° De rechter beslist wettelijk, met· toec
passing van artikel 21bis van de wetten
betreffende het bediendencontract, ge'coordineerd op 20 juli 1955 en aangevuld o.m. bij de wet van 21 november
1969, dat nietig 1:8, in zoven·e het
betrekking heeft · op het huwelijk of
nieuw huwelijk van de bediende, nl.
een leerkracht, het beding van de arbeidsovereenkomst voor bedienden, waarbij
bepaald wordt dat de overeenkomst
rechtens en zonder vergoeding wordt
beeindigd « zodra het personeelslid zioh
in een persoonlijke of gezinstoestand
bevindt die onverenigbaar is met de
wetten van de ohristelijke moraal of de
wetten van de katholieke kerk ernstig
sohendt of zodra het stellingen verdedigt
die in strijd zijn met de katholieke
leer ll (2).
3° Daar artikel 21bis van de geo.oordineerde
wetten betreffende het bediendenoontract
imperatief voorschrijft dat nietig zijn
de bedingen van de overeenkomst waarbij
wordt bepaald dat het huwelijk van de
bediende een einde maakt aan de overeenkomst, is het huwelijk op ziohzelf geen
« dwingende reden ll, in de zin van
artikel 18 van deze gecoordineerde
wetten, om welke de werkgever zonder
opzegging of vergoeding dadelijk een
einde mag maken aan de overeenkomst (3).

4° en 5° De feitenreohter kan de bewijskracht van de conolusie of het vormvoorsohrift van artikel 97 van de Grandwet niet sdhenden alleen omdat hij
oordeelt dat de conclusie van een partij
niet ter zake. heeft geantwoord op een
voor hem door de andere partij aangevoerd middel en evenmin dit middel
heeft weerlegd.
(VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
«ST. CALASANZ INSTITUUT ll, T. DILLEN.)

De eerste advooaat-generaal F. Dumon
heeft in substantie gezegd :
Het bestreden arrest stelt vast, dat

(1) en (2) Cass., 8 december 1976, supra~
biz. 399, alsmede de conclusie van het openbaar ministerie verschenen in Bull. en Pas.,
1977, r, blz. 394.
(3) Raadpl. de conclusie van het openbaar
ministerie, waarvan sprake in de vorige nciot,
en de conclusie voor het onderhavige arrest.

-531verweerster op 10 juli 1971 ill het huwelijk
trad met ene L.A. Van S., uit de echt
gescheiden van J.C. Van den B., en dat
eiseres bij een aangetekende brief van
12 juli 1971 aan verweerster meedeelde
. dat de overeenkomst oriilliddellijk bee:indigd was met toepassing van artikel31,
alinea 1, 4, van'' het algemeen reglement
van het personeel ... », daar de aldaar bepaalde ontbindende voorwaarde vervuld
was.
Bedoeld " a.lgemeen reglement », dat
bepalingen inhoudt die door een priveinstelling werden beslist en die derhalve
vreemd zijn aan welk als dusdanig door
het publiek recht erkend reglement ook,
bepaalt, zoals het bestreden arrest vaststelt : " Bij toepassing van artikel 2
wordt de aanwervingsovereenkomst van
rechtswege en zonder vergoeding verbroken : 1o . . . 2° . . . 3o . . . 4° zodra het
personeelslid zich in een persoonlijke of
gezinstoestand bevindt die onverenigbaar
is met de wetten van de katholieke
moraal of de wetten van de katholieke
kerk ernstig schendt, of zodra het
stellingen verdedigt die in strijd zijn met
de katholieke leer>>.
Menende .dat bedoelde ontbindende
voorwaarde zonder rechtskracht was,
dagvaardde verweerster eiseres ten einde
haar veroordeling tot het betalen van
schadevergoeding wegens onwettelijke
contractbreuk te verkrijgen. ·
Ret arbeidshof oordeelde dat de ontbindende voorwaarde nietig was op
grond van de bepalingen van artikel21bis
van de gecoordineerde wetten betreffende
het bediendencontract, willigde bijgevolg
de vordering van verweerster in en
veroordeelde eiseres tot het betalen,
wegens contractbreuk, van een bedrag
van 357.820 frank, verhoogd met de
wettelijke interesten.
Drie middelen worden door eiseres aan
de beoordeling van het Rof voorgesteld.
Het eerste middel is afgeleid uit schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het BurgerlijkWetboek en artikel 97
van de Grondwet, " doordat, eerste
onderdeel, het bestreden arrest heeft
aangenomen " dat de betwiste ontbindende voorwaarde niet werd opgelegd
door de inrichtende macht, die luidens
het statuut alleen daartoe bevoegd
is >> en " ... de voorwaarden in het statuut
bepaald voor de geldigheid van de ontbindende voorwaarde, niet werden in
acht genomen >> >>, " en doordat, tweede
onderdeel, het bestreden arrest oordeelt
dat eiseres het middel niet zou hebben
weerlegd noch zelfs beantwoord dat erin

bestond dat de betwiste ontbindende
voorwaarde niet werd opgelegd door de
inrichtende mltcht, die luidens het statuut
alleen daartoe bevoegd is ».
Betreffende het tweede onderdeel dat
betrekking blijkt te hebben op de
aangevoerd~ schending van artikel 97
van de Grondwet : hoewel de schending
van de bewijskracht van akten hier ook
wordt bedoeld, meen ik te kunnen
volstaan met daarop te an'twoorden dat
een rechter noch de bewijskracht van
een conclusie, noch het door artikel 97
van de Grondwet bepaalde vormvereiste
miskend kan hebben door het louter feit
dat hij zijn mening te kennen geeft dat
bedoelde conclusie een opgeworpen
middel op afdoende wijze noch beantwoord noch weerlegd heeft.

Betreffende het eerste onderdeel
Er is daar sprake van een " statuut >>
Dit woord geeft aanleiding . tot verwarring.
Ik heb de gelegenheid gehad hierop
de nadruk te leggen in de conclusie die
ik op 8 december 1976 genomen heb in de
zaak A.S.B.L. Institut des filles de Marie
tegen Delplancq P. voor de 3e franstalige
karp.er van het Rof. Zekere leden van de
zetel van vandaag hadden ook zitting
op 8 december en de advocaat van eiseres
was. eveneens aanwezig. Ik heb hun,
alsook aan alle leden van. de zetel van
vandaag, overigens een exemplaar van
mijn conclusie ter hand gesteld.
Ik mag mij derhalve beperken, wat
dit probleem van statuut betreft, tot de
volgende summiere overwegingen.
De bekleders van een openbaar ambt
zijn doorgaans onderworpen aan een
reglementair statuut en niet aan de
bepalingen van een overeenkomst.
Een reglementair statuut wordt door
de overheid eenzijdig bepaald en gewijzigd.
Een werknemer, werkman, bediende,
o.m. een onderwijzer, leraar, hoogleraar
in de prive-sector, zijn, wat hun rechten
en plichten ten opzichte van de werkgever
betreft, onderworpen aan vrij aangegane
overeenkomsten die nochtans door talrijke dwingende wetsbepalingen geregeld
worden.
Ret prive-onderwijs, zelfs het gesubsidieerd prive-onderwijs, maakt geen deel
uit van het openbaar ambt - wordt
derhalve niet beheerst door een reglementair statuut.
Ret conventioneel regiem blijft voor
dit onderwijs van toepassing. De gecoordineerde wetten betreffende het be-

-532diendencontract beheersen de betrekkingen tussen de << leiding " van dit
onderwijs - doorgaans genoemd de << inrichtende macht >>-en het onderwijzend
personeel althans wat de tijd betreft v66r
de inwerkingtreding van de wet van
11 juli 1973 die, ten deze, nog niet van.
toepassing was ; hetgeen trouwens niemand betwist.
Deze wet maakt gewag van een
<< statuut " dat die verhoudingen zal
beheersen ... maar het woord << statuut >>
heeft in deze wet een andere betekenis
dan in de verhoudingen overheid-bekleders van openbare ambten. Ik hoe£
daarover hier niet verder uit te weiden.
Telkenmale als, in de onderhavige
zaak, ofwel het bestreden arrest ofwel
de voorziening spreken van het begrip
of van de uitdrukking << statuut >> of
<< reglement >> wordt zonder meer bedoeld
een reeks bepalingen betreffende de
inrichting van het katholiek onderwijs
inzake o.m. de rechten en plichten van de
leerkrachten, die beslist werden ofwel
door prrve-personen, belast met de
belangen van dit onderwijs, ofwel door
het nationaal paritair hoofdcomite van
het gesubsidieerd vrij onderwijs, in de
vorm van een collectieve overeenkomst.
Ret is dus in deze zin dat het woord
<< statuut >> door het Iniddel verwijzende naar het arrest gebezigd
wordt.
Ik keer nu terug naar het onderzoek
van het eerste onderdeel van het eerste
middel.
Verscheidene antwoorden zijn hier
mogelijk. Een eerste dringt zich m.i. op,
nl. het volgende : ·
Ret onderdeel preciseert niet welke de
akte of de akten zijn waarvan de bewijskracht miskend zou zijn (bepalingen van
de overeenkomsten tussen partijen en/of
het << algemeen reglement ,, i.h.b. de
beslissing van 24 maart 1965 van het
nationaal paritair hoofdcolnite voor het
gesubsidieerd vrij onderwijs, art. 2.
lid 2); het is derhalve niet ontvankelijk.
Andere mogelijke a~twoorde~ zijn ook :
1° Ret arrest overweegt weliswaar
<< dat de betwiste ontbindende voorwaarde niet werd opgelegd · door de
inrichtende macht, die luidens het statuut
aileen daartoe bevoegd was ,, maar het
arbeidshof oordeelt niettelnin dat deze
<< voorwaarde ,, die door een << statuut >>
bepaald werd, deel uitmaakte van de
tussen partijen gesloten overeenkomst
en onderzoekt voorts of zij niet met een
dwingende wetsbepaling in strijd is;
het onderdeel is derhalve van belang

ontbloot en dientengevolge niet ontvankelijk.
2° Er is geen .Iniskenning van de
bewijskracht van welke akte ook.
Eiseres mag immers niet uit het oog
verliezen dat de i_nterpretatie van de
overeenkomsten toelmmt aan de feitenrechter en niet aan ons Rof, dat zich
ertoe dient te beperken te onderzoeken
of de gegeven interpretatie mogelijk is
zonder de termen te miskennen ; dit is
een soort marginale toetsing.
Ten deze betwist het arbeidshof geenszins dat verweerster verklaard had
kennis te hebben ·genomen van het
<< algemeen reglement ,, en miskent het
evenmin de termen van de artikelen 1· en
2 van het door het middel bedoelde
<< bijvoegsel "·
Zander de bewijskracht daarvan te
miskennen, heeft het arrest mogen
beslissen, de betekenis en de draagwijdte
ervan soeverein interpreterende, dat de
<< ontbindende voorwaarde >> die bedoeld
wordt door artikel 2, lid 2, van de
beslissing van 27 maart 1965 <<van het
nationaal paritair hoofdcolnite van het
gesubsidieerd vrij onderwijs >> niet een
dergelijke (( ontbindende voorwaarde )) is,
waarin voorzien wordt door een << reglement >> (ten deze << het algemeen reglement van het personeel van de katholieke
lagere kleuterscholen ,, aangenomen door
vertegenwoordigers van dit onderwijs),
zelfs indien ernaar verwezen wordt in de
overeenkomst die tussen de partijen
wordt gesloten, maar wei een << ontbindende voorwaarde >> die door de inrichtende macht zelve in deze overeenkomst
zelve wordt bepaald.
In het tweede middel wordt betoogd
dat het bestreden arrest ten onrechte
toepassing heeft gemaakt van artikel 21 bis van de gecoordineerde wetten naar welke wetsbepaling nietig is de
clausule van een overeenkomst volgens
welke een huwelijk van rechtswege aan
het contract een einde maakt.
In het derde middel wordt betoogd
dat het arrest ten onrechte beslist heeft
dat het huwelijk van verweerster met
een uit de echt gescheiden man geen
<< dringende reden >> is in de zin van
artikel 18 van pedoelde gecoordineerde
wetten, welke reden een onmiddellijke
beeindiging van de overeenkomst wettigt.
De door beide Iniddelen naar voren
gebrachte problemen haugen zeer nauw
samen en dienen samen onderzocht te
worden. Dit heb ik reeds gedaan in Inijn
conclusie va11 8 december 1976 welke ik
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zal opneroen.
Bij wijze van inleiding tot het onderzoek van beide roiddelen, en vooral oro
in staat te zijn de draagwijdte en de zin
preciezer aan te geven van artikel 2lbis
van de gecoi:irdineerde wetten, waarvan
schending of onwettelijke extensieve
uitlegging aangevoerd wordt, dien ik even
te verwijlen bij het 1·echtsstelsel van v66r

de inwerkingtreding van de wet van
november 1969, die meer genoemd artikel 21bis heejt ingevoerd, d.w.z. het
stelsel van de zogeheten celibaatsclausules
of, nauwkeuriger gezegd, dat waarin
wegens huwelijk aan de arbeidsovereenkorost zonder voorafgaande opzegging
een einde geroaakt wordt evenals bij het
stelsel van ontslag van een werkneroer
wegens zijn huwelijk, zelfs bij ontstentenis van zulke clausule in de overeenkorost van indienstneroing.
Dit onderzoek lijkt roij nodig ook,
orodat in de geest van bepaalde auteurs,
en tevens roisschien in die van bepaalde
gerechten, het wezenlijke en zelfs fundaroentele verschil dat bestaat tussen dat
oude stelsel en het door de wet van
november 1969 ingevoerde niet ingezien
wordt, hetgeen verwarring sticht nopens
de draagwijdte van de nieuwe, door die
wet ingevoerde iroperatieve wetsbepaling.

H et rechtsstelsel van v661· de wet van
21 november 1969.
Reeds v66r deze wet stipuleerden de
partijen- werkgevers en werkneroersvaak in hun overeenkorost dat het
huwelijk van rechtswege, dus zonder
enige vergoeding noch opzeggingsterroijn
aan de dienstverbintenis een einde zou
maken.
Zelfs bij gebreke van elke clausule
in de overeenkomst dienaangaande,
maakten bepaalde werkgevers aan het
contract een einde, met of zonder voorafgaande opzegging, wanneer de werkneroer
in het huwelijk trad.
Men vroeg zich af of zulke clausules
met de openbare orde in strijd waren of
niet. Men vroeg zich ook af of het huwelijk, althans in zekere gevallen, een
dringende reden kan opleveren die het
ontslag zonder opzegging wettigde, dan
wel of de openbare orde zich ertegen
verzette dat het huwelijk als zulke
dringende reden kon worden beschouwd
of niet. Orotrent deze vragen waren de
opinies verdeeld.
Het Hof deed uitspraak op 2 roei
1969 (l). Het besliste dat « het beding
van een arbeidsovereenkomst voor bedienden, volgens hetwelk deze overeen-

korost eindigt met het huwelijk van een
der partij en, kan indruisen tegen de
openbare orde en de goede zeden, en
derhalve nietig zijn krachtens artikel 6
van het Burgerlijk Wetboek, maar dat
dergelijk beding, wanneer het onder meer
als oorzaak heeft het huwelijk te bevorderen of door de noodwendigheden
van de bediening geboden is, bedoelde
wetsbepaling (d.w.z. art. 6 B.W.) niet
schendt "·
Een clausule in een overeenkorost naar
luid waarvan het huwelijk aan een
bediening een einde maakt kan niet
worden gelijkgesteld met een overeenkorost die het recht op het huwelijk
beperkt, a.fschaft. Zulke clausules laten
het huwelijk bestaan ; echter wordt, wat
de uitoefening van een functie betreft,
een beperking aangebracht.
Zulke clausules, waarvan de enige reden
van bestaan of beweeggrond zou zijn
geweest gehuwde personen in een minder
gunstige toestand te brengen dan de
anderen, of die niet gerechtvaardigd
zouden worden door enige noodzakelijkheid, eigen aan de bediening of aan het
belang van het huwelijk of het gezin,
waren evenwel van die aard dat zij
afbreuk konden doen aan het wettelijk
instituut van het huwelijk en rooesten
bijgevolg in onze opvattingen worden
beschouwd als in strijd met de openbare
orde. Als geenszins in strijd met de
openbare orde moesten worden beschouwd, daarentegen, dergelijke clausules die de noodwendigheden of imperatieven van de dienstbetrekking als grondslag
hadden.
Evenmin
vielen te
beschouwen als in strijd met de openbare
orde, clausules van die aard die in een
contract waren opgenomen oro het huwelijk te vergemakkelijken of in het belang
van het huwelijk of van een toekomstig
gezin.
Indien de werkgever bij afwezigheid
van elke clausule niettemin de dienstverbintenis Vlrilde beeindigen in geval van
huwelijk van de werknemer, dan kon
men gewis in de regel niet aannemen dat
het huwelijk een dringende reden kon
opleveren die het ontslag zonder opzeg~
ging rechtvaardigt. Maar in bepaalde
gevallen kon het huwelijk als een dringende reden beschouwd worden : aldus,
het huwelijk na een echtscheiding of het
huwelijk met een uit de echt gescheiden
man of vrouw, van een werknemer, i.h.b.

(1) A1T. cass., 1969, biz. 834, en Bull. en
Pas., 1969, I, 781.
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had de regels van de zedeleer van de
katholieke kerk niet te schenden.
Dat de clausule, naar welke het contract, de dienstverbintenis of de bediening
van rechtswege een einde neemt bij het
huwelijk niet noodzakelijk tegen cle
openbare orcle indruist, valt insgelijks af
te leiden uit de omstandigheid dat er
sedert zeer talrijke jaren, rekening
houdende met de organisatie en de
behoeften
van
bepaaJde
openbare
diensten, wetsbepalingen bestaan naar
luid waarvan het huwelijk van de
bekleders van bepaalde openbare ambten
hieraan een einde maakt of tenminste
onderworpen is aan bepaa.lde voorwaarden, opdat de uitoefening van het
openbaar ambt kan worden voortgezet.
Laten wij er trouwens op wijzen dat de
wet van november 1969, die bepaalt dat
het huwelijk aan de dienstverbintenis
geen einde kan maken, niet van toepassing is op diegenen die in het openbaar
ambt onderworpen zijn, zoaJs doorgaans
het geval is, aan een reglementair statuut.
Indien de wet van november 1969 in
de gecoordineerde wetten op het bediendencontract niet de imperatieve
bepaling had ingevoegd, naar welke
« nietig zijn de bedingen waarbij wordt
bepaald dat het huwelijk . . . een einde
1naakt aan de overeenkomst », dan zou
het probleem dat ons in de onderhavige
zaak is voorgelegd dus een andere
oplossing hebben moeten krijgen dan die
welke thans daaraan zal dienen te worden
gegeven.
Men zou hebben kunnen, en zelfs
moeten beslissen, dat in het katholiek
prive-onderwijs geenszins een met de
openbare orde strijdige clausule uitmaakt,
die clausule naar welke het burgerlijk
huwelijk van een zijner leerkrachten
dat de regels van de kerk zou schenden een uit de echt gescheiden persoon huwen
of na echtscheiding opnieuw in het
huwelijk treden - van rechtswege en
dus zonder voorafgaande opzegging of
zonder betaling van een vergoeding aan
de dienstverbintenis een einde maakt.
Ongetwijfeld had men ook kunnen of
moeten beslissen dat, zelfs bij ontstentenis van zulke clausule, een dergelijk
huwelijk een wettige reden een
dringende reden - kan uitmaken die een
ontslag zonder opzegging of beeindigingsvergoeding rechtvaardigt.
In een commentaar bij het arrest van
het Franse Hof van Cassatie van 7 ok-

tober 197 5 (2), dat beslist had : " la
liberte du mariage est un principe d'ordre
public et l'employeur ne peut y porter
atteinte sans abus que clans des cas tres
exceptionnels ou les necessites des fonctions
l'exigent imperieusement », schrijft de
h. Pierre Guiho, hoogleraar aan de
Faculteit voor rechtsgeleerdheid van
de Universite Jean Moulin te Lyon III,
onder meer : « un etablissement catholique d'enseignement ( ... ) se trouve contractuellement tenu envers les parents
qui le souhaitent et qui constituent
normalement la grande majorite de sa
clientele, de donner a leurs enfants une
formation catholique, done de leur
enseigner le dogme et la morale de l'eglise
catholique. II lui faut done s'assurer le
concours d'un personnel apte a remplir
cette tache. Or une amvre educative ne
s'accomplit pas seulement par la parole,
mais par l'exemple, et la parole est vaine
si elle est contredite par l'exemple.
L'exemple aura d'autant plus d'importance que l'enseignant aura su acquerir
plus d'ascendance sur ses eleves. Comme
le soulignait le pourvoi, l'enseignement
que dispense l'etablissement serait inefficace si les maitres ne mettaient pas
en pratique dans leur propre vie les
principes catholiques ( ... ). II peut arriver,
nota=ent dans les grandes agglomerations, que la situation matrimoniale
d'un enseignant demeure inconnue du
public et en particulier des eleves et leur
famille. Si !'interesse reussit a preserver
ce secret, il y a sans doute dans son
attitude une duplicite hypocrite qui
n'attire pas la sympathie, mais d'un
point de vue juridique l'irregularite
de la situation matrimoniale ne semble
pas pouvoir dans ce cas constituer un
motif legitime cle licenoiement (... ). La
meme conclusion n'est plus possible a
partir du moment ou la situation est
connue du public, soit que les circonstances soient telles que cette divulgation
n'a pu etre evitee ; soit que !'interesse en
ait lui-meme assure la publicite par
provocation ( ... ). Alors la situation de
l'enseignant devient incompatible avec
son emploi, puisqu'elle va a l'encontre
de l'ceuvre educative de l'etablissement.
Elle est, de plus, de nature a detourner
la clientele de l'etablissement. Alors
il faut admettre qu' elle constitue un juste
motif de licenciement ( ... ) ».
Deze bedenkingen en conclusies lijken
mij beslissend.
(2) Reo. Dalloz-Si1·ey, 1976, blz. 511 vlg.
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ontslagen op staande voet en zonder
vergoeding wegens het huwelijk aileen
ten aanzien van de openbare orde en de
goede zeden beoordeeld worden.
Wanneer, zoals in Belgie, er een
imperatieve bepaling bestaat· die ontslagen zonder opzegging of zonder
vergoeding - verbiedt, of die verbiedt
dat het huwelijk als een dringende of
wettige reden tot ontslag kan worden
beschouwd, dan worden deze nuances
en onderscheidingen onmogelijk. De
kwestieuze clausules zijn nietig en het
ontslag op staande voet en zonder
opzegging wegens een door de burgerlijke
wet toegestaan huwelijk, zelfs ingeval
zulke clausule niet is bedongen, kan geen
wettige reden opleveren die het ontslag
zonder opzegging en zonder vergoeding
toestaat.
Laten wij thans meergenoemd artikel 21bis nader onderzoeken, dat door de
wet van 21 november 1969 in de gecoordineerde wetten op het bediendencontract
werd ingevoegd.
Deze bepaling nam de wetgever van
1969 aan, op grond van de volgende vier
overwegingen :
a) « In de huidige stand van de w~t
geving heeft de rechtspraak de geldigheid ( ... ) erkend van de bedingen waarbij
het huwelijk een einde stelt aan de
arbeidsovereenkomst (cass., 14 juni 1963,
R.D.S., p. 262, Bull. en Pas., 1963, I,
1083) )) (3).
b) «De << Recommandation n° 119
concernant la cessation de la relation
du travail a !'initiative de l'employeur ))
aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie te Geneve op 26 april
1963 bepaalt daarentegen dat de echtelijke
staat geen geldige reden tot ontslag is ».
c) « Anderzijds wil de regering een
ruimere bescherming verlenen aan de
bejaarde werknemers ».
d) « Ret artikel 5 van het ontwerp
voorziet derhalve in de nietigheid van de
bedingen waarbij het huwelijk en het
(3) Ret is onjuist dat het Hof in 1963 stelling
heeft genomen aangaande de geoorloofdheid
van de « huwelijksclausule " of " celibaatsclausule " ; het Hof had zich trouwens in dat
opzicht niet uit te spreken doch, zoals vaak
gebeurt, heeft men het cassatiearrest slecht
begrepen en de beslissing van het aangevallen
arrest met die van het arrest van het Hof
verward. Zie in dit opzicht de conclusie van

bereiken van een leeftijd waardoor een
recht op een welkdanig pensioen ontstaat,
automatisch een einde stellen aan de
overeenkomst » ( 4).
Aangaande de besproken bepaling
het door de wet van 1969 ingevoegde
artikel 21bis zijn er geen verdere
nadere aanduidingen gegeven in de,
parlementaire voorbereiding, tenzij nogal
vage verklaringen zoals de volgende :
« M.b.t. het ontbindend beding in geval
van huwelijk werden door verscheidene
leden tal van opmerkingen gemaakt.
Zij stellen o.m. vast dat niets is voorzien
om na het huwelijk van de belanghebbende - en ondanks de bepalingen
van het antwerp - willekeurige afdankingen te vermijden » (5). Men bedoelde
aldus ook te voorkomen dat een werkgever na een huwelijk het contract wegens
dat huwelijk zou kunnen beeindigen.
Maar zulke beeindiging met opzegging
of betaling van een vergoeding was en
blijft nog steeds wettelijk mogelijk
behalve eventueel in geval van rechtsmisbruik.
Geen nadere aanduidingen dus ... maar
de aangenomen bepalingen maakten
zulke aanduidingen waarlijk niet nodig.
Artikel 21bis is helder en nauwkeurig.
Elk beding in de ovm·eenkomst dat bepaalt
dat het huwelijk daaraan zonder vergoeding een einde maakt is nietig. Zulke
clausule is nietig, ongeacht het bij de wet
geoorloofd huwelijk dat bedoeld wordt :
eerste, tweede of derde huwelijk ...
huwelijk na echtscheiding, huwelijk met
een uit de echt gescheiden persoon ... om
het even. Er wordt generlei onderscheid
gemaakt en er kan er dus geen gemaakt
worden in de toepassing van de wetsbepaling. Evenmin is er een onderscheid
ten aanzien van de beweeggrond of de
reden die de partijen ertoe mocht hebben
gebracht te bedingen dat het huwelijk
aan de overeenkomst een einde zal maken.
Of het nu met het doel zij het huwelijk
of het gezinsleven te bevorderen of ze te
vergemakkelijken, of met het doel huwelijken te voorkomen die door een bepaalde
zedeleer of religieuze doctrine veroordeeld
worden, doet weinig ter zake. De clausule
is altijd nietig.
het openbaar ministerie v66r het arrest van
2 mei 1969, An·. cass., 1969, blz. 835 vlg. en
R. W., 1968-1969, kol. 1929 vlg.
(4) Zie Pm·l. St., Kamer, 1966-1967,
nr. 407/1, blz. 6 en 7.
(5) Pa1·l. St., Kamer, 1968-1969, nr. 270/2,
blz. 33.
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het contract zulke conventionele clausule
niet inhoudt, de werknemer zonder
opzegging of zonder vergoeding af te
danken omdat hij een huwelijk of een
nieuw huwelijk heeft aangegaan ? Om
deze vraag bevestigend te beantwoorden
zou het vereist zijn te kunnen aannemen
dat het huwelijk een rechtmatige reden
tot beeindiging zou kunnen uitmaken.
N atuurlijk kan dit niet het geval wezen.
Men zal opwerpen : dat hangt ervan af.
Aldus, zal men zeggen, zou het in de
katholieke inrichtingen van het priveonderwijs wettig en zelfs wettelijk zijn
dat als een rechtmatige reden tot beeindiging zou worden beschouwd het huwelijk
van een leerkracht waardoor de regels
van de zedeleer der katholieke kerk
worden overtreden.
Laten wij het herhalen : deze opwerping was gegrond onder het stelsel van
v66r de wet van november 1969. Zij
is het niet meer sedert de inwerkingtreding, ingevolge deze wet, van artikel 21bis van de gecoordineerde wetten
op het bediendencontract.
Anders te beslissen zou de partijen in
staat stellen de wet (d.w.z. art. 21bis) te
omzeilen. In het contract zou er niets
meer staan. Niettemin zou de overeenkomst zonder opzegging en zonder
vergoeding beeindigd worden zodra een
huwelijk gesloten is. Aldus zou het
contract niet meer verbroken worden
ingevolge de toepassing van een nietige
clausule, en alles zou volkomen in orde
en geoorloofd wezen !
Laten wij het onomwonden uitspreken :
dit is waarlijk een aanfluiting.
Het ligt voor de hand dat, zo de wet
verbiedt dat in het contract gestipuleerd
wordt dat het huwelijk aan de dienstbetrekking een einde maakt, zij tevens en
a jo1·tiori verbiedt het op staande voet en
zonder vergoeding om reden van het
huwelijk te beeindigen wanneer dienaangaande niets is bedongen. Dit lijkt mij
vanzelfsprekend te zijn. Het was waarlijk
nutteloos dat de wet dit uitdrukkelijk
zegde. Het verbod zodoende het contract
te beeindigen is noodzakelijk af te leiden
uit artikel 21bis. De wet heeft beschikt
voor het qttod plerumque fit, ten einde te
verbieden dat wegens een huwelijk op
staande voet en zonder vergoeding aan
de dienstbetrekking een einde gemaakt
wordt.
De wetten moeten met gezond verstand
uitgelegd en toegepast worden.
Ik ben er mij van bewust dat, in
verband met een toestand zoals die

waarop de thans onderzochte middelen
betrekking hebben, somtijds twee opwerpingen naar voren worden gebracht.
Volgens de eerste zou artikel 21bis van
de gecoordineerde wetten geen toepassing
kunnen vinden ten opzichte van een
clausule die zo ruim is opgesteld als
in ons geval en waarop artikel 31, § 1, 4o,
van het algemeen « reglement » voor het
lekenpersoneel van het katholiek primair
en kleuteronderwijs - reeds hierboven
geciteerd- slaat.
V olgens de tweede opwerping zou
artikel 21bis niet doelen op het huwelijk
waardoor een lid van het vrij katholiek
onderwijs zich in een persoonlijke of
huwelijkssituatie brengt die met de
christelijke morele wetten onverzoenbaar
is, hetgeen ten deze het geval zou zijn.
In een dergelijk geval zou het niet
het huwelijk zijn dat de « katholieke
inrichtende macht >> ertoe zou leiden het
tussen partijen gesloten contract als
vernietigd te beschouwen, doch wel het
feit dat de leerkracht zich plaatst in een
toestand waarin zij de wetten van de
katholieke kerk tot het naleven
waarvan zij zich had verbonden schendt (6).
De twee opwerpingen houden zeer eng
met elkaar verband, zodat het antwoord
op de eerste een terugslag op de tweede
heeft. Ik poog ze nochtans afzonderlijk
te onderzoeken en ik begin met de tweede.
Onder de oorzaken die de beeindiging
van het contract, met toepassing van
artikel 31, § 1, 4°, van het intern « reglement >> voor het katholiek onderwijs met
zich gebracht hebben, dienen natuurlijk
onderscheiden te worden de oorzaak die
steunt op een huwelijk- eerste, tweede
huwelijk .. . huwelijk na echtscheiding,
huwelijk met een gescheiden persoon en die welke eenvoudig in betrekking
staat met een « huwelijkssituatie >> welke
de priveautoriteit van de inrichting die
het onderwijs organiseert en verstrekt
zou beschouwen als onverenigbaar met de
regels of de vereisten van haar moraal.
Laten wij aldus onderstellen dat bedoelde
autoriteit een contract wil beeindigen
omdat haar leerkracht een gedrag zou
gehad hebben dat bedoelde autoriteit
zou beschouwen als onverenigbaar met

(6) In de rede welke op 2 september 1975
voor het Arbeidshof te Brussel door de substituut-generaal H. Peereboom werd uitgesproken wordt deze, door een zekere rechtspraak goedgekeurde zienswijze, geciteerd
(zie biz. 3 in fine).
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die voorschrijft.
Het is duidelijk dat de beeindiging
van de dienstbetrekking, gebaseerd op
zulke feiten of omstandigheden in verband met de cc huwelijkssituatie )), geen
afdanking om 1·eden van het huwelijk,
in de zin van meergenoemd artikel 21bis,
zou zijn, en dat de clausule die zulke
afdanking zou veroorloven niet nietig
zou wezen met toepassing van die
bepaling. Evenmin zou het opgaan te
menen dat, bij gebreke van zulke clausule, dergelijke feiten of omstandigheden
geen rechtmatige reden tot ontslag
zouden kunnen opleveren omdat de wet
(art. 21bis) een clausule van de overeenkomst nietig verklaart die een onmiddellijke afdanking om reden van een
huwelijk veroorlooft. Iets is evenwel, of
het prive-leven van de onderwijskracht
aan haar " werkgever '' kan toelaten aan
de dienstbetrekking, zonder opzegging
of vergoeding, bij overeenkomst of niet,
een einde te maken. Dit probleem is ons
niet voorgelegd, want het is in het
onderhavige geval niet gerezen.
Ons probleem is, of eiseres onmiddellijk
en zonder vergoeding aan de dienstbetrekking van verweerster een einde
mocht maken omdat deze trouwde.
Het antwoord wordt ons opgelegd door
de wet, inzonderheid door artikel 21bis
van de gecoi:irdineerde wetten. Het is
noodzakelijkerwijze negatief.
Het zou m.i. niet redelijk zijn ten deze
te overwegen dat niet het huwelijk maar
wel een persoonlijke met de katholieke
moraal onverenigbare huwelijkssituatie
de oorzaak van de onmiddellijke verbreking van het contract is geweest en dat
derhalve artikel 21bis geen toepassing
kan vinden.
Immers, enerzijds, constateert het
arrest uitdrukkelijk dat aan het contract
een einde gemaakt werd omdat verweerster met een gescheiden man in het
huwelijk was getreden, en omdat de
clausule vervat in artikel 31, § 1, van het
a.lgemeen reglement voor de ka.tholieke
scholen stipuleert dat het dienstcontract
van rechtswege vernietigd is " zodra
het personeelslid zich in een persoonlijke
of gezinstoestand bevindt die onverenigbaar is met de wetten van de katholieke
moraal of de wetten van de katholieke
kerk ernstig schendt, of zodra het
stellingen verdedigt die in strijd zijn
met de katholieke leer )),
Het is dus wel degelijk het huwelijk
dat met toepassing van deze clausule de
vernietiging met zich heeft gebracht.

Vanzelfsprekend is dit ongeoorloofd.
Het contract mag niet tot gevolg hebben
toe te laten dat een huwelijk aan de
dienstbetrekking een einde maakt.
Anderzijds houden geen rekening n1.et
de geest en de draagwijdte van artikel 21bis degenen die oordelen dat
een verbreking van een contract om
reden van een huwelijk met of zonder
toepassing van een conventioneel beding,
op brede of enge wijze opgesteld, wettelijk
geoorloofd is wanneer zij, zoals ten deze,
noodzakelijk wordt gemaakt door de
vereisten van de dienst, ten deze, van
een katholiek onderwijs dat gegeven
dient te worden door onderwijzers die
door hun levenswijze, houding, of zelfs
hun huwelijkstoestand de katholieke
moraal niet schenden. Zij verliezen uit
het oog dat, terwijl een dergelijke opvatting verantwoord was v66r de inwerkingtreding van de wet van november
1969 waarbij meergenoemd artikel 21bis
in de gecoi:irdineerde wetten werd ingevoegd ... zij niet meer bestaanbaar is met
deze wetsbepaling.
Wanneer, v66r die inwerkingtreding,
uitgemaakt diende te worden of een
" huwelijksclausule )) al dan niet strijdig
was met de openbare orde (art. 6 B.W.)
en niet met een dwingende wetsbepaling,
zoals artikel 21bis, die toen niet bestond,
moest o .m. onderzocht worden of een
dergelijke clausule door de " noodwendigheden eigen aan de bediening geboden
was)) of niet (7). Op grand van dit
criterium diende aangenomen te worden
dat de eisen van de katholieke moraal,
nauw verbonden met het katholiek
onderwijs - de bediening - de onmiddellijke beeindiging van het bediendencontract wettigden, dus zonder krenkilJg
van de openbare orde, wanneer een
onderwijzer in het huwelijk trad na
echtscheiding of met iemand die gescheiden was.
Op grond van hetzelfde criterium kolJ
of moest zelfs aangenomen worden dat
geenszins strijdig was met de openbare
orde een conventionele bepaling die
onmiddellijk een einde maakte aan een
bediendencontract b.v. in een joodse
onderwijsinrichting wanneer de onderwijzers in het huwelijk zouden treden
met een katholiek, of in een bepaalde
prive-onderneming, een bedrijvigheid
zouden uitoefenen die de landsverdediging aanbelangt, wanneer bepaalde be(7) Cass., 2 mei 1969 (A?'?', cass., 1969,
biz. 834).
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dienden in het huwelijk zouden treden
met personen van zekere nationaliteiten,
of nog in andere ondernemingen, t.a.v.
bedienden voor bepaalde ambten die een
volledige beschikbaarheid vereisen regelmatige reizen naar en verblijven
in het buitenland .. . dag- of nachtprestaties naar gelang van de afwisselende
eisen van de functie - wanneer zulke
bedienden in het huwelijk treden ...
De nieuwe wet (wet van november 1969
- artikel 2lbis van de gecoordineerde
wetten) heeft een einde gemaakt aan
deze « soepelheid "· Onverschillig welk
beding dat een einde maakt aan het
contract om reden van een huwelijk,
onverschillig welk, door de wet toegelaten
huwelijk, is nietig. Het ligt voor de hand
dat zo men opnieuw rekening zou houden
met de noodwendigheden van het ambt
o.m. die welke eigen zijn aan het
katholiek onderwijs en derhalve
<< distinguo's '' zou invoeren op grand van
de aard van het huwelijk - een eerste
of tweede ; een huwelijk wanneer men
de echtscheiding heeft bekomen - of op
grand van de hoedanigheid van de
gekozen echtgenoot een katholiek,
een jood, een persoon van een ander ras,
iemand die de echtscheiding verkregen
heeft - de nieuwe wet dode letter zou
blijven aangezien men gewoonweg het
juridisch stelsel dat v66r haar inwerkingtreding vigeerde, opnieuw zou toepassen.
Sommigen werpen nog op dat hetgeen
de nieuwe wet nietig heeft willen verklaren, de << celibaatsclausules " zijn en
niet de clausules die zonder meer aan het
contract een einde maken om reden van
een huwelijk, hetgeen als gevolg zou
hebben b.v. dat de onmiddellijke beeindiging van het contract wegens het
huwelijk van een gescheiden onderwijzer
onwettelijk zou zijn daar dit het opleggen
van het celibaat zou betekenen, maar niet
zulke beeindiging wegens het huwelijk
van een ongehuwde onderwijzer - of
weduwnaar met een uit de echt
gescheiden persoon t
Hierop kan men gemakkelijk antwoorden ; ten eerste dat een dergelijk
stelsel geenszins met het door de wet
bepaalde verenigbaar is : de wet bedoelt
het huwelijk, niet het celibaat ; ten
tweede dat dit stelsel dat aan de « werkgever " het recht zou geven een toezicht
uit te oefenen op de keuze van de echtgenoot duidelijk met de openbare orde
strijdig zou zijn en overigens erop zou
neerkomen de wet te omzeilen aangezien
het huwelijk dat het bedoelt onverschillig
welk wettelijk huwelijk is.

Laatste opmerking : men betoogt dat
aan een katholieke instelling het recht
ontzeggen een einde te maken aan de
diensten van een onderwijzer die een
huwelijk aangaat dat de katholieke
moraal verbiedt erop neerkomt deze
inrichting in de onmogelijkheid te stellen
een katholiek onderwijs aan de bevolking
te verstrekken, hetgeen met de Grondwet
strijdig zou zijn. Men betoogt ook dat aan
sommige ondernemingen (zie voorbeeld
hierboven geciteerd) verbieden een einde
te maken aan het contract van een
bediende die in het huwelijk treedt met
een persoon van bepaalde nationaliteiten
erop neerkomt de rechtmatige belangen
van deze ondernemingen in gevaar te
brengen.
Men kan volstaan met daarop te
antwoorden dat de wet geenszins de
werkgever verplicht de onderwijzer of
de bediende in zijn dienst te behouden.
Hij behoudt het recht onmiddellijk
het contract te beeindigen ... maar hij
moet ofwel een opzeggingstermijn naleven ofwel een vergoeding betalen.
Tijdens de voorbereiding van de wet
van november 1969 werd verklaard :
«De aanbeveling nr. ll9 van de Internationale Arbeidsconferentie zegt dat
de echtelijke toestand geen geldige reden
is tot ontslag. De minister acht het
opportuun nu reeds dit standpunt aan te
nemen en dus het beding, volgens hetwelk
het huwelijk een einde maakt aan de
overeenkomst, niebig te verklaren. Dit
betekent natuurlijk niet dat geen ontslag
kan betekend worden wegens het huwelijk, vermits de werkgever niet verplicht
is het ontslag te motiveren. De wettelijke
voorschriften inzake opzegging zullen
nu echter moeten worden nageleefd" (8).
Sommigen hebben gedacht dat, hieruit
dat de wet « huwelijksclausules " nietig
verklaart, client te worden afgeleid
dat de werkgever evenmin aan het
contract om reden van een huwelijk
een einde zou kunnen maken, onder
naleving van een opzeggingstermijn en
betaling van een beeindigingsvergoeding.
Door zodoende het contract te beeindigen
zou men insgelijks de wet schenden.
Deze opwerping lijkt mij niet ernstig.
Een werkgever heeft, althans in de
huidige staat van ons recht, steeds het
recht een arbeids- of een bediendencontract te beeindigen, inzonderheid
wanneer zulke overeenkomst is gesloten

(8) Pm·l. St., Kamer, 1968-1969, nr. 270/7,
blz. 18.
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voor een onbepaalde tijd, met naleving
van de wettelijke opzeggingstermijnen
of met betaling van de vergoeding die
met de salarissen gedurende die termijnen
overeenstemt. Een inperking van dit
recht zou slechts denkbaar zijn in geval
van rechtsmisbruik of van willekeurige
beeindiging.
Maar zou men ernstig kunnen betogen
dat voor een katholieke onderwijsinrichting o.m. een rechtsmisbruik of
een willekeurige beslissing zou opleveren
het feit het contract van indienstneming
van een leerkracht te beeindigen met
inachtneming van de opzeggingstermijnen of met betaling van een beeindigingsvergoeding, omdat de leerkracht
een huwelijk zou hebben aangegaan dat
door de regels der katholieke moraal
veroordeeld wordt ? Kennelijk zou geen
rechtsmisbruik of willekeurige beslissing
kunnen uitmaken het feit te handelen
overeenkomstig de grondwettelijke voorschriften die de vrijheid van godsdienst
en de vrijheid van onderwijs waarborgen.
Het behoort aan de rechter gelijktijdig
met artikel 21 bis van de gecoordineerde
wetten op het bediendencontract en met
de grondwetsbepalingen rekening te
houden en ze aldus toe te passen.
De bepalingen van artikel 31, § 1, 4°,
van het algemeen « reglement n voor het
lekenpersoneel van het katholiek onderwijs zijn gewis breed opgevat, bedoelen
weliswaar de << echtelijke toestand )) die
onverenigbaar zou zijn met de katholieke
leer of moraal, maar spreken niet expressis
verbis (met zoveel woorden) of i.h.b.
van een huwelijk of het huwelijk.
Zeker, maar zij gaan buiten kijf uit
van de opzet aan de « inrichtende macht ))
de gelegenheid te geven een contract
onmiddellijk te beeindigen wanneer de
onderwijzer in het huwelijk treedt i.h.b.
een huwelijk aangaat dat als onverenigbaar met de katholieke moraal wordt
beschouwd.
Op grond van deze bepalingen is het
trouwens, dat zowel in onderhavige zaak
als in die waarover het arrest van het
Hof van 8 december 1976 werd gewezen,
de « inrichtende macht )) aan het contract
een einde maakte om reden van een
huwelijk.
Deze bepalingen stollen voorzeker deze
« macht n in staat het contract ook in
andere gevallen te beeindigen . . . maar
deze andere gevallen mogen hier buiten
beschouwing gelaten worden en wij
hoeven ons derhalve niet uit te spreken
over de wettelijkheid van de bepalingen
in zoverre zij deze gevallen betreffen.

Maar in de mate waarin deze conventionele bepalingen een onmiddellijke
beeindiging van het contract wegens
een huwelijk toestaan zijn ze onwettelijk,
zoals artikel 2lbis van de gecoordineerde
wetten bepaalt.
Dat is het wat het bestreden arrest
wettelijk beslist : de uitspraak luidt :
« dat het door eiseres ingeroepen beding
om aan de overeenkomst onmiddellijk
een einde te maken strijdig is met
voornoemd artike1 21bis in de mate
waarin het van het huwelijk met de heer
Van S ... of van een bepaalde categoric
van huwelijken de verwezenlijking van
de ontbindende voorwaarde zou hebben
gemaakt >).
Ik heb hier te voren zowel het de1•de als
het tweede middel onderzocht. Ik heb
nochtans nog niet omstandig aangeduid
wat het derde middel betoogt.
Het is hoofdzakelijk afgeleid uit
schending van artikel 18 van de gecoordineerde wetten en van de artikelen 8, 9
en 19 van het Verdrag van 4 november
1950 op de bescherming van de rechten
van de mens, doordat het arrest beslist :
« Appellante laat gelden dat in ieder geval
de toestand waarin gei'ntimeerde zich
heeft geplaatst als een zware fout moet
worden beschouwd, en dat naar vorm
en inhoud de wettelijke bepalingen ter
zake worden nageleefd. Deze toestand
moet worden beoordeeld zowel naar
de bijzondere aard van de overeenkomst
hierboven verduidelijkt, als in het licht
van de artikelen 8, 9 en 12 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden,
ondertekend te Rome op 4 november
1950, goedgekeurd door de wet van
13 mei 1955 (moet zijn maart). Deze
bepalingen waarborgen het recht van
eenieder op eerbiediging van zijn priveleven en zijn gezinsleven, het recht van
overtuiging te veranderen, en het recht
te huwen volgens de nationale wetten.
De uitoefening van deze fundamentele
rechten en vrijheden kan op zichzelf geen
fout of misbruik uitmaken, en geen
dringende reden die toelaat de overeenkomst zonder opzegging noch vergoeding
te beeindigen. W eliswaar is gei'ntimeerde
gehouden, ingevolge de eigen aard van de
overeenkomst, tot eerbiediging van de
overtuiging van appellante, evenzeer als
appellante tegenover haar, derwijze dat
noch het christelijk onderwijs aan christelijke kinderen, noch de fundamentele
rechten en vrijheden van de mens in het
gedrang komen. ))
Eiseres kritiseert deze gronden m.i.
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terecht ... maar het bestreden dispositief
is niettemin wettelijk gerechtvaardigd,
nu het Hof bevoegd is om een rechtsgrond
aan te vullen waardoor het dispositief
wordt gerechtvaardigd.
V oor de feitenrechter had eiseres twee
middelen aangevoerd :
l) de bepalingen van artikel 3I,
alinea I, 4°, van het "algemeen reglement " zijn niet strijdig met artikel 2Ibis
van de wet op het bediendencontract ;
2) zelfs in de veronderstelling dat
bedoeld artikel 31- dat de ontbindende
voorwaarde inhoudt- met artikel 2Ibis
van de wet strijdig zou zijn ... behield
eiseres nog steeds het recht te menen dat
het huwelijk van verweerster een « dringende reden " uitmaakte in de zin van
artikel IS van de wet.
Het arrest onderzoekt deze beide
aanspraken van eiseres : de redenen die
het eerste punt betreffen werde;n hierboven breedvoerig onderzocht. De verwerping van deze eerste stelling is
wettelijk.
De redenen van het arrest betreffende
het tweede punt kunnen m.i. niet
goedgekeurd worden (a) ... maar, zoals ik
reeds zei, het dispositief - betreffende
de op artikel IS gebaseerde stelling- is
niettemin wettelijk gerechtvaardigd (b).
a) Een einde maken aan een bediendencontract omdat de bediende in het
huwelijk treedt ... is, in de zin van het
V erdrag tot bescherming van de rechten
van de mens, de uitoefening van het recht
in het huwelijk te treden noch beletten
noch beperken.
Dit recht blijft bestaan ... er is slechts
een terugslag op contractuele verhoudingen.
Toen het Hof zich in zijn beide arresten
van I969 moest uitspreken over de
" huwelijksclausule "• heeft het nooit
eraan gedacht met dit verdrag rekening
te moeten of te kunnen houden.
b) Het aangevallen dispositiefis wettelijk want zoals ik ook uitvoerig heb
uiteengezet : aangezien een dwingende
wetsbepaling de bedingen nietig verklaart waarbij bepaald wordt dat het
huwelijk van de werlmemer een einde
maakt aan de overeenkomst, kan dit
huwelijk noodzakelijkerwijze op zichzelf
geen " dringende reden " in de zin van
artikel IS van de wetten op het bediendencontract uitmaken, een reden die
aan de werkgever het recht zou verlenen
de overeenkomst onmiddellijk en zonder
opzeggingstermijn of vergoeding te beeindigen.

Besluit: verwerping.
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 december I97 4 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 2Ibis,
ingevoegd door de wet van 2I november
1969 in de wetten betreffende het
becliendencontract, gecoi:irdineerd bij
koninklijk besluit van 20 juli I955, I3I9,
I320 en I322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat, na terecht te hebben aangenomen dat een ontbindende voorwaarde,
bevestigd in een arbeidsovereenkomst,
kan bedongen worden en dat een dergelijke ontbindende voorwaarde niet van
die aard moet zijn dat zij een dringende
reden zou uitmaken in de zin van
artikel IS van de bediendenwet en
tenslotte dat het statuut van de Christelijke Opvoeders en het algemeen reglement van het personeel van de katholieke
lagere en kleuterscholen waarnaar in
de tekst van de arbeidsovereenkomst
tussen partijen wordt verwezen ongetwijfeld van deze overeenkomst deel
uitmaken en dus toepasselijk zijn, en
onder meer de door eiseres ingeroepen
bepaling, met name artikel 3I, lid 4,
van het algemeen reglement, dat onder
de rubriek « Ontbinding van de verbintenis " voorkomt en aldus luidt :
« bij toepassing van artikel 2 wordt
de aanwervingsovereenkomst van rechtswege en zonder vergoeding verbroken :
4. zodra het personeelslid zich in een
persoonlijke of gezinstoestand bevindt
die onverenigbaar is met de wetten van
de katholieke moraal of de wetten van
de katholieke kerk ernstig schendt of
zodra het stellingen verdedigt die in
strijd zijn met de katholieke leer "• en
na eveneens te hebben aangenomen dat
dit beding als een geldige overeenkomst
tussen partijen client beschouwd te
worden, het arrest nochtans beslist dat
« dit beding strijdig is met voornoemd
artikel 2Ibis in de mate waarin het van
het huwelijk met de heer Van S ... of
van een bepaalde categorie van huwelijken de verwezenlijking van de ontbindende voorwaarde zou hebben gemaakt "•
terwijl artikel 2Ibis ingevoegd door
de wet van 2I november I969 in de
wetten betreffende het bediendencontract, gecoi:irdineerd bij koninklijk besluit
van 20 juli I955, geen betrekking heeft
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zich m een persoonhJke- of gezms- als een zware fout moet worden aangetoestand plaatst die onverenigbaar is met merkt, en dat naar vorm en inhoud de
de we·bten van de katholieke moraal, of wettelijke bepalingen ten deze werden
de wetten van de katholieke kerk ernstig nageleefd, het arrest beschouwt dat :
schendt :
deze toestand moet worden beoordeeld
zowel naar de bijzondere aard van de
Overwegende dat het middel niet overeenkomst hierboven verduidelijkt
preciseert waarin het arrest de aange- als in het licht van de artikelen 8, 9 en 12
haalde bepalingen van het Burgerlijk van het V erdrag tot bescherming van de
W etboek schendt ;
rechten van de mens en de fundamentele
Dat het in dit opzicht niet ontvan- vrijheden, ondertekend te Rome op
kelijk is;
4 november 1950, goedgekeurd door de
Overwegende dat het arrest vaststelt wet van 13 mei 1955 ; dat deze bepalingen
dat verweerster op 10 juli 1971 in het het recht van eenieder waarborgen op
huwelijk trad met een uit de echt eerbiediging van zijn priveleven en zijn
gescheiden persoon en dat eiseres bij een gezinsleven, het recht van overtuiging
aangetekende brief van 12 juli 1971 te veranderen, en het recht te huwen
aan verweerster meedeelde dat de over- volgens de nationale wetten ; dat de
eenkomst onmiddellijk beeindigd was uitoefening van deze fundamentele
met toepassing van artikel 31, alinea 1, 4, rechten en vrijheden op zichzelf geen
van « het algemeen reglement van het fout of misbruik kan uitmaken, en geen
personeel ... ))' daar de aldaar bepaalde dringende reden die toelaat de overeenontbindende voorwaarde vervuld was; komst zonder opzegging noch vergoeding
Overwegende dat het in het middel te beeindigen ; dat weliswaar verweerster
aangevoerd artikel 21bis nietig verklaart gehouden is, ingevolge de eigen aard van
de bedingen waarbij bepaald wordt dat de overeenkomst, tot eerbiediging van
het huwelijk van de werknemer een einde de overtuiging van eiseres, evenzeer als
maakt aan de overeenkomst ;
eiseres tegenover haar, derwijze dat noch
Overwegende dat dit voorschrift een het christelijk onderwijs aan christelijke
dwingende wetsbepaling is; dat, ande~ kinderen, noch de fundamentele rechten
zijds deze bepaling geen onderschmd en vrijheden van de mens in het gedrang
maakt tussen de verschillende clausules, komen,
waarbij bedongen wordt dat het huwelijk
te1•wijl artikel 18 van de wet op het
van de bediende aan de overeenkomst
bediendencontract aan eiseres toeliet
een einde maakt ;
Dat artikel 2lbis derhalve een alge- een einde te stellen aan de overeenkomst
wegens dringende redenen en als een
mene draagwijdte heeft ;
Overwegende dat het arrest wettelijk zware fout moet beschouwd worden dat
beslist dat het door eiseres ingeroepen verweerster, in strijd met de door haar
beding om aan de overeenkomst onmid- aangegane verbintenis, zich in een gezinsdellijk een einde te stellen « strijdig is toestand heeft geplaatst die onverenigmet voornoemd artikel 21bis in de mate baar is met de wetten van de katholieke
waarin het van het huwelijk met de heer moraal en de wetten van de katholieke
Van S... of van een bepaalde categorie kerk ernstig schendt ; noch artikel 8,
van huwelijken, de verwezenlijking van noch artikel 9, noch artikel 12 van het
de ontbindende voorwaarde zou hebben Verdrag van 4 november 1950 op de
bescherming van de rechten van de mens,
gemaakt >>;
Dat het middel in dit laatste opzicht goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955,
geschonden worden door de vrije aannaar recht faalt;
vaarding zich niet in een persoonlijke
Over het derde middel, afgeleid uit de of gezinstoestand te plaatsen die onschending van de artikelen 18 van de verenigbaar is met de wetten van de
wetten betreffende het bediendencon- katholieke moraal of die de wetten van
tract, gecoordineerd door koninklijk de katholieke kerk ernstig schendt :
besluit van 20 juli 1955 en gewijzigd door
de wet van 21 november 1969, 8, 9, 12
Overwegende dat, vermits een dwinvan het Verdrag van 4 november 1950 gende wetsbepaling de bedingen nietig
op de bescherming van de rechten van de verklaart waarbij bepaald wordt dat het
mens, goedgekeurd bij de wet van 13 mei huwelijk van de werknemer een einde
1955, en 97 van de Grondwet,
maakt aan de overeenkomst, dit huwelijk
doordat, in antwoord op het betoog van noodzakelijk op zichzelf geen « dringende
eiseres dat in ieder geval de toestand reden >> in de zin van artikel 18 van de
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uitmaken die aan de werkgever het recht
zou verlenen de overeenkomst onmiddellijk zonder opzeggingstermijn of vergoeding te beeindigen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doordat, eerste oncle1·deel, het arrest
aanneemt « dat de betwiste ontbindende
voorwaarde niet werd opgelegd door de
inrichtende macht, die luidens het statuut
aileen daartoe bevoegd is >> en << de voorwaarden in het statuut bepaald voor de
geldigheid van de ontbindende voorwaarde niet werden in acht genomen »,
terwijl, bij een overeenkomst tussen
partijen op 1 september 1953 gesloten,
uitdrukkelijk werd vermeld dat verweerster verklaart kennis genomen te
hebben van het << Algemeen Reglement
van de Katholieke Scholen van het
Aartsbisdom Mechelen >> en in het
bijvoegsel van 1 september 1966, in
artikel 1 : << Mevrouw Bruyninckx Bertha,
Nonnestraat, 21 te Nijlen, handelend als
vertegenwoordiger van de inrichtende
macht van de gesubsidieerde vrije
kleuterschool
gelegen
te
Nijlen,
Broechemsesteenweg, en Mejuffer Dillen
Julia, hebben kennis genomen van het
stabiliteitsstatuut en disciplinair statuut
van het gesubsidieerd onderwijzend en
administratief lekepersoneel van de vrije
gesubsidieerde onderwijsinrichtingen, dat
door het N ationaal Paritair Hoofdcomite
voor het vrij gesubsidieerd onderwijs op
24 maart 1965 werd vastgesteld >> en in
artikel 2 : « Dillen Julia erkent een
exemplaar te hebben ontvangen van de
brochure « Verantwoordelijkheden en
statuut van de christelijke opvoeders >>
en dat zij aanvaardt de voorwaarden
en verplichtingen die in deze documenten
worden opgelegcl >> ;
en cloordat, tweecle onclercleel, het arrest
oordeelt dat eiseres het middel niet zou
hebben weerlegcl noch zelfs beantwoord
dat er in bestond dat de betwiste ontbindende voorwaarde niet werd opgelegd
door de inrichtende macht, die luidens
het statuut aileen daartoe bevoegd is,
te1·wijl eiseres in haar conclusie staande
hield dat << de eerste rechter gans ten
onrechte (en zonder dat het middel was
opgeworpen en zonder de deba,tten
daarvoor te heropenen) beslist dat het

algemeen reglement geen akte is van de
inrichtende macht en niet op zichzelf
voorwaarden en verplichtingen kan tot
stand brengen ten aanzien van huidige
gedingvoerende partijen >> en er aan toevoegt dat « die redenering indruist tegen
de meest elementaire en algemeen aanvaarde opvattingen inzake verbintenissenrecht » ; dat « partijen ten deze
geschreven en ondertekend hebben de
voorwaarden (en dus ook de ontbindende
voorwaarde) en verplichtingen in de
brochure voorkomend (documenten genoemd) dus het statuut en het reglement
te aanvaarden >> ; dat « zulks dan ook
maar een betekenis kan hebben namelijk
dat partijen deze voorwaarden aanzien
als overgenomen in hun eigen contract » :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel niet
preciseert welke de akte of de akten
zijn waarvan de bewijskracht miskend
zou zijn, noch waarin de schending van
artikel 97 van de Grondwet zou bestaan;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk
is;

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat een rechter noch de
bewijskracht van een conclusie, noch
het door artikel 97 van de Grondwet
bepaalde vormvereiste miskent !outer
door te oordelen dat bedoelde conclusie
een opgeworpen middel op afdoende
wijze noch beantwoord noch weerlegd
heeft;
Dat het onderdeel niet kan aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
12 januari 1977.- 3e kamer.- Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Van Leckwijck. Gelijkluidencle
conclusie, de H. Dumon, eerste advocaatgeneraal. - Pleite1·s, de HR. De Baeck
en Biitzler.

1° KAMER.- 13 januari 1977.
1° HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT.
TERUG-BETALING VAN DE PACHT·
PRIJZEN DIE DE COEFFICIENT ALS BE·
PAALD IN ARTIKEL 1 VAN DE WET VAN
26 JULI 1952 TOT BEPERKING VAN DE

-543PACHTPRIJZEN OVERSCHRIJDEN.- B:ElP:EJRKING TOT DE VERVALLEN EN
B:ElTAALD:El PACHTEN DER VIJF JAREN
DIE AAN RET VERZOEK VOORAFGAAN. BEPERKING NIET VAN TOEPASSING OP
DE VORDERING TOT TERUGBETALING
GEGROND OP EEN WETSONTDUIKING
OM TE ONTSNAPPEN AAN DE BEPALINGEN VAN DE WET VAN 26 JULI I952.
2D

WETTEN EN BESLUITEN.
WETTEN VAN 26 JULI I952 EN 20 JANUARI I96I TOT BEPERKING VAN DE
PACHTPRIJZEN. ~ W:EJTTEN VAN DWINGEND RECHT.

3D OPENBARE ORDE. - WETTEN VAN
26 JULI I952 EN 20 JANUARI I96I TOT
BEPERKING VAN DE PACHTPRIJZEN. WETTEN DIE DE OPENBARE ORDE NIET
RAKEN.

I D In zoverre de pachtprijzen de coiifficiiint,
alB bepaald in artikel 1 van de wet van

26 juli 1952 tot beper king van de pachtprijzen, overBchrijden, moeten zij aan
de pachtm·, op dienB verzoek, worden
terugbetaald; de beperking van deze
terug beta ling tot de ve1·vallen en betaalde
pachten de1· vijf jaren die aan het verzoek
vom·ajgaan iB niet van toepaBBing op
de vo1·de1•ing tot te1·ugbetaling welke
geg1•ond iB op een wetBontduiking om
te ontBnappen aan de bepalingen van
de wet van 26 juli 1952 (I).
2D en 3D De wetten van 26 juli 1952 en

20 janum·i 1961 tot bepe1·king van de
pachtprijzen raken de openba1·e o1·de
niet, doch zijn van dwingend recht (2).
(LAli'I:ORT EN TOMC,
T. l\HNET EN JACQUES.)
ARREST (ve1•taling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op I juli I975 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Charleroi ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 3, inzonder(1) BijkDmend verslag van de verenigde
commissies voor de Justitie en de Landbouw,
Gedr. St., Senaat, 1959-1960, vergader. van
17 december 1959; raadpl. cass., 6 december
1956 (Bull. en Pas., 1957, I, 361) en 8 december
1966 (At•t•. cass., 1967, blz. 453), alsmede de
conclusie van de Procureur-Generaal Hayoit
de Termicourt, v66r de beide arresten ;

heid lid 3, van de wet van 26 juli I952
tot beperking van de pachtprijzen (dat
vervangen is bij artikel I van de wet van
20 januari I96I), 2, § 2, van artikel III,
en IV, 5D, van de wet van 4 november
I969 tot wijziging van de pachtwetgeving, ll3I, I235 en I376 van het
Burgerlijk W etboek,
doo1·dat, ter zake van de rechtsvordering tot teruggave van pachtprijzen
en van een prijzij (chapeau) die de
verweerders op I4 juli I972 tegen de
eisers hebben ingesteld, het vonnis, na
te hebben verldaard « dat indien het
bewijs wordt geleverd van een ongeoorloofde tegenbrief bij de openlijke pachtovereenkomst, welke tegenbrief mondeling kan zijn, die erin bestaat dat een
prijzij (chapeau) van 700.000 frank en
een supplementaire pachtprijs van
868.000 frank geeist en betaald werden
toen op 21 april 1966 de authentieke
pachtovereenkomst werd opgemaakt, de
nietigheid van de verbintenis moet
worden uitgesproken (artikel ll3I van
het Burgerlijk W etboek) en onverschuldigd betaalde bedragen kunnen worden
teruggevorderd (artikelen 1376 en I235
van het Burgerlijk Wetboek) », het hager
beroep van de verweerders, aan wie de
eerste rechter hun vordering had ontzegd, gegrond verklaart « in zoverre het
ertoe strekt, op grand van de artikelen ll31 en 1376 van het Burgerlijk
W etboek, het bewijs te mogen leveren
van het hierna omschreven feit », en
alvorens recht te doen de verweerders
toelaat door alle rechtsmiddelen, getuigen inbegrepen, te bewijzen dat de
verpachters, v66r het sluiten van de
pachtovereenkomst van 26 april 1966
(lees 21 april 1966) en v66r enige ondertekening, geeist en bekomen hebben dat
de pachters een bedrag van in totaal
1.568.000 frank zouden betalen, zijnde,
enerzijds, een bedrag van 700.000 frank
als prijzij (chapeau) en, anderzijds, een
bedrag van 868.000 frank als betaling
ineens en vooraf van een supplementaire
jaarlijkse pachtprijs van 1.000 frank per
hectare en 25.000 frank voor de gebouwen, berekend volgens de duur van de
pacht, namelijk 18 jaar,
terwijl, volgens artikel 3, lid 3, van de
cass., 24 september 1976, supt·a, blz. 98; Les
Novelles, Droit civil, d. IV, Theorie genemle
des obligations, nr. 1258.
(2) Raadpl. cass., 27 juni 1975 (An·. cass.,
1975, blz. 1158); DE PAGE, Traite elementaire
de dt·oit civil belge, d. I, nr. 91 bis, en d. IV,
nr. 802.
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bij artikel I van de wet van 20 januari
1961 en van toepassing gebleven is
krachtens de artikelen 2, § 2, van artikel III, en IV, 5°, van de wet van
4 november 1969, de teruggave van de
pachtprijzen voor zover ze de toegestane
coefficient overschrijden slechts van toepassing is op de vervallen en betaalde
pachten van de laatste vijf jaren die
aan het verzoek voorafgaan, waaruit
volgt dat, nu de rechtsvordering op
14 juli 1972 werd ingesteld, de rechtbank
niet kon beslissen dat het geheel van die
betalingen, die zogezegd op 21 april 1966
hebben plaatsgehad, krachtens bovenvermelde artikelen van het Burgerlijk
Wetboek zou kunnen worden teruggevorderd of teruggegeven, indien het
toegelaten bewijs werd geleverd :
Overwegende dat artikel 3, lid 3, van
de wet van 26 juli 1952 tot beperking
van de pachtprijzen, dat gewijzigd is bij
de wet van 20 januari 1961, luidde :
" Voor zover zij de bij artikel 1 bepaalde
coefficient overschrijden, moeten de
pachtprijzen, op zijn verzoek, aan de
pachter worden terugbetaald. Deze teruggave is evenwel slechts van toepassing
op de vervallen en betaalde pachten der
vijf jaren die aan het verzoek voorafgaan,
met uitsluiting van die betaald v66r
1 januari 1959 ";
Overwegende dat het aanvullend verslag namens de verenigde commissies
voor de J ustitie en de Landbouw van de
Senaat uitgebracht op 17 december 1959,
na de strekking van die bepaling te
hebben verduidelijkt, zegt : "Het lijdt
geen twijfel dat de regels van het gemeen
recht terzake van betaling zonder oorzaak
en teruggave van onverschuldigd betaalde bedragen toepasselijk blijven en
aangevoerd kunnen worden ter staving
van een eis tot terugvordering van elke
pachtprijs die in een bedekte vorm werd
betaald om te ontsnappen aan de
bepalingen van de wet van 26 juli 1952
die van dwingend recht zijn " ;
Overwegende dat de bedoeling van de
verenigde commissies van de Senaat,
zoals ze uit die tekst blijkt, niet \Yerd
tegengesproken tijdens de latere parlementaire voorbereiding ; dat aldus blijkt
dat de wetgever heeft gewild dat de
bepaling waarbij de erin voorkomende
rechtsvordering tot teruggave tot vijf jaar
wordt beperkt niet van toepassing is op
de rechtsvordering tot teruggave die
gegrond is op een wetsontduiking om te
ontsnappen aan de bepalingen van de wet

van 26 juli 1952 die van dwingend recht
zijn;
Overwegende dat, door te beslissen,
dat, indien de wetsontduiking bewezen
is, de onverschuldigd betaalde pachtprijzen kunnen worden teruggevorderd,
zonder deze terugvordering te beperken
tot de termijn van vijf jaar waarvan
sprake in artikel 3, lid 3, van de wet van
26 juli 1952, dat gewijzigd is bij de wet
van 20 januari 1961, het vonnis derhalve
deze bepaling niet heeft geschonden ;
Dat het middelnaar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
13 januari 1977.- 1e kamer.- Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Capelle. Gelijklttidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Fally en Bayart.

1e KAMER.- 13 januari 1977.

1° HUUR VAN GOEDEREN.- PAOHT.
- 0PZEGGING DOOR DE VERPAOHTER
TENEINDE HET GOED PERSOONLIJK TE
EXPLOITEREN. V ASTSTELLING VAN
DE BESLISSING WELKE IMPLIOEERT DAT
HET DOOR DE VERPAOHTER TE KENNEN
GEGEVEN VOORNEMEN NIET ERNSTIG
OP TE NEMEN IS. - BESLISSING DAT DE
OPZEGGING NIET GELDIG IS.- WETTELIJKHEID.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN.- CONOLUSIE.- MIDDEL DAT
TER ZAKE NIET MEER DIENEND IS
WEGENS EEN VASTSTELLING VAN DE
REOHTER. - GEEN VERPLIOHTING VOOR
DE REOHTER OP DIT MIDDEL TE ANTWOORDEN.
1° Wettelijk is de beslissing, waarbij
geldigverkla1·ing wordt geweigerd van
een doo1· de verpachter van een landeigendom gegeven opzegging teneinde
het goed persoonlijk te exploiteren,
welke steunt op vaststellingen waantit
de jeitem·echte1· heejt kunnen afieiden
dat het doo1· de Ve1'Pachtm· te kennen
gegeven voornemen het goed aan te
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2° De rechter is niet verplicht te antwoorden
op een in conclusie voo1·gedragen micldel
dat te1· zake niet meer dienend is wegens
een vaststelling van zijn beslissing (2).
(WATRY EN SCHOUWEILER,
T. CONTER EN WANTZ.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 december 1975 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Aarlen ;
Over het middei afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 7, inzonderheid 1°, 8, 9, 10 van afdeling III van
boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van
het Burgerlijk W etboek met als opschrift
« Regels betreffende de pacht in het
bijzonder "• zoals gewijzigd bij 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, 1134, 1762 van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, met
verandering van de beroepen beslissing,
de opzegging ongeldig verklaart die de
eisers op 8 mei 1973 aan de verweerders
hebben betekend op basis van artikel 7,
1°, van de wet van 14 november 1969
op de pacht, zonder zelfs te onderzoeken
of de aangevoerde rechtvaardiging, ten
deze de persoonlijke exploitatie, ernstig
en oprecht was, op grond alleen ·dat die
exploitatie onmogelijk zou zijn, om de
twee niet te scheiden redenen « dat
wegens de uitgestrektheid van het verpachte goed slechts een klein aantal
schapen kan worden onderhouden en
dat het werk van de echtgenoten Watry
in Luxemburg hen nauwelijks in staat
stelt toezicht te houden en het nodige
te doen voor een dergelijke kudde " ;
dat immers « wanneer de uitgestrektheid
van het perceel (... ) op zichzelf geen
werkelijke winstgevende landbouwexploitatie mogelijk maakt en dit perceel niet
gevoegd is bij andere percelen met het
(1) Raadpl. cass., 19 april en 20 juni 1974
(Arr. cass., 1974, biz. 889 en 1165).
(2) Cass., 17 december 1975 (A1'1'. cass.,
1976, biz. 476).
CASSATIE,
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oog op een dergelijke exploitatie, de wet
de geldigverldaring van de opzegging
niet toestaat vooral als de verpachter
eigenlijk niet bewijst dat hij in staat is
die exploitatie te verrichten "•
terwijl, ee1•ste onde1·deel, noch krachtens
artikel 7, 1°, noch krachtens artikel 9
of enige andere bepaling van de pachtwet
uit de uitgestrektheid van een verpacht
goed mag worden afgeleid dat het niet
kan geexploiteerd worden ; integendeel
uit de parlementaire voorbereiding van
die wet blijkt dat de pachtregeling los
staat van de uitgestrektheid van het
verpachte goed en dat alleen van belang
is dat dit goed voor de landbouw wordt
gebruikt, en de exploitatie trouwens als
hoofdzaak of als bijzaak kan worden
verricht doch uitsluitend met het doel
winst te maken; de als bijzaak uitgeoefende activiteit, om wettelijk beschermd te zijn, niet objectief leefbaar
moet zijn doch alleen moet plaatshebben
met winstbejag, zodat het bestreden
vonnis, door de opzegging ongeldig te
verklaren omdat de uitgestrektheid van
het perceel op zichzelf geen werkelijke
landbouwexploitatie mogelijk maakt, het
wettelijk begrip inzake de persoonlijke
exploitatie van het verpachte goed heeft
niiskend (schending van alle in het
middel vermelde bepalingen);

tweede onderdeel, het vonnis vaststelt,
enerzijds, dat « de uitgestrektheid van
het betwiste perceel op zichzelf geen
werkelijke landbouwexploitatie mogelijk
maakt " en, anderzijds, dat wegens die
uitgestrektheid « slechts een klein aantal
schapen kan worden onderhouden » ;
deze vaststellingen tegenstrijdig of althans dubbelzinnig zijn in zoverre op
grond ervan niet kan worden uitgemaakt
of de rechtbank van oordeel is dat het
aantal schapen dat op het perceel kan
worden onderhouden al dan niet de bij de
wet vereiste persoonlijke exploitatie kan
opleveren, waaruit volgt dat het vonnis
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
derde onderdeel, de eisers in hun
conclusie van hoger beroep betoogden dat
zij « eigenaar zijn van het huis naast het
litigieuze perceel met een oppervlakte
van ongeveer 70 are en er hun woonplaats of hoofdverblijf zullen van maken
zodra de herstellingswerken voltooid
zijn "; om de opzegging wettelijk geldig
te kunnen verklaren, volstaat het dat de
feitenrechter vaststelt dat, op het
moment dat hij uitspraak doet, de feite-
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lijke elementen tot staving van de
aangevoerde reden aanwezig zijn, en het
vonnis, door zioh te beperken tot de
weerlegging van een punt van de Stelling
van de eisers volgens welke hun betrekking en hun woonplaats in Luxemburg
het hun mogelijk maakten toezioht te
houden op een exploitatie in Hondelange,
derhalve niet passend antwoordt op
voormeld verweer en niet regelmatig
met redenen is omkleed (sohending van
alle in het middel vermelde bepalingen
en meer in het bijzonder van artikel 97
van de Grondwet) :

Overwegende dat geen enkel onderdeel
v:an het middel kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
13 januari 1977.- 1e kamer.- Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Capelle. Gelijkluidende conchtsie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. L. Simont en Bayart.

Wat het eerste en het tweede onderdeel
betreft :
Overwegende dat, enerzijds, het vonnis
er terecht op wijst dat, kraohtens artikel 9
vervat in artikel I van de wet van 4 november 1969 tot invoering van de regels
betreffende de paoht in het bijzonder, de
door de eisers gedane opzegging slechts
gereohtvaardigd wordt door het voornemen om zelf het verpaohte goed te
exploiteren ;
Dat, anderzijds, het vonnis, tot staving
van zijn beslissing, vaststelt dat het
litigieuze peroeel sleohts de exploitatie
van een klein aantal sohapen zou mogelijk
maken en dat << de eisers in Luxemburg
werken, de man als werkbaas bij Luxeleo,
de vrouw als concierge op de Belgisohe
ambassade "• hetgeen implioeert dat, naar
het soevereine oordeel van de reohter,
het door de eisers te kennen gegeven
voornemen om het goed aan te wenden
voor een winstgevende exploitatie niet
ernstig is op te nemen ;
Overwegende dat deze motivering, die
trouwens niet tegenstrijdig en dubbelzinnig is, volstaat om de bestreden
beslissing wettelijk te verantwoorden ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis, door vast
te stellen dat de eisers in Luxemburg
werken zoals in het antwoord op de eerste
twee onderdelen van het middel is aangegeven, implioiet doch zeker vaststelt
dat de eisers, zelfs wanneer zij « hun
woonplaats of hoofdverblijf" zouden
vestigen in de hun toebehorende waning
naast het peroeel, het goed niet zelf
zouden kunnen exploiteren, daar zij
niet het nodige kunnen doen voor de
veestapel en toezioht kunnen houden op
de exploitatie wegens hun afwezigheid
nu zij in Luxemburg moeten zijn ;
Dat de reohter bijgevolg niet verplicht
was speoiaal te antwoorden op de in het
middel aangevoerde conolusie ;

1e

KAMER.-

14 januari 1977.

OVEREENKOMST.

MONDELINGE
OVEREENKOMST.
0VEREENKOMST
DIE VERSCHEIDENE PUNTEN BEHELST.
NUMMERING VAN DEZE PUNTEN. BELET NIET DAT DE OVEREENKOMST
MONDELING KAN ZIJN.

Een mondelinge overeenkomst kan verscheidene punten behelzen en deze punten
kunnen genummerd zijn.
(VAN NIEUWENHUYZE,
T. BAERT EN FARCY.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 oktober 1975 in hager beroep
gewezen door de Reohtbank van Eerste
Aanleg te Brugge ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1322,
1714, 1717 van het Burgerlijk Wetboek,
10 van de wet van 10 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten met het oog
op de bescherming van het handelsfonds,
welke afdeling IIbis van hoofdstuk II
van titel VIII van boek III van hetzelfde
wetboek vormt, en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het vonnis de door eiseres aan
verweerder gedane afstand van huur
nietig verklaart, de door haar met
verweerster, eigenares, gesloten huurovereenkomst te haren laste ontbonden
verklaart, eiseres veroordeelt om aan
verweerster een som te betalen van
24.000 frank en aan verweerder een som
van 300.000 frank en een plaatsbezoek
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eiseres vast te stellen om de reden dat,
blijkens mondelinge huurovereenkomst
van 1 november 1970, door verweerster
aan eiseres een herberg "Palermo"
gelegen te Ruddervoorde, Kortrijkse
steenweg, 41, in huur werd gegeven mits
een huurprijs van 8.000 frank per maand;
dat, krachtens artikel 7 van deze overeenkomst, onderverhuring en overdracht
van huur verboden waren, tenzij in het
geval en op de wijze door de wet bepaald
in artikel 10 van de wetgeving op de
handelshuurovereenkomsten,
terwijl, eerste onderdeel, de motieven
van het vonnis, die enerzijds gewagen
van een mondelinge huurovereenkomst
en anderzijds verwijzen naar artikel 7
van deze overeenkomst, duister en
dubbelzinnig zijn; de verdeling van een
overeenkomst in artikelen immers een
geschrift veronderstelt; de regelmatigheid van de beslissing derhalve niet kan
worden onderzocht (schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 1322 en
1714 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het derhalve niet
mogelijk is vast te stellen of eiseres al
dan niet gebonden was door het verbod
van onderverhuring en overdracht van
huur, dat het voorwerp zou uitmaken
van het geschreven artikel 7 van de
mondelinge huurovereenkomst (scherrding van de artikelen 1 717 van het
Burgerlijk Wetboek, 10 van de wet van
30 april 1951 en 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat zelfs een mondelinge
overeenkomst verscheidene punten kan
omvatten en dat deze punten het voorwerp kunnen uitmaken van een nummering;
Overwegende dat het beroepen vonnis,
dat desaangaande noch in het verzoekschrift tot hoger beroep noch in conclusie door eiseres werd aangevochten,
vaststelt dat de huurovereenkomst door
eiseres en verweerster mondeling werd
gesloten en, onder nummer 7, bepaalt :
" onderverhuring en overdracht van huur
zijn verboden, tenzij in het geval en op
de wijze door de wet bepaald in artikel10
van de wetgeving op de handelshuurovereenkomsten » ;
Overwegende dat, ook al handelt het
bestreden vonnis over « artikel 7 >> van
de overeenkomst, krachtens hetwelk
« onderverhuring en overdracht van huur
verboden zijn, tenzij in het geval en op
de wij ze door de wet bepaald in artikel 10
van de wetgeving op de handelshuurovereenkomsten », het aldus duidelijk

het hierboven aangehaalde en niet betwiste punt 7 van de overeenkomst
bedoelt;
Dat deze redengeving, die noch door
duisterheid noch door dubbelzinnigheid
is aangetast, meteen aantoont dat, naar
's rechters mening, eiseres zich naar het
voormeld beding moest gedragen ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
14 januari 1977.- 1e kamer.- Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Chatel. Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Houtekier.

1e

KAMER.-

14 januari 1977.

BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. TESTAMENTEN.- UITLEGGING DOOR DE RECHTER
VAN EEN LITIGIEUZE TESTAMENTAIRE
BESCHIKKING. GEMOTIVEERDE UITLEGGING WELKE NIET STRIJDIG IS MET
DE BEWOORDINGEN VAN DE AKTE. GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

De bewijskracht van een testamentaire
beschikking wordt niet miskend door de
feitenrechter die, om aan het testament
zijn wettelijk gevolg toe te kennen, de
volledige tekst van de beschikking in
aanmerking neemt, zonder toevoeging
of weglating, door enkel de materiele
vergissing te verbeteren in de leestekens
tussen beide zinsneden waa1·uit de
beschilcking bestaat, nu de eerste door
de tweede wordt uitgelegd (1).
(VAN REYBROUCK EN LITISCONSORTEN,
T. DEBAENE E. EN H.)
ARREST.

RET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Raadpl. cass., 30 november 1972 (A?'1·.

cass., 1973, blz. 319).

-548arrest, op 30 juni 1975 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 967, 1039, 1044,
1045, ll57, 1319, 1320, 1322, 1349,
1350, 1352, 1353 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het arrest de door de eisers
ingestelde vordering tot erkenning van
hun hoedanigheid van algemene legata:
rissen van wijlen Rosalie Verdaet ongegrond verklaart om de redenen dat de
betwiste tekst van het testament van
de de C~ij~iB luidt : " V oorts zullen mijn
andere eigendommen gaan naar de familie
Debaene. Broeder en zusters van mijnen
vooroverleden echtgenoot Jules Franciscus Debaene " ; dat, grammaticaal en
in het gangbaar taalgebruik, bij een
opeenvolging van meer en minder algemene termen, de laatste moeten aangezien
worden als een bijvoeglijke bepaling en
derhalve als een beperking van de eerste,
terwijl het hier zonder belang is of beide
bij vergissing gescheiden zijn door een
punt in plaats van door een komma ; dat
deze opeenvolging, in plaats van een
onderlinge tegenstrijdigheid te scheppen,
een toelichting of een precisering uitmaakt ; dat deze tekst derhalve op zichzelf duidelijk is, geen uitlegging vraagt
en slechts kan begrepen worden als
betekenend : de familie Debaene, beperkt
tot de broeder en zusters van mijn
overleden echtgenoot; dat de stilzwijgende bedoelingen, die de eisers aan
de de C~ij~iB toeschrijven, niet van die
aard zijn dat zij toevoegingen aan de
duidelijk uitgedrukte wil rechtvaardigen ;
dat de in zijn letterlijke zin begrepen
tekst dient beoordeeld te worden in
functie van de omstandigheden die
golden op het ogenblik van zijn opstel, en
er alsdan zusters in leven waren ; dat het
feit dat de erflaatster na het afsterven
van haar zusters Clara, Mathilde en
Bertha haar testament met het woord
« zusters" ongewijzigd liet evengoed
kan bevestigen dat zij hierdoor de bepaling van artikel 1039 van het Burgerlijk
W etboek bijtrad,
terwijl, ee1•ste onde1·deel, het arrest
enerzijds beschouwt dat de tekst van
het testament op zichzelf duidelijk is en
geen uitlegging vraagt, maar anderzijds
het tussen « Debaene >> en « Broeder »
geplaatste punt leest als een komma en
een beroep doet op de grammaticale regel
van de bijvoeglijke bepalingen om aan
de bewoordingen « broeder en zusters >>
een beperkende betekenis te geven ;

deze motieven tegenstrijdig en dubbelzinnig zijn (schending van artikel 97
van de Grondwet) ;
tweede onde1·deel, het arrest, onder het
voorwendsel van duidelijkheid van het
testament, in werkelijkheid er een letterlijke, door interpretatie van grammatica
en woordtekens verkregen betekenis
aan hecht en deze betekenis boven de
door de eisers voorgestelde interpretatie
van de werkelijke bedoelingen van de
erflaatster stelt die steunde op elementen
die het testament voorafgingen, vergezelden en volgden, waarvan de eisers het
bewijs aanboden en die ten onrechte
wegens de zogezegde klare en duidelijke
tekst van het testament worden verworpen (schending van de artikelen 967,
1039, 1044, 1045, ll57, 1319, 1320,
1322, 1349, 1350, 1352 en 1353 van het
Burgerlijk W etboek) ;
de1·de oncle1·deel, de tegenstrijdige motieven en de dubbelzinnige redenering van
het arrest inzake de interpretatie van het
testament geenszins de mogelijkheid
bieden na te gaan of de bedoelingen van
de erflaatster, zoals die door het arrest
uitgelegd worden, met haar werkelijke
bedoelingen overeenkomen (schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
967, 1319, 1320 en 1322 vanhetBurgerlijk
Wetboek):
Overwegende dat de litigieuze beschikking van het testament luidt : « V oorts
zullen mijne andere eigendommen gaan
naar de familie Debaene. Broeder en
zusters van mijnen vooroverleden echtgenoot Jules Franciscus Debaene >> ;
Overwegende dat, na te hebben beschouwd dat, « grammaticaal en in het
gangbaar taalgebruik, bij een opeenvol.
ging van meer en minder algemene
termen de laatste moeten aangezien
worden als een bijvoeglijke bepaling en
derhalve als. een beperking van de
eerste >>, en verder dat « het hier zonder
belang is of beide >>, dit zijn de opeenvolgende termen, « bij vergissing gescheiden zijn door een punt in plaats van
door een komma >>, het arrest de gevolgtrekking maakt dat « deze opeenvolging,
in plaats van een onderlinge tegenstrijdigheid te scheppen, een toelichting
of een precisering uitmaakt >>, zodat de
litigieuze tekst op zichzelf duidelijk is,
geen uitlegging vergt en slechts kan
begrepen worden als betekenend : de
familie Debaene, beperkt tot de broeder
en zusters van de overleden echtgenoot
van de erflaatster ;
Overwegende dat, om te beschouwen
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dat het zonder belang is of de kwestieuze
zinsneden door een punt dan wel door
een komma zijn gescheiden, het arrest
de litigieuze testamentaire beschikking
in haar geheel onder ogen neemt, zonder
toevoeging of weglating, doch enkel
met verbetering van de materiele vergissing aangaande het ,gebruikte leesteken;
dat het derhalve, zonder tegenstrijdigheid
noch dubbelzinnigheid, mocht oordelen
dat de beschikking op zichzelf duidelijk
is en geen uitlegging vergt ;
Overwegende dat het arrest, om aan
het testament zijn wettelijke uitwerking
te geven, de volledige tekst van de
litigieuze beschikking, zowel de eerste
zinsnede als de tweede, waardoor de
eerste wordt gepreciseerd, in aanmerking
neemt en, gelet op de duidelijkheid van
deze volledige tekst, de door de eisers
voorgehouden interpretatie als ermede
onverenigbaar verwerpt ;
Dat het aldus, .zonder schending van
de in het middel aangehaalde wetsbepalingen, zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt;
Overwegende dat, nu uit wat voorafgaat blijkt dat het op geen tegenstrijdige
noch dubbelziru'lige motieven steunt en
dat het van het testament geen interpretatie geeft die met zijn bewoordingen
onverenigbaar is, het arrest aan de
werkelijke bedoelingen van de erflaatster
uitwerking geeft ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;

DE SCHADE. - BEDRAG VAN DEVERGOEDING. - BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER.
1° De feiterwechter beoo1·deelt op onaantast-

ba?'e wijze of de wegens heling ve1·volgde
beklaagde op het ogenblik waarop hij het
doo?' een misdaad of wanbed1·ijf van
een derde verhegen voorWM'P heeft
ontvangen de weder?'echtelijke he1·komst
van dit voo?'We?'P kende (1). (Art. 505
S.W.)
2° De feitenrechte?' oo1·deelt op onaantast-

bare wijze ove1· de omvang van de door een
on1·echtmatige daad ve?'OO?'Zaakte schade
en het bedmg van de vergoeding tot
volledig herstel (2).
(HENSMANS A. EN R.,
T. PERSONENVENNOOTSCHAP J\'IET
BEPERKTE A:ANSPRAKELIJKHEID
« BROUWERIJ HAELTERMAN >>.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
17 januari 1977. 2e kamer. Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Ve?·slaggeve1·,
Baron Vingotte. Gelijkluidende conclusie, de H. V elu, advocaat-generaal. Pleite?', de H. J. Veldekens (van de balie
te Brussel).

V oo?"zitter,

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
14 januari 1977.- 1e kamer.- Voorzitte?', de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Van Leckwijck. Gelijkluidende
conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Houtekier en
Biitzler.

2° KAMER.- 17 januari 1977.
WEGVERKEER. WEGVERKEERSREGLEMENT, A:RTIKEL 27-1. - VOORZIENBA:RE OF ONVOORZIENBA:RE HINDERNIS. BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER.

De feitem·echte?' beom·deelt op onaantastbm·e wijze, volgens de gegevens van de
zaak, of een hindemis al dan niet
voorzienbaar was voor een bestuurder (3).
2° KAMER.- 17 januari 1977.
1° HELING. - WETENSCHAP VAN DE
WEDERRECHTELIJKE HERKOMST VAN
HET VOORWERP. - BEOORDELING DOOR
DE FEITENRECHTER.
2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST)
OMVANG VAN
0

-

(Art. 27-2 Wegverkeersreglement.)
(1) Raadpl. oass., 3 november 1975 (A?'?',

cass., 1976, biz. 292) en 21 december 1976,
en noot 1, get. E. K., s1tp?'a, biz. 447.
(2) Cass., 1 juni 1976 (A?'I'. cass., 1976,
biz. 1086).
(3) Cass., 15 juni 1976 (A?'I·. cass., 1976,
biz. 1151).
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(DE FABRIQUE SAINT TOURS EN LITISCONSORTEN T. DE MARNIX DE SAINTE
ALDEGONDE EN LITISCONSORTEN.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.

17 januari 1977. -

2 8 kamer. -

Voorzittm·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. Verslaggever,
de H. Screvens. Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Dassesse, A. De Bruyn
en L. Simont.

STRAFZAKEN. TOEPASSING IN DE
TIJD. WET VAN 22 JUNI 1976 BE·
TREFFENDE DE EED IN STRAFZAKEN.GEEN TERUGWERKING.

1° De getuigen die door een strajgerecht

worden gehoord, moeten op straffe van
nietigheid van de rechtspleging de bij
de wet voorgeschreven eed afleggen, behoudens in de gevallen bij de wet op
beperkende wijze bepaald (1). (Artt. 155,
189 en g17 Sv.)
2° W anneer een vonnis van de politie-

?·echtbank nietig is wegens het verhoor
buiten ede van een getuige, is oak nietig
het op het hager beroep gewezen vonnis
dat de nietigheid overneemt, door het
onregelmatig getuigenis niet te weren (2).
(Art.

28

KAMER.-

17 januari 1977.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. GETUIGEN. VERPLICHTING TOT EEDAFLEGGING, BEHOUDENS IN DE GEVALLEN BIJ DE WET
OP BEPERKENDE WIJZE BEPAALD.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.
VONNIS VAN DE
POLITIERECHTBANK
NIETIG
WEGENS
HET ONREGELMATIG VERHOOR VAN EEN
GETUIGE. 00RRECTIONELE RECHTBANK DIE DIT GETUIGENIS NIET HEEFT
GEWEERD.- NIETIGHEID VAN HET OP
HET HOGER BEROEP GEWEZEN VONNIS.

go

WETTEN

EN

BESLUITEN.

(1) Cass., 4 november 1975 (Bull. en Pas.
1976, biz. 305).
(2) Cass., 21 april 1975 (A1·1-. cass., 1975,
biz. 923).
(3) Uit de voorbereiding van de wet blijkt
dat de indieners van het wetsvoorstei voorai
hebben willen vermijden dat vernietiging in
cassatie wordt uitgesproken wegens onregeimatige eedafiegging (Gedr. St. Senaat, zitt.
1974-1975, st. 426, nrs. 1 en 2). Wellicht ligt
hierin de verklaring voor de weinig Iogische
inlassing van deze nieuwe tekst in artikel 407
van het Wetboek van Strafvordering, aangezien deze nieuwe bepaling zich niet aileen aan
het Hof opdringt, doch tevens aan het appelgerecht en zelfs aan de eerste rechter, die
reeds een vonnis, waarbij een onderzoeksmaatregel wordt bevolen, zou gewezen hebben.
De wet strekt enkel ertoe te beslissen dat
nietigheid ten gevolge van een onregelmatigheid van de eed gedekt wordt door ieder
vonnis op tegenspraak met de opgegeven
kenmerken. Aileen vonnissen gewezen na de

155 Sv.)

go Alleen vonnissen welke na de inwerkingtreding van de wet van 22 juni 1976
betreffende de eed in strajzaken zijn
gewezen kunnen het nieuw gevolg hebben
dat deze wet eraan toekent (g). (Impliciete oplossing.)
(BOUVIER EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« ETABLISSEMENTS SMIT-JUPRELLE "'
T. DEFROIDJ\WNT EN LITISCONSORTEN.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 mei 1976 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik ;

inwerkingtreding van de wet kunnen dus het
nieuw gevoig hebben welke de wet eraan
toekent. Was het anders dan zou het gaan
om een wet met terugwerkende kracht, wat
de wetgever niet gewild heeft.
Zoals artikel 864 van het Gerechtelijk
Wetboek waarvan zij de bewoordingen overneemt, is de wet van 22 juni 1976 een procedurewet (zie o.a. cass., 5 september 1972,
A1T. cass., 1973, biz. 12; 25 juni 1971, ibid.,
1971, biz. 1081 en de noot get. W.G., inz.
biz. 1082).
Hoewel een procedurewet vanaf haar
inwerkingtreding toepasselijk is op de hangende gedingen, heeft zij, behalve afwijkende
bepalingen, geen invloed op de geldigheid
van de handelingen welke op geldige wijze
volbracht zijn onder de gelding van de vorige
wet en heft zij de nietigheid of de vervallenverklaring niet op van de proceshandelingen
welke volgens die vorige wet nietig of tardief
waren (cass., 17 juni 1971, An·. cass., 1971
biz. 1047).

-
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A. Op de voorziening van Thierry
Bouvier, beklaagde, en van de naamloze
vennootschap Smit-Juprelle, die voor
hem civielrechtelijk aansprakelijk is :
I. In zoverre de voorziening van elk
van de eisers gericht is tegen de beslis·
singeri op de vordering die het openbaar
ministerie heeft ingesteld,
a) tegen de andere eiser en tegen
Maryse Defroidmont, medebeklaagde :
Overwegende dat de eisers niet bevoegd
zijn om zich tegen die beslissingen in
cassatie te voorzien ;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk
zijn;
b) tegen deze eiser :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 155, 172 (wet
van 10 juli 1967, artikel 1, 89°) en 176
van het W etboek van Strafvordering,
doordat de eerste rechter, tijdens de
behandeling van de zaak, op 6 november
1975 naar de plaats van de litigieuze
feiten is gegaan waar hij de getuigen
Antoine en J ehasse onder ede heeft
gehoord,
te1·wijl het proces-verbaal van het
plaatselijk onderzoek niet vastste1t dat
de getuigen de eed hebben afgelegd in
de bewoordingen als voorgeschreven bij
voornoemd artikel 155, en het vonnis,
door de aldus onwettelijk afgenomen
verklaringen van die getuigen niet te
verwijderen uit de elementen waarop
het steunt, de nietigheid heeft over·
genomen waaraan de beroepen beslissing
lijdt :
Overwegende dat het bestreden vonnis
is gewezen v66r de inwerkingtreding van
de wet van 22 juni 1976 betreffende de
eed in strafzaken ;
Overwegende dat uit het proces·
verbaal van de terechtzitting van de
Politierechtbank te Luik van 6 november
197 5, die op de plaats van de feiten werd
gehouden, niet blijkt dat de eed van de
op die terechtzitting gehoorde getuigen
Antoine en J ehasse werd afgelegd in de
bewoordingen als voorgeschreven bij
artikel 155 van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat het vonnis, dat de
beslissing van de politierechtbank wijzigt,
niet vaststelt dat de correctionele rechtbank, om tot haar overtuiging te komen,
de verklaringen van die getuigen, die op
onregelmatige wijze door de eerste
rechter werden gehoord, uit de debatten

heeft verwijderd; dat het aldus de
nietigheid overneemt waardoor de procedure voor de eerste rechter was aangetast;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
overige .tot staving van de voorzieningen
voorgestelde middelen die niet tot een
ruimere cassatie of een cassatie zonder
verwijzing kunnen leiden, vernietigt
het bestreden vonnis, behalve in zoverre
het uitspraak doet over de tegen de
verweerster Maryse Defroidmont ingestelde strafvordering ; verwerpt de voorziening die de naamloze vennootschap
Etablissements Smit-Juprelle als burger·
lijke partij heeft ingesteld ; verwerpt de
overige voorzieningen in de mate waarin
ze, zoals hoven vermeld, niet ontvankelijk
zijn; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt Thierry Bouvier in de helft
van de kosten van zijn voorziening en
de naamloze vennootschap Etablissements Smit-Juprelle in de helft van de
kosten van de voorziening die zij als
civielrechtelijk aansprakelijke partij heeft
ingesteld ; laat het overige van die kosten
ten laste van de Staat ; veroordeelt
voornoemde vennootschap in de kosten
van de voorziening die zij als burgerlijke
partij heeft ingesteld, Emile Bouvier en
Marie-Louise Petit in de helft van de
kosten van hun voorziening, de naamloze
vennootschap A.G. van 1830 in de helft
van de kosten van haar voorziening ;
veroordeelt Maryse Defroidmont in de
overige kosten van de voorziening van
Emile Bouvier, van Marie-Louise Petit
en van de naamloze vennootschap A.G.
van 1830; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Hoei, zitting houdend in hoger beroep.
17 januari 1977. 2e kamer. V oorzitter, de H. Legros, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Baron Vinc;otte. Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. Fally en Houtekier.
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KAMER.-

17 januari 1977.

1°

WEGVERKEER.- WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 2, 1°ter.- PAD.
BEGRIP.

2°

WEGVERKEER.- VoORRANG.WEGVERKEERSREGLEMENT.
RIJBAAN OF PAD. 0NDERSCHEID. BEOORDELING
DOOR
DE
FEITENRECHTER.

30

BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.STRAFZAKEN.- MISKENNING VAN DE
BEWIJSKRACHT VAN EEN PROCES-VERBAAL.- BEGRIP.

1° In artikel2, l 0 ter, van het Wegve~·keers1'eglement wordt onder pad verstaan
een smalle weg die alleen het verkeer
toelaat van voetgangers en van voe1'tuigen die geen brede1·e dan de voor de
voetgangers ve~·eiste 1·uimte nodig
hebben; de 1'egel van a1·tikel2, JOquater,
ove1· de aarden weg heeft geen betrekking
op een pad (1).

2° De feitenrechter beom·deelt op onaantastba1·e wijze of het, bij de toepassing
van artikel16-2, b, van het Wegverkee~·s
reglement, gaat om een pad of om een
1·ijbaan (2).
3° De bewijskracht van een proces-verbaal

wordt niet miskend door de rechter
zonder de bewoordingen ervan te
draaien, aan de vaststellingen in
akte een andere ~titlegging geeft
degene die de akte heeft opgesteld
(Artt. 1319 en 1320

die,
verdeze
dan
(3).

B.W.)

(PETITFR:i!lRE, T, LASCHET EN WILLEMS.)
ARREST ( vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 juni 1976 door het Hof van
Beroep te Luik gewezen;
In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het middel afgeleid uit de schen(1) Raadpi. cass., 9 oktober 1972 (A1·r. cass.,
1973, biz. 140).
(2) Raadpl. cass., 16 januari 1970 (A1·1·. cass.,
1970, biz. 436).
(3) Raadpl. cass., 11 november 1975 (A1·1·.
cass., 1976, biz. 318).

ding van de artikelen 2, 1°te1· en 1 oquater,
16-1, 16-2, b, en 18 van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,

doordat het bestreden arrest, strafrechtelijk, eiser veroordeelt wegens onopzettelijk doden en, civielrechtelijk, de
civielrechtelijke vorderingen gegrond verklaart, op grond dat, aangezien het
slachtoffer voor eiser van rechts kwam,
hij verplicht was het op het litigieuze
kruispunt te laten voorgaan, hoewel
het slachtoffer uit een pad voor voetgangers (in het Duits "Fusspfad )))
kwam gereden ; dat immers " de weg
waaruit de fietser Kurt Laschet kwam
gereden, tussen zijn aansluiting met de
Bachstrasse (waarop eiser reed) en de
reflector die voorkomt op de derde foto
van de rijkswacht (Fusspfad a us welchem
der Radfahrer Laschet kam) en op de
foto nr. 6 van het verslag van de gerechtelijke deskundige, geen pad meer is zoals
het in artikel 2, 1°ter, van het verkeersreglement wordt omschreven, doch beschouwd moet worden als een rijbaan
in de zin van artikel 2, 1°, van het
verkeersreglement, waarop hij overigens
in de nabijheid van het kruispunt helemaallijkt)) en dat indien eiser, toen het
regende, cc zijn snelheid had verminderd
op een plaats die hij kende en die hij als
gevaarlijk beschouwt en indien hij meer
had opgelet, hij tijdig de jonge fieti'er
zou hebben gezien en hem zou hebben
laten voorgaan zoals hij dat verplicht
was, daar het slachtoffer van rechts
kwam gereden )),
te~·wijl, eerste onde1·deel, volgens artikel 2, 1°quatM', van het verkeersreglement
cc de aardeweg zijn hoedanigheid niet
verliest zo hij slechts bij zijn aansluiting
met een andere openbare weg het uitzicht
van een rijbaan heeft)); deze regel des te
meer geldt voor een pad, daar een aardeweg slechts cc een weg is die breder is
dan een pad )), en het arrest dus niet
wettelijk kon beslissen dat de weg
waaruit het slachtoffer kwam gereden
niet meer de aard had van een pad bij
zijn aansluiting met de weg waarop
eiser reed, omdat hij in de nabijheid van
dat kruispunt het uitzicht van een
rijbaan had, en dat eiser, om die reden,
het slachtoffer had moeten laten voorgaan (schending van de bovenaan in
het middel vermelde bepalingen van
het algemeen reglement op de politie
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van het wegverkeer, en van artikel 97
van de Grondwet) ;
tweede onderdeel, het bestreden arrest,
door te verklaren dat de weg waaruit
het slachtoffer kwam gereden in de
nabijheid van het kruispunt geen pad
meer vormde, de bewijskracht heeft
miskend van het proces-verbaal nr. 766
van 24 mei 1973 van de verbalisanten
en van het verslag van de gerechtelijke
deskundige waarin uitdrukkelijk is vastgesteld dat het slachtoffer op een pad
reed (schending van de artikelen 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet) :

2e KAMER.- 18 januari 1977,
1° VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING. - BESLISSING DIE
DE STRAFVORDERING VERJAARD VER·
KLAART.- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE, -NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2° DAGVAARDING. - STRAFZAKEN. VERMELDING VAN DE WETSBEPALINGEN. NIET VOORGESCHREVEN
VERMELDING.

3° DAGVAARDING.- STRAFZAKEN.VOORWERP VAN DE TELASTLEGGING
VOLDOENDE AANGEGEVEN. - RECHTEN
Overwegende dat naar luid van artiVAN DE VERDEDIGING GEVRIJWAARD, kel 2, 1°ter, van het verkeersreglement .
GELDIGHEID.
onder pad wordt verstaan een smalle
weg die aileen het verkeer toelaat van 4° RECHTERLIJKE MACHT.- VERvoetgangers en van voertuigen die geen
VOLGING WEGENS OVERTREDING VAN
bredere dan de voor de voetgangers
EEN KONINKLIJK BESLUIT. - BEVOEGDvereiste ruimte nodig hebben;
REID EN VERPLICHTING VAN DE HOVEN
Dat het in het middel aangevoerde
EN RECHTBANKEN OM NA TE GAAN OF
artikel 2, 1°quater, geen betrekking
DIT KONINKLIJK BESLUIT AL DAN NIET
heeft op een pad ;
MET
MACHTSOVERSCHRIJDING
OF
Overwegende dat het arrest op basis
MACHTSAFWENDING GENOMEN IS.
van de erin vermelde elementen, door
5° RECHTERLIJKE MACHT.- GEeen soevereine feitelijke toepassing, wetPASTHEID VAN EEN KONINKLIJK BEtelijk beslist dat de fietser, het slachtoffer
SLUIT. GEEN TOEZICHT VAN DE
van het ongeval, uit een rijbaan en niet
RECHTERLIJKE MACHT.
uit een pad kwam gei•eden ;
Dat dit onderdeel van het middel
6° MACHTSOVERSCHRIJDING.
naar recht faalt ;
MACHTSAFWENDING.- BEGRIP.
W at het tweede onderdeel betreft :
W at het eerste onderdeel betreft :

Overwegende dat de bewijskracht van 1° N iet ontvankelijk, we gens het ontbreken
een akte niet wordt miskend door een
van belang, is de vom·ziening van de
rechter die, zoals in het onderhavige
beklaagde tegen een beslissing die de
geval, zonder de bewoordingen te verstrajvMdering wegens verjm-ing verdraaien, aan de vaststellingen in die akte
vallen ve?·klaart (1).
een andere uitlegging geeft dan de per2° Geen wetsbepaling sch?'ijft voor dat de
soon die de akte heeft opgesteld ;
artilcelen van de wet waa1·op de vervolDat dit onderdeel van het middel
ging gegrond is, in de dagvaarding
niet kan worden aangenomen ;
moeten worden Ve?'meld (2).
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorge- · 3° Aan de wet voldoet de dagvaa1·ding die
schreven rechtsvormen werden nageleefd
derwijze is opgesteld dat zij de belclaagde
en dat de beslissing overeenkomstig
in de mogelijlcheid stelt het voorwe1·p van
de wet is;
de telastlegging voldoende te lcennen, en
aldus de rechten van de ve1·dediging
Om die redenen, verwerpt de voorziev1·ijwaart (3). (Art. 182 S.V.) (Implining ; veroordeelt eiser in de kosten.
ciete oplossing.)
17 januari 1977. 2• kamer.
V oo1·zitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1•slaggever,
Mevr. Raymond-Decharneux. - Gelijkluidende conchtsie, de H. Charles, advocaat-generaal. - Pleitm·s, de HH. A. De
Bruyn en Biitzler.

(1) O'ass., 8 december 1975 (.A1'1', cass., 1976,
blz. 438).
(2) O'ass., 19 september 1972 (An·. cass.,
1973, blz. 69).
(3) O'ass., 14 december 1976, sup1•a, blz. 426.
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ve1•volging wegens overtreding van een
koninklijk besluit aanhangig is, zijn
bevoegd en verplicht om na te gaan of dit
koninklijk besluit al dan niet met
machtsoverschrijding en, aan de hand
van de context van het koninklijk besluit
of van andere regelmatig overgelegde
gegevens, al dan niet met machtsafwending is genomen (I). (Art. 107
Grondwet.)
5° Het staat niet aan de rechterlijke macht

de gepastheid van een koninklijk besluit
te beoordelen (2),
6° Een koninklijk besluit is niet met
machtsafwending, vorm van machtsoverscMijding, genomen wanneer bij
het nemen ervan de uitvoerende macht
haar bevoegdheid heeft uitgeoefend ter
verwezenlijking van de essentiele doeleinden waarvoor ze haar werd toegekend (3) (4).

artikelen 1 en 5 van het koninklijk
besluit van 8 november 1973 tot beperking van de snelheid van de voertuigen, zoals gewijzigd bij koninklijk
besluit van 20 mei 197 4, om « op de
openbare weg, als bestuurder van een
voertuig met eigen beweegkracht, zonder
te vaJlen onder de uitzonderingsbepalingen voorzien in artikel 3 of krachtens
artikel 4 van voormeld koninklijk besluit,
gereden te hebben met een snelheid van
meer dan 120 kilometer per uur op een
autosnelweg of op een openbare weg
met vier rijstroken of meer, waarvan ten
minste twee voor elke verkeersrichting
bestemd zijn >> ;

Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt wegens overtreding van de

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de rechten van de
verdediging en van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, om eiser wegens de
voormelde overtreding te veroordelen,
toepassing maakt van het koninklijk
besluit van 23 december 1957, genomen
in uitvoering van artikel 16, 1°, van
de wet van 12 maart 1957, welke laatste
bepaling de straffen oplegt bepaald in
de artikelen 9 en 10 van de besluitwet
van 22 januari 1945 betreffende het
beteugelen van elke inbreuk op de
reglementering inzake de bevoorrading
van het land, gewijzigd bij de wet van
30 juli 1971, en voorts oordeelt dat het
hof, door het nakomen van zijn verplichting de toepasselijke wetsbepalingen
aan te · duiden, ten deze de rechten van
de verdediging geenszins krenkt voor
zover de wetsbepalingen verschillen van
die in de dagvaarding vermeld, te meer
daar de verdediging door de conclusie
van het openbaar ministerie de gelegenheid heeft gehad zich op de aangehouden
wetsbepalingen te verdedigen en dit ook
heeft gedaan door het standpunt door
haar desbetreffend ingenomen,
terwijl, ee1·ste onderdeel, eiser in zijn
conclusie had gesteld dat de wet van
12 maart 1957 en het koninklijk besluit
van 23 december 1957 in de dagvaarding

(1) Raadpl. cass., 3 maart 1972 (Ar1•, cass.,
1972, blz. 606) en de conclusie van Procureurgeneraal Ganshof van der Meersch, 4 maart
en 17 juni 1974 (ibid., 1974, blz. 726 en 1134).
(2) Raadpl. cass., 4 maart en 17 juni 1974,
vermeld onder noot 1.
(3) Raadpl. cass., 14 juni 1948 (Bull: en Pas.,
1948, 375) en de conclusie van procureurgeneraal Hayoit de Termicourt, toen eerste
advocaat-generaal, 19 oktober 1953 (A>·r. cass.,
1954, blz. 95), 9 oktober 1973 (ibid., 1974,

blz. 161), en 4 maart en 17 juni 1974 (ibid.,
1974, blz. 726 en 1134); MAsT, Overzicht van
het Belgisch administratief recht, druk 1973,
nrs. 492 tot 495 en 535 tot 539 ; DEMBOUR,
D1•oit administmtif, druk 1972, nrs. 207 tot 212.
(4) Wat de rechtsgrond van het koninklijk
besluit van 8 november 1973, gewijzigd bij
koninklijk besluit van 20 mei 1974, en de
toepasselijke strafbepalingen betreft, zie cass.,
12 oktober 1976, supm, blz. 175.

(VAN NESPEN.)
ARREST,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juni 1976 door het Hof van
Beroep te Antwerpen gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij het arrest
de ten laste van eiser gelegde overtreding
van het Verkeersreglement verjaard verklaart:
Overwegende dat eiser er geen belang
bij heeft tegen die beslissing cassatieberoep in te stellen ;
Dat de voorziening mitsdien in zoverre
niet ontvankelijk is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij eiser strafrechtelijk wordt veroordeeld :
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vermeld ; hij zijn verdediging had gevoerd op grond van de vermeldingen
van de dagvaarding, die de telastlegging
omschreef als « inbreuk op de artikelen 3-5-6-7-9-10 van de wet betreffende
de economische reglementering en de
prijzen, zoals zij voortspruit uit de wet
van 30 juli 1971 houdende wijziging van
de besluitwet van 22 januari 1945
betreffende het beteugelen van elke
inbreuk op de reglementering inzake de
bevoorrading van het land, en op de
artikelen 1 en 5 van het koninklijk besluit
van 8 november 1973, zoals gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 20 mei 1974 »;
de wijziging van de toepasselijke wetsbepalingen door de rechter in hager
beroep niet alleen een aanwijzen is van
toepasselijke wetsbepalingen ; het ook
niet een wijziging is in de kwalificatie
van de feiten, maar een volledig doorkruisen van een opgebouwde verdediging en het verweer in elk van deze twee
gevallen verschillend is; eiser, niettegenstaande het nemen van een conclusie in antwoord op de conclusie van
het openbaar ministerie, niet meer in
staat was zijn verdediging op te bouwen ;
zodat het arrest de conclusie van eiser
niet beantwoordt ;
tweede onderdeel, het hof van beroep,
door niet bij tussenarrest te beslissen
welke van de aangevoerde wetsbepalingen in dit geval van toepassing was
en de verdediging nadien de kans te
geven zich te verweren, de verdediging
verplicht heeft verweer te voeren zonder
de exacte rechtsgrond te kennen van de
telastlegging ; zodat het recht van verdediging is miskend ;
de1·de onderdeel, eiser in zijn conclusie
had gesteld dat hij enkel wenste te
antwoorden op de conclusie van het
openbaar ministerie en niet meer in staat
was zijn verdediging te voeren, daar hij
ingevolge de nieuwe kwalificatie de door
hem opgebouwde verdediging niet meer
kon toetsen aan artikel1 van het koninklijk besluit van 23 december 1957, zodat
het arrest de inhoud van die conclusie
miskent :
Overwegende dat artikel 195 van het
W etboek van Strafvordering bepaalt
dat de toegepaste wetsbepaling ter
terechtzitting door de voorzitter wordt
aangewezen en dat van deze aanwijzing
in het vonnis melding wordt gemaakt ;
dat dit voorschrift krachtens artikel 211
van hetzelfde wetboek ook geldt voor
de uitspraak in hoger beroep, terwijl

geen enkele wetsbepaling voorschrijft
de toepasselijke wetsartikelen te vermelden in de dagvaarding of vooraf bij
tussenvonnis of -arrest ter kennis te
brengen van de beklaagde, ongeacht
of zijn verdediging wordt « doorkruist »
of niet;
Overwegende dat het arrest de kwalificatie van het ten laste gelegde feit niet
wijzigt, maar integendeel vaststelt dat
de dagvaarding de wettelijke omschrijving geeft van het ten laste gelegde
feit, door aile bestanddelen ervan aan
te duiden, voorts de in de dagvaarding
vermelde wettelijke bepalingen die het
toepasselijk acht, preciseert en met de
ontbrekende bepalingen aanvult, en ten
slotte vermeldt dat de toepasselijke
wettelijke bepalingen ter kennis van de
verdediging zijn gekomen door de conclusie van het openbaar ministerie en
dat eiser de gelegenheid heeft gehad
zich desaangaande te verdedigen ;
Overwegende dat het arrest aldus
antwoordt op de conclusie van eiser en
noch de inhoud daarvan noch de rechten
van de verdediging miskent ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 107 en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest oordeelt dat de
feitelijke toestand van gevaar voor de
bevoorrading van het land niet ter
beoordeling staat van de rechterlijke
macht doch van de uitvoerende macht,
terwijl, wanneer de wet het bestaan
van een feitelijke toestand als voorwaarde stelt voor de bevoegdheid tot
handelen van de overheid, het bestaan
van die feitelijke toestand een volstrekte
vereiste is voor de geldigheid van de
handeling en zowel het bestaan als de
waarachtigheid van een dergelijke toestand onder de volledige controle van de
rechterlijke macht valt :
Overwegende dat de hoven en recht.banken, naar luid van artikel 107 van
de Grondwet, de algemene, provinciale
en plaatselijke besluiten en verordeningen
slechts toepassen in zover zij met de
wetten overeenstemmen en derhalve
bevoegd zijn en verplicht om, wanneer
een vervolging wegens overtreding van
een van die besluiten of verordeningen
bij hen aanhangig is gemaakt, na te gaan
of zij al dan niet genomen zijn met
machtsoverschrijding en, aan de hand
van de context ervan of van andere
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al dan niet genomen zijn met machtsafwending;
Overwegende dat het arrest tot nakoming van deze verplichting vaststelt,
enerzijds, dat de koninklijke besluiten
van 8 november 1973 en 20 mei 1974,
blijkens aanhef en bewoordingen, regelmatig genomen zijn ter uitvoering van
en binnen de bevoegdheid aan de Koning
verleend door het in Ministerraad overlegde koninklijk besluit van 23 december
1957, dat op zijn beurt is genomen
krachtens artikel 16, 1°, van de wet van
12 maart 1957, waarin dezelfde straffen
werden gesteld als die bepaald in de
Hoofdstukken II en III van de besluitwet van 22 januari 1945, gewijzigd en
vernoemd door de wet van 30 juli 1971,
anderzijds, dat eiser niet betwistte dat
het besluit van 8 november 1973 genomen
was in het belang van de bevoorrading
van het land, en voorts oordeelt dat beide
besluiten door de beperking van de
snelheid het gebruik van olie, produkt
van eerste noodwendigheid, verminderen
en aldus een weerslag hebben op de
bevoorrading en vailen binnen het raam
van de bevoegdheid aan de Koning
verleend door de wet van 12 maart 1957;
Overwegende dat het arrest, gelet op
het voorafgaande, wettig beslist dat de
feitelijke toestand van gevaar voor de
bevoorrading van het land niet ter
beoordeling staat van de rechterl.ijke
macht ; dat zulk een beoordeling ten deze
immers noodzakelijk zou insluiten dat de
rechter oordeelt over de gepastheid van
de te nemen maatregelen en in de plaats
treedt van de uitvoerende macht ;
Dat het middel faalt naar recht ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 07 en 97
van de Grondwet,
doonlat het arrest vaststelt dat het niet
blijkt dat de koninklijke besluiten van
8 november 1973 en 20 mei 1974 aileen
getroffen werden om redenen van verkeersveiligheid,
te1·wijl,
indien
de
desbetreffende
koninklijke besluiten genomen zijn krachtens het koninklijk besluit van 23 december 1957, het niet voldoende is dat
het niet bewezen is dat zij alleen genomen
werden met het oog op de verkeersveiligheid, maar dat bovendien moet
bewezen zijn dat zij genomen werden
om de bevoorrading van het land, die
in gevaar was, veilig te steilen, en, in
tegenstelling met de besluiten genomen
krachtens de besluitwet van 22 januari

1945, overwegingen van prijsbeheersing
en inflatie geen rechtsgeldige grondslag
vormen;
en terwijl uit de stukken overgelegd
door eiser blijkt dat, op het ogenblik
van de overtreding, hetzij verkeersveiligheid, hetzij inflatie, hetzij prijsbeheersing als enige grond naar voren
komt en uit geen enkel stuk blijkt dat er
toen nog iemand kon gevonden worden
om op het tijdstip van de overtreding te
beweren dat de bevoorrading van het
land nog in gevaar was, zodat het arrest
een onwettig besluit toepast :
Overwegende dat het arrest niet aileen
vaststelt dat het niet blijkt dat de
genoemde besluiten aileen genomen
werden om redenen van verkeersveiligheid, maar bovendien vastste~t
dat 1° eiser niet bet·wist dat het beslmt
van 8 november 1973 genomen werd
in het belang van 's lands bevoorrading,
2o beide besluiten, blijkens hml inhoud,
de bevoorrading van het land dienen,
3o niets veroorlooft te besluiten dat
verkeersveiligheid het enige of determinerende doel van het besluit van
20 mei 1974 is geweest;
Overwegende dat het arrest derhalve
vaststelt dat bij het nemen van elk van
beide besluiten een wettig doel werd
nagestreefd en niet enig onwettig doel
van determinerend belang werd beoogd,
en aldus naar eis van recht beslist dat die
besluiten niet met machtsafwending
zijn genomen, waaruit volgt dat zij,
mede gelet op wat hiervoren in verband
met het tweede middel is gezegd, wettig
zijn;
Dat het middel in zoverre faalt naar
recht;
Overwegende dat het overige van het
middel het Hof zou verplichten kennis
te nemen van feiten en van stukken
waarop het niet vermag acht te slaan,
en derhalve niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
18 januari 1977.- 2e kamer.- Voorzitte?', de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. V erslaggever, de
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclttsie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. -
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Pleite1·, de H. De Corte (van de balie
te Gent).

2e

KAMER.-

18 januari 1977.

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. STRAFZAKEN. VEROORDELING BIJ VERSTEK. VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS
DE GEWONE VERZETTERMIJN. NIETONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voorziening door
de beklaagde tijdens de gewone ve?·zette?·mijn ingesteld tegen een arrest waarbij
hij bij verstek is ve1·oordeeld ( 1).
(Art. 413 S.V.)
(DE PAUW, T. DE WISPELAERE.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
18 januari 1977.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. V e?·slaggever, de
H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Tillekaerts, advocaat-generaal.

ze KAMER.- 18 januari 1977.
10 WEGVERKEER. WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 27-3. - PLOTSELING REMMEN.- BEGRIP.

zo

3°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING. MIDDEL TEN BETOGE
DAT, HOEWEL DE BEKLAAGDE GEEN
MISDRIJF HEEFT GEPLEEGD, HIJ NIETTEMIN EEN FOUT HEEFT BEGAAN WAARDOOR DE
SCHADE
WERD
VEROORZAAKT. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVOR-

(1) Cass., 30 maart 1976 (An·. cass., 1976,
blz. 877).

DERING. MIDDEL DAT DE OPENBARE
ORDE NIET RAAKT EN NIET AAN DE
FEITENRECHTER IS OVERGELEGD. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
40 HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
BuRGERLIJKE ZAKEN. VRIJSPREKEND VONNIS.- HOGER BEROEP
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ ONTVANKELIJK. BEVOEGDHEDEN VAN DE
RECHTER IN HOGER BEROEP.

5o

VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING. VOORZIENING
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN
DE BESLISSING VAN DE RECHTER IN
HOGER BEROEP WAARBIJ DEZE ZICH
ONBEVOEGD VERKLAART OM KENNIS
TE
NEMEN VAN DE
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING TEGEN DE VOOR DE
BEKLAAGDE BURGERR.lilCHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ. DIE RECHTSVORDERING WAS NIET BIJ DE RECH·TER
IN HOGER BEROEP AANHANGIG GEMAAKT. VOORZIENING ZONDER BELANG. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

6°

RECHTERLIJK GEWIJSDE. STRAFZAKEN.- VRIJSPRAAK VAN .ElEN
BEKLAAGDE IN KRACHT VAN GEWIJSDE
GEGAAN. BESLISSING DIE GEEN
GEZAG VAN GEWIJSDE HEEFT TEN AANZIEN VAN EEN VEROORDEELDE MEDEBEKLAAGDE, DIE HOGER BEROEP HEEFT
INGESTELD ZOWEL TEGEN DE BESLISSING OP DE TEGEN HEM INGESTELDE
STRAFVORDERING ALS TEGEN DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE VRIJGESPROKEN
BEKLAAGDE TEGEN HEM.

1° Hoewel artikel27-3 van het Wegve?·kee?·s?'eglement ve1·biedt de no1·male gang van
de andere weggebruike?'S te beletten door
plots te remmen waar dit niet om
veiligheids1·edenen nodig is, ongeacht
de aangewende middelen om te remmen,
kan deze bepaling niet worden uitgeb1·eid
tot een plotselinge vertraging of stilstand
ten gevolge van een defect (2).

2° Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken
van belang, is het middel ten betoge
dat, hoewel de beklaagde geen misd?·ijf
heeft gepleegd, hij niettemin een fout
heeft begaan waa1·doo?' de schade we1•d
veroorzaakt.
(2) Raadpl. cass., 11 april 1960 (Bull. en

Pas., 1960, I, 945).
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3° Niet ontvankelijk is het middel over de
tegen de eiser ingestelde burgerlijke
?·echtsvorde?·ing, dat de openbare orde
niet raakt en niet aan de feitenrechter
is voorgelegd (1).
4° Op het ontvankelijk hager beroep van de
burgerlijke partij tegen een vrijsprekend
vonnis, is de rechter in hager beroep
bevoegd om na te gaan, wat de burgerlijke
rechtsvordering betreft, of het misdrijf
dat ten g1·ondslag ligt aan deze vordering
bewezen is en of het aan de burgerlijke
partij schade heeft berokkend (2).
(Art. 202 Sv.)
5° Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken
van belang, is de voorziening in cassatie
tegen de beslissing van de rechter in
hager beroep, waarbij deze zich onbevoegd zou verklaard hebben om kennis
te nemen van de burge?'lijke rechtsvordering tegen de voor de beklaagde
burgerrechtelijk aansprakelijke partij,
als die rechtsvordering niet bij de
rechter in hager beroep aanhangig was
gemaakt (3).
6° Het hager beroep dat een partij heeft
ingesteld tegen het vonnis, dat haar
veroordeelt zowel op de strafvordering
als op de burgerlijke rechtsvordering die
tegen haar door een vrij gesproken medebeklaagde is ingesteld, ve1·hindert dat de
vrijspraak van deze medebeklaagde, die
in kracht van gewijsde is gegaan, haar
kan worden tegengeworpen bij de beoordeling van deze burgerlijke rechtsvordering die tegen haar was ingesteld, aangezien de rechter in hager beroep ten
gevolge van de devolutieve kracht van
het hager bM·oep uitspraak moest doen
zowel over de st?·afrechtelijke als over de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de appellante en met name oordelen of
deze alleen aansprakelijk is voor de
schade (4).
(DE GROEF, T. VERCAMMEN, LINSSEN,
ALVAREZ-VELASCO, PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
« PEETROONS » EN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP << ASSURANTIE VAN DE
BELGISCHE BOERENBOND » ; LINSSEN,
T. VERCAMMEN, DE GROEF, ALVAREZ-

(1) Cass., 15 juni 1965 (Bull. en Pas.,
1965, I, 1188).
(2) Cass., 11 september 196] (Bull. en Pas.,
1962, I, 50), 7 november 1972 (A1·r. cass.,
1973, biz. 233) en 8 oktober 1974 (ibid., 1975,
biz. 177).

VELASCO, VAN DEN BOS, PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
« PEETROONS » EN
NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
« ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND ».)
ARREST.

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

A. Op de voorziening van De Groef:

III. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de strafvordering tegen eiser ingesteld, op de
civielrechtelijke vorderingen ingesteld
tegen eiser door V ercammen, Linssen
en de naamloze vennootschap Assurantie
van de Belgische Boerenbond, en op
de civielrechtelijke vordering ingesteld
door eiser tegen V ercammen, Linssen
en Alvarez-Velasco als beklaagden en
tegen Van den Bos en de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Peetroons als civielrechtelijk aansprakelijke partijen :
1. Betreffende al de genoemde vorderingen :

Over het eerste middel,
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;
2. Betreffende de civielrechtelijke vordering ingesteld tegen eiser door Vercammen en door eiser tegen Vercammen,
beklaagde en Van den Bos, civielrechtelijk aansprakelijke :

Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 27-3 van het
Wegverkeersreglement, 1382, 1383 en
1384 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doordat het vonnis beslist dat V er(3) Raadpl. cass., 20 maart 1973 (Arr. cass.,
1973, biz. 718).
(4) Cass., 6 maart 1972 (A1-r. cass., 1972,
biz. 626) en noot 1.

-559carmnen, thans verweerster, geen fout
of inbreuk op artikel 27-3 van het Wegverkeersreglement heeft gepleegd en de
strafrechter onbevoegd verklaart om
kennis te nemen van de door eiser tegen
haar en haar echtgenoot Van den Bos
ingestelde civielrechtelijke vordering, om
de reden dat zij geenszins plots geremd
heeft, gezien haar voertuig plots was
stilgevallen en blokkeerde wegens een
defect,
terwijl, eerste onderdeel, het bestreden
vonnis vaststelt dat het voertuig van
V ercammen stilviel en blokkeerde wegens
een defect, dat het alzo het plotse remmen
van het voertuig vaststelt en het onverschillig is of dit gebeurd is door enig
defect of door het gebruik van .de rempedaal ; dat de bestreden beslissing
generlei reden van veiligheid vermeldt
voor het blokkeren van de motor en het
plotse stilstaan, zodat de afwijzing van
de eis niet regelmatig gerechtvaardigd
is;
tweede onderdeel, Vercammen een fout
heeft begaan door te rijden met een defect
voertuig, ten gevolge waarvan dit geblokkeerd en stilgevallen is ;
Betre:ffende het eerste onderdeel :
Overwegende dat artikel 27-3 van het
W egverkeersreglement verbiedt de normale gang van de andere weggebruikers
te beletten . . . door plots te remmen
waar dit niet om veiligheidsredenen
nodig is ; dat deze bepaling niet kan
worden uitgebreid tot plotse vertraging
ten gevolge van een defect ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
nu het vaststelt dat de wageli van
V ercammen plots is stilgevallen door
het blokkeren van de motor ten gevblge
van een defect, zijn beslissing, dat
Vercammen geen overtreding van artikel 27-3 van het Wegverkeersreglement
heeft gepleegd, naar de eis van de wet
motiveert en wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen ;
Betreffende het tweede onderdeel :
Overwegende dat het onderdeel, in
zoverre het gericht is tegen de beslissing
op de eis van eiser tegen V ercammen en
Van den Bos en strekt om te doen aannemen dat Vercammen schuld heeft aan
de schade, ook indien zij geen verkeersovertreding heeft begaan, zonder belang
is, nu de rechter, na Vercammen te
hebben vrijgesproken, niet meer wettelijk

bevoegd was om die vraag te beantwoorden;
Dat het onderdeel, in zoverre het
betrekking heeft op de eis van Vercammen tegen eiser, die geen conclusie
nam in hager beroep, niet voor het eerst
in cassatie kan worden opgeworpen ;
Dat het onderdeel derhalve niet ontvankelijk is ;
3. Betre:ffende de civielrechtelijke vordering ingesteld door eiser tegen AlvarezVelasco, beklaagde, en de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Peetroons, civielrechtelijk aansprakelijke partij, en tegen eiser door de
naa.mloze vennootschap Assurantie van
de Belgische Boerenbond :
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 3, 4, 5, 26, 27
van de wet van 17 april 1878 houdende
de V oorafgaande Titel van het W etboek
van Strafvordering, 165, 172, 174, 202,
2°, 203, § 1, van het Wetboek van
Strafvordering, 1252, 1338, 1382, 1383,
1384 van het Burgerlijk Wetboek, 1044,
1045 van het Gerechtelijk Wetboek, 22
van de wet van 11 juni 1874 op de
verzekeringen in het algemeen, vormend
titel X van boek I van het W etboek van
Koophandel, 27-1 van het Wegverkeersreglement en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis, enerzijds, de civielrechtelijke vordering door eiser tegen
Alvarez-Velasco Paulino en de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Peetroons gericht tot betaling
van 26.200 frank afwijst wegens de
vrijspraak van de eerste en de buitenzakestelling van de tweede en, anderzijds,
eiser veroordeelt om aan de burgerlijke
partij naamloze vennootschap Assurantie
van de Belgische Boerenbond de som van
16.853 frank te betalen, om de reden dat
het hager beroep van het openbaar
ministerie ten aanzien van de beklaagde
Alvarez-Velasco Paulino niet toelaatbaar
is daar de betekening de beklaagde niet
bereikte, en dat de inbreuk op artikel 27-1
van het V erkeersreglement lastens
Alvarez-Velasco bewezen is maar diens
vrijspraak door het beroepen vonnis
definitief is daar de akte van hager
beroep van het openbaar ministerie hem
niet kon betekend worden,
terwijl, ee1·ste onderdeel, eiser tegen de
verwerping van zijn tegen AlvarezVelasco en de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Peetroons gerichte civielrechtelijke vordering hager
beroep had ingesteld en het vonnis
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de niet-ontvankelijkheid van het hoger
beroep van het openbaar ministerie
en het feit dat het beroepen vonnis alzo,
op strafgebied, kracht van gewijsde
heeft verkregen, noch tot onontvankelijkheid van eisers hoger beroep op civielrechtelijk gebied noch tot ongegrondheid
van zijn civielrechtelijke vordering kan
leiden ; eiser noch van zijn civielrechtelijke vordering noch van zijn hoger
beroep heeft afgezien en afstand niet
vermoed wordt (schending van de artikelen 3, 4, 5, 26, 27 van de wet van
I7 aprili878, I65, I72, I74, 202,2°, 203,
§I, van het Wetboek van Strafvordering,
I338 van het Burgerlijk Wetboek, I044
en I045 van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, het bestreden vonnis
uitdrukkelijk vaststelt dat de inbreuk
:van Alvarez-Velasco op artikel 2 7 -I
van het W egverkeersreglement bewezen
is en derhalve ten onrechte de civielrechtelijke vordering van eiser tegen
hem en de civielrechtelijk aansprakelijke
partij Peetroons afwijst wegens de strafrechtelijke vrijspraak van AlvarezVelasco; de motieven desaangaande onduidelijk zijn en de bestreden beslissing
niet regelmatig rechtvaardigen (schending van de artikelen 27-I van het
koninklijk besluit van I4 maart I968,
1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet);
derde ondercleel, het bestreden vonnis
ten onrechte eiser tot cassatie veroordeelt
om aan de burgerlijke partij de naamloze
vennootschap Assurantie van de Belgiselle Boerenbond, verzekeraar van de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Peetroons, een schade:vergoeding van I6.853 frank te betalen,
daar de bestuurder Alvarez-Velasco,
aangestelde van . de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Peetroons, zelf een fout begaan heeft,
zodat deze veroordeling niet gerechtvaardigd is (schending van de artikelen 27-1 van het koninhlijk besluit van
14 maart 1968, 1382, 1383, 1384 van het
Burgerlijk Wetboek, '22 van de wet van
II juni 1874, 1252 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet) :
Over het eerste en het tweede onderdee!:
Overwegende dat het ontvankelijk
hoger beroep van de burgerlijke partij
aan de rechter in hoger beroep de kennisnerning overbrengt van het ten laste
gelegde feit, in zoverre dit de civiel-

rechtelijke belangen aangaat ; dat de
rechter in hoger beroep dat feit opnieuw
moet onderzoeken en beoordelen, mits
hij zijn beslissing tot de rechtsvordering
van de burgerlijke partij beperkt ;
Overwegende dat het vonnis, na het
hoger beroep van eiser als burgerlijke
partij tegen Alvarez-Velasco ontvankelijk te hebben verklaard en na te
hebben beslist dat de overtreding ten
laste van Alvarez-Velasco gelegd bewezen
is, niet meer wettig kon beslissen dat de
strafrechter onbevoegd was om kennis
te nemen van de genoemde civielrechtelijke vordering ;
Dat het middel, wat deze twee onderdelen betreft, gegrond is ten aanzien
van Alvarez-Velasco;
Dat het middel ten aanzien van de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Peetroons evenwel niet
ontvankelijk is ;
Dat immers uit de stukken van de
rechtspleging waarop het Hof acht
vermag te slaan, niet blijkt dat eiser
tegen de beslissing van de eerste rechter
die uitspraak deed over die vordering,
hoger beroep had ingesteld ; dat het
bestreden vonnis de rechtbauk niettemin
onbevoegd verklaart om van die eis
kennis te nemen, gezien de buitenzaakstelling van de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Peetroons, als civielrechtelijk aansprakelijke
partij ;
Dat de voorziening tegen die beslissing
gericht is;
Dat, hoewel die beslissing met dezelfde
onwettelijkheid als de beslissing gewezen
op de vordering van eiser tegen zijn
medebeklaagde, Alvarez-Velasco, behept
is, eiser evenwel geen belang bij de
voorziening heeft, nu zijn vordering
tegen verweerster bij de rechter in
hoger beroep niet aanhangig was gemaakt;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat de rechter, nadat
hij had vastgesteld dat door AlvarezV elasco een overtreding op artikel 27-1
van het V erkeersreglement was begaan,
op de vordering van de naamloze vennootschap Assurantie van de Belgische
Boerenbond tegen eiser, voor zover die
hem was onderworpen, niet de gehele
door deze partij gevorderde schadevergoeding kon toewijzen, zonder vast
te stellen dat er geen oorzakelijk verband
was tussen die overtreding en de schade ;
dat zij immers tegen eiser aileen kon
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Val\ de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Peetroons,
werkgever en civielrechtelijk aansprakelijke voor Alvarez-Velasco;
Dat het middel in zoverre gegrond is ;
B. \ Op de voorziening van Linssen
Antoine:

I. In zoverre. de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering,

ten laste blijven van de partij die ze heeft
gemaakt ; verwijst de als voren beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Mechelen, zitting houdend in hoger
beroep.
18 januari 1977.- 2e kamer.- Voor
zitte1·, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Soetaert. - Gelijkluidende oonoh<sie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Houtekier en De Baeck.

II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering door eiser ingesteld :
c) tegen Alvarez-Velasco als beklaagde
en de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Peetroons als
civielrechtelijk aansprakelijke :
Overwegende dat het middel aangevoerd door eiser overeenstemt met het
derde middel, eerste en tweede onderdeel,
aangevoerd door De Groef;
Dat het om de boven aangegeven
redenen gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het beslist op
de civielrechtelijke vordering ingesteld
1° tegen De Groef door de naarnloze
vennootschap Assurantie van de Belgische Boerenbond, 2° door De Groef
tegen Alvarez-Velasco, 3° door Linssen
tegen Alvarez-Velasco en de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Peetroons, alsmede 4° in zoverre
het beslist omtrent de kosten verbonden
aan die vorderingen ; met dien verstande
dat de vernietiging niet treft de begroting
van de schade en de beslissing dat De
Groef hiervoor mede aansprakelijk is ;
verwerpt de voorzieningen voor het
overige ; veroordeelt elk van de eisers in
een vierde, Alvarez-Velasco en de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Peetroons samen in een
vierde en de naamloze vennootschap
Assurantie van de Belgische Boerenbond
in een vierde van de kosten, hierin niet
begrepen de kosten van de betokening
aan de procureur des Konings, de kosten
van betokening ten verzoeke van De
Groef aan V ercammen, Van den Bos
en de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Peetroons alsmede van de betekening ten verzoeke
van Linssen aan V ercam1nen, Van den
Bos en de naamloze vennootschap Assurantie van de Belgische Boerenbond, die

3e KAMER.- 19 januari 1977.
ARBEIDSOVEREENKOMST. BEDIENDEN. - ARBEIDSOVEREENKOMST
VOOR ONBEPAALDE TIJD. 0PZEGGINGSTERMIJN. JA.ARLOON HOGER
DAN 150.000 FRANK. -DOOR DE BEDIENDE IN ACHT TE NEMEN OPZEGGINGSTERMIJN. TERMIJN VASTGESTELD DOOR DE RECHTER.- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.

Bij het vaststellen van de duttr van de
opzeggingste1·mijn die voor de beeindiging van een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd in aoht moet worden
genomen door een bediende wiens jaMloon 150.000 frank (1) ove1·sohrijdt,
is de ?'echte?' niet gebonden door de
opzeggingstermijn die de bediende eenzijdig hee,ft bepaald (2). (Wetten betreffende het bediendencontract, gecoi:irdineerd op 20 juli 1955, art. 15, § 2.)
(NAAl\IILOZE VENNOOTSCHAP
« ORBIS BOEKHANDEL », T. VAN RIET.)

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest op 17 november 197 5 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 15, §§ 2 en 3, 22
(1) 250.000 frank met ingang van 1 juli 1975
ingevolge het koninklijk besluit van 6 juni
1975, art. 3.
(2) Raadpl. cass., 9 oktober 1974 (A?7'. ca11s.,
1975, blz. 181), 17 september 1975 (ibid.,
1976, blz. 82) en 22 december 1976, S~!p?'a,
blz. 457.
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1955 gecoordineerde wetten betreffende
het bediendencontract, gewijzigd door
de wet van 21 november 1969, en 97
van de Grondwet,

doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat de wedde van verweerster
hoger was dan 300.000 frank en de
maximum termijn van de door haar te
geven opzegging zes maanden beliep,
eiseres veroordeelt om aan verweerster
de som te betalen van 42.796 frank om
de volgende redenen : indien de door de
bediende te geven maximale opzeggingstermijn kan ingekort worden in het
belang van de werknemer, lijkt het
uitgesloten dat deze inkorting zou kunnen
gebeuren tegen het belang van de bediende, die drie maanden opzegging heeft
gegeven omdat ze nog geen ander werk
in het vooruitzicht had; van de werkgever mag men veronderstellen dat hij
reeds een andere bediende kon aanwerven; welke echter ook de reden is
die de werkgever tot zijn eis brengt, de
bepalingen van de wetten betreffende
het bediendencontract zijn niet dwingend
ten bate van de werkgever ; dit betekent
niet dat de werkgever geen rechten kan
putten uit artikel 15, § 2, van deze
wetten ; hij zal dit zeer zeker kunnen,
indien de werknemer op een onredelijke
wijze een te korte opzeggingstermijn zou
geven ; in dit geval zou hij op grond van
criteria zoals loon, functie of ancienniteit
op een hogere termijn, beperkt tot het
wettelijk maximum, aanspraak kunnen
maken ; het omgekeerde, namelijk de
vermindering van een door de bediende
gegeven opzeggingstermijn, lijkt onmogelijk wanneer zulks tegen het belang van
de bediende is wegens het voor de
bediende beschermend karakter van de
bepalingen van artikel 15 van de gecoordineerde wetten,
terwijl, eerste onderdeel, de duur van de
opzegging, door verweerster te geven,
bepaald wordt ofwel door de partijen
ofwel door de rechter ; wanneer de
partijen zulks niet gedaan hebben, de
duur van de opzegging door de rechter
bepaald wordt en diens beslissing voor
de vaststelling ervan niet afhangt van
de door de bediende eenzijdig bepaalde
duur van de door hem gegeven opzegging (schending van de artikelen 15,
§§ 2 en 3, en 22 van het koninklijk
besluit van 20 juli 1955) ;
tweede onderdeel, het feit dat artikel 15
een voor de bediende beschermende
bepaling is, geenszins inhoudt dat de

rechter, bij het vaststellen van de duur
van de door verweerster gegeven opzegging, geen rekening zou kunnen houden
met de criteria zoals loon, functie of
ancienniteit, ook al leiden deze tot een
vermindering van de door de bediende
gegeven opzeggingstermijn (schending
van de artikelen 15, §§ 2 en 3, en 22 van
het koninklijk besluit van 20 juli 1955) ;
derde onderdeel, het arrest enerzijds
veronderstelt dat eiseres, die aandrong
op een kortere opzeggingstermijn, reeds
een andere bediende aangeworven had,
maar anderzijds de criteria loon, functie
en ancienniteit weigert in overweging
te nemen om de opzeggingsduur te
bepalen ; deze motieven duister en
dubbelzinnig zijn en de beslissing niet
rechtvaardigen (schending van aile bepalingen) :
Overwegende dat, blijkens de vaststellingen van het arrest, verweerster, die
op 18 juni 1973 bij eiseres in dienst was
getreden, aan laatstvernoemde op 27 mei
1974 haar opzegging betekende, waarvan
de termijn zou ingaan op 1 juni 1974 om
op 30 augustus van hetzelfde jaar te
eindigen, wat aldus een duur van drie
maanden oplevert ; dat eiseres wei het
ontslag aanvaardde maar niet de opzeggingstermijn welke, naar haar oordeel,
slechts anderhalve maand mocht bedragen en derhalve op 15 juli 1974 moest
eindigen;
Overwegende dat de bepalingen van
de gecoordineerde wetten betreffende
het bediendencontract, die betrekking
hebben op de duur van de opzeggingstermijn, regels opleggen die de bescherming van beide partijen, met name
werkgever en bediende, beogen ;
Overwegende dat, wanneer het jaarlijkse loon van de bediende 150.000 frank
overschrijdt, wat ten deze het geval is,
de duur van de opzeggingstermijn,
krachtens artikel 15, § 2, van de gecoordineerde wetten, zoals op het ogenblik
van het geschil geformuleerd, bepaald
wordt hetzij door een overeenkomst door
beide partijen gesloten ten vroegste op
het ogenblik van de opzegging, hetzij
door de rechter ;
Overwegende dat, zo de opzegging,
zoals in het onderwerpelijk geval, van
de bediende uitgaat, de rechter enkel
gebonden is door de maximale termijnen
in het laatste lid van § 2 van artikel 15
vastgesteld ; dat hij, voor zover hij deze
maximale termijnen niet overschrijdt,
de duur van de opzeggingstermijn, met
inachtneming van beiderzijdse belangen,
soeverein vaststelt ;
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Dat, nu de rechter, om de redenen in
het middel aangehaald, geoordeeld heeft
dit soevereine appreciatievermogen niet
te mogen uitoefenen en op deze grand
de opzeggingstermijn vastgesteld heeft
zoals verweerster deze oorspronkelijk
had bepaald, het arrest voormelde wettelijke bepaling schendt ;
Dat het eerste onderdeel van 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 zou worden beslist ; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
19 januari 1977.- 3 6 kamer.- Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Chatel. Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Houtekier.

2° De feitenrechter die, onder aanhaling
van andere of tegenstrijdige feiten, de
gegevens verwerpt waarop een eis of
weer is gegrond, rnotiveert aldus de
verwe1•ping van de gevolgtrekking uit
deze eis of weer (2). (Grondwet, art. 97.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « PHILLIPS
PETROLEUM INTERNATIONAL BENELUX»,
T. DE MEYER.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
19 januari 1977.- 3e kamer.- Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Chatel. Gelijklttidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. De Gryse en Biitzler.

3e KAMER. 3° KAMER.- 19 januari 1977.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. - BESLISSING DIE DE FEITE·
LIJKE GEGEVENS WAAROP ZIJ BERUST
NAUWKEURIG VERMELDT. BESLISSING ANTWOORDT ALDUS OP DE CON·
CLUSIE WAARIN ANDERE OF TEGENSTRIJDIGE
FEITELIJKE
GEGEVENS
WORDEN UITEENGEZET.- BESLISSING
REGELMATIG MET REDENEN OMKLEED.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. FEITENRECHTER DIE DE
GRONDSLAG VAN EEN EIS OF WEER
VERWERPT ONDER AANHALING VAN DE
FElTEN TER VERANTWOORDING VAN
DEZE VERWERPING. VERWERPING
DIE DE VERWERPING INSLUIT VAN DE
GEVOLGTREKKING UIT DEZE EIS OF
WEER.
1° De rechter die nauwkeurig de feitelijke
gegevens vm·meldt waarop hij zijn
beslissing grondt, antwoordt aldus, door
ze te verwe1pen, op een conclusie waarin
andere of tegenstrijdige feitelijke gegevens zijn uiteengezet en omkleedt
regelmatig zijn beslissing met 1'edenen (1). (Grondwet, art. 97.)

19 januari 1977.

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN.- DIRECTE GEMEENTEBELASTINGEN. - JAARLIJKSE BELASTING. GEEN VESTIGING VOOR RET
EERSTE AANSLAGJAAR.
ZONDER
INVLOED OP DE VESTIGING VOOR DE
VOLGENDE JAREN.

2°

CASSATIEMIDDELEN.
GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN.
- MID DEL WAARIN FElTEN EN RECHT
VERMENGD ZIJN. - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

1° Het niet vestigen van een jaaTlijkse
directe gemeentebelasting voor het ee1·ste
aanslagjaar belet de vestiging van die
belasting voor de volgende aanslagjaren
niet (3). (Besluit van de Regent van
10 februari 1945, art. 43.)

2° Niet ontvankelijk wegens vermenging
van feiten en 1·echt is het middel dat het
Hof ertoe zou ve1plichten feitelijke gegevens na te gaan (4). (Grondwet,
art. 95.)
(1}
(2)
1975,
(3)
1975,
(4)

Cass., 28 oktober 1976, sup1'a, blz. 246'
Cass., 28 februari 1975 (A?-r. cas8.,
blz. 741).
Raadpl. cass., 12 maart 1975 (A1'?', cass.,
blz. 780),
Cass., 3 september 1976, supra, blz. 1.

564(VIJVERMAN, T. STAD BRUGGE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op I3 november I975 door
de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 43 van het besluit
van de Regent van IO februari I945,
do01·dat de beslissing eisers bezwaarschriften verwerpt waarbij hij de aanslagen betwistte, gebracht in de kohieren
van I971, I972, I973 en I974 betreffende
de verhaalbelasting geheven te Brugge
op het aanleggen van voetpaden, en met
name die reclamaties niet gegrond verklaart wat de jaren I973 en I974 betreft,
en niet ontvankelijk wat de jaren I971 en
I972 betreft, en dit om de redenen,
enerzijds, dat luidens artikel I van de
toepasselijke :fiscale verordening van
3 december I965 de al dan niet aangelande eigendommen, gelegen langsheen
openbare wegen waarlangs voetpaden
worden aangelegd, onderworpen worden
aan een jaarlijkse belasting ; de duur van
de terugbetaling wordt vastgesteld op
vijf jaar ; hieruit blijkt dat de bestreden
belasting, zoals in beginsel iedere belasting, een jaarlijkse hefting is die, mits zij
in de begroting van elk jaar wordt
gebracht, gedurende vijf jaar de eigendommen bezwaart die onder toepassing
vallen van het :fiscaal reglement ; ten
deze, nu de werken beeindigd waren op
9 september I969, d.i. tijdens de heffingstermijn van de besproken verordening,
overeenkomstig haar artikel II de belasting voor het eerst verschuldigd was
in I970 en de eerste annu!teit diende
gebracht te worden in het kohier verbonden aan het dienstjaar I970; een
gebeurlijk niet-opnemen in de rol over
I970 niets afdoet aan het feit dat de
a1mui:teiten wettelijk verder ge"i:nd konden
worden voor de volgende dienstjaren,
namelijk de viercle annui:teit in I973
en de vijfde in I974; en om de reclenen,
anderzijds, dat de aanslagen aangaande
de dienstjaren I971 en I972 "reeds
het voorwerp uitmaakten van vroegere
bezwaarschriften, waarover de bestenclige
cleputatie bij beslissing van 6 jtmi
I973 verklaarcle clat ze ontvankelijk
doch ongegroncl waren; dat reclamant
tegen die beslissing voorziening in cassatie aantekende en dat het Hof van
cassatie bij arrest van 20 maart I97 4

de voorziening verwierp" en die aanslagen derhalve de:finitief zijn ten aanzien
van reclamant,
tet·wijl een belasting die op I januari
I970 is ontstaan, niet meer eisbaar is
indien ze op 3I maart I971 niet is opgenomen in een uitvoerbaar verklaarcl
kohier ; de beslissing ten onrechte de op
I januari I970 ontstane aanslag niet als
dusdanig erkent, maar wei de jaarlijks
terugkerende schijven als aparte aanslagen beschouwt ; er nochtans blijkt uit
de laatste zin van artikel I van de
verordening « de duur van de terugbetaling wordt vastgesteld op vijf jaar >>
dat het niet gaat om een taxatie van
vijf opeenvolgende jaren, maar wei om
een aanslag betaalbaar in vijf jaar ; de
beslissing clerhalve de begrippen « betaling "• « verhaalbaarheicl " en " annui:teit "
verwart,
en terwijl het bezwaar tegen een gedeeltelijke aanslag gericht is tegen de
gause aanslag, zoclat de bezwaarschriften
tegen de aanslagen van I973 en I974
gelden tegen alle gedeelten van de
aanslag ontstaan op I januari I970 :
Overwegende clat artikel I van de
behandelde gemeentclijke belastingverordening als voigt Iuidt
" worden
onclerworpen aan een rechtstreekse jaarlijkse belasting tot terugbetaling van
de kosten gedaan door de gemeente, de
al clan niet aangeiancle eigenclommen
gelegen Iangsheen openbare wegen of
gedeelten van openbare wegen, waarlangs voetpaden worden aangelegd, vernieuwd of verbreed ... Het totaal bedrag
van de belasting is niet hoger dan de
terugvorderbare uitgaven plus de interesten. De cluur van de terugbetaling
worclt vastgesteld op vijf jaar " ; dat
luiclens artikei 7 « het totaal te betalen
bedrag het totaal omvat van de jaarlijkse
schijven van het terug te betalen kapitaal
dat aangewend werd ter betaling der
terugvorderbare uitgaven, vermeerderd
met het bedrag van de interest die op
het niet-gestorte gedeelte moet worden
betaald. De jaarlijkse belastingen ktmnen
worden berekend onder de vorm van
vaste jaarlijkse bedragen "• luidens artikei 8 " de belastingplichtige zich te
allen tijde van het bedrag der belasting
kan kwijten door aan de gemeente de
waarde te storten van het totaal bedrag
der nog niet eisbare schijven van het
kapitaal. In dit geval moet de belastingplichtige hiervoor een aanvraag inclienen
bij ter post aangetekend schrijven "
en luidens artikel II « op de rol worden
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bepaald in artikel 10, ingevolge hun
hoedanigheid van belastingplichtige op
1 januari volgend op de voltooiing der
werken '';
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat van eiser met toepassing van
dit reglement voor de aanslagjaren 1971,
1972, 1973 en 1974 telkens een bedrag
van 1.364 frank werd gevorderd, zijnde
1/5 van het totaal bedrag van de belasting
bepaald op 6.818 frank, verhoogd met de
per jaar berekende interesten; dat niet
blijkt dat een inkohiering plaatshad
voor het jaar 1970;
Overwegende dat uit het samen lezen
van de zoeven aangehaalde artikelen
van de belastingverordening en uit de
beschreven belastingwijze blijkt dat de
toepassing van de verordening niet tot
voorwerp en gevolg had eiser te onderwerpen aan een belasting die moest
vastgesteld worden door een aanslag
verbonden aan het aanslagjaar 1970,
maar wel aan een gedurende vijf jaar
te beginnen met 1970 te vestigen jaarlijkse belasting, waarvan het totaal
van het over vijf jaar gelijk:matig
verspreid bedrag uiteraard bij de aanvang wordt vastgelegd, en waarvan
de voorwaarden van belastbaarheid
worden bepaald naar een op 1 januari
1970 bestaande toestand; dat de belastingplichtige evenwel bij iedere jaarlijkse
aanslag de gelegenheid heeft zowel het
totale vastgelegde bedrag of het per
jaar in aanmerking genomen vijfde
ervan te betwisten, zowel als de voorwaarden van belastbaarheid ;
Overwegende derhalve dat de bestendige deputatie door de in het middel
aangehaalde redenen haar beslissing wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dater in ieder geval te veel verwijlinteresten aangerekend werden ; dat
verwijlinteresten niet v66r de betaling
kunnen aangerekend worden,
te1·wijl bij het zenden van het eerste
aanslagbiljet nog geen verwijl bestond
en er ten vroegste intrest kan gerekend
worden vanaf de vervaldatum van dit
aanslagbiljet tot bij elke latere betaling :
Overwegende dat het onderzoek van
het :middel het Hof zou verplichten tot
feitelijke verificaties over te gaan;
Dat het middel aldus het recht met de

feiten vermengt en derhalve niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat uit de regelmatig
aan het Hof voorgelegde stukken niet
blijkt dat een middel, hetwelk de openbare orde raakt, ambtshalve moet worden
opgeworpen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
19 januari 1977.- 3e kamer.- Voo?·zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Versee. Gelijklttidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleite1·. de H. Van de V oorde (van de balie
te Brugge).

1e KAMER. -

20 januari 1977.

1o DERDENVERZET.- BuRGERLIJKE
ZAKEN. 0NTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN.- CONOLUSIE.- MIDDEL NIET
MEER TER ZAKE DIENEND WEGENS
DE OPLOSSING DOOR DE REOHTER AAN
HET GESOHIL GEGEVEN.- GEEN VERPLIOHTING VOOR DE REOHTER TE
ANTWOORDEN OP DE OONOLUSIE WAARIN DIT BETOOG VOORKOMT.
3o HOGER BEROEP. - BuRGERLIJKE
ZAKEN.- ARTIKEL 1068, TWEEDE LID,
VAN HET GEREOHTELIJK WETBOEK.0NDERZOEKSMAATREGEL.- BEGRIP.

40 HOGER BEROEP. -

BURGERLIJKE
ZAKEN.- BESLISSING VAN DE EERSTE
REOHTER OVER DE ONTVANKELlJKHEID
VAN DE VORDERING WAARBIJ AAN DE
PARTIJEN WORDT BEVOLEN OVER DE
ZAAK ZELF TE OONOLUDEREN. -HOGER
BEROEP TEGEN DEZE BESLISSING. DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET HOGER
BEROEP. - GEVOLGEN.

1° Iede1• die niet behoorlijk is opgeroepen
of niet in dezelfde hoedanigheid in de
zaak is tussengekomen is, behoudens
het voo1·behoud waarvan sp1·alce in de
§§ 1° tot 4° van artikel 1122 van het
Ge1·echtelijk W etboek, ontvankelijk om
derdenve?·zet te doen tegen de beslissing
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rechten benadeelt (I).
2° De rechter is niet verplicht te antwoorden
op een bij conclusie aangevom·d middel,
wanneer dit niet meer ter zake dienend
is wegens de oplossing welke hij aan het
geschil geeft (2). (Art. 97 Grondwet.)
3° en 4° De beslissing waarbij de eerste
rechter, na over de ontvankelijkheid van
de vordering te hebben beslist, de zaak
heeft uitgesteld opdat de partijen over de
zaak zelf zouden concluderen, zelfs al
was zij een beslissing tot heropening
van de debatten, is ge_en onderzoeksmaatregel, in de zin van artikel 1068,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
het hof van beroep waarbij het geschil
zelf aanhangig was door het hager beroep
tegen deze beslissing, kan dus niet
wettelijk beslissen dat de zaak ter verdere
behandeling naar de eerste rechter zou
worden verwezen (3). (Artt. 1068,
tweede lid, G.W.)
(VANDEN BROEOK,
T. GYSELINOK EN HENNEBERT.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 november 1975 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste en tweede middel
samen, afgeleid,
het eet·ste, uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat verweerder heeft aangetoond « dat hij er
persoonlijk belang bij heeft dat het
gebouw van zijn echtgenote niet zou
verkocht worden en, om deze verkoop
te verhinderen, de nietigheid te doen
uitspreken van het tegen zijn echtgenote
uitgesproken vonnis »,
zonder te antwoorden op het middel
waarin eiseres, in haar regelmatige conclusie van hoger beroep, aanvoerde « dat
gei:ntimeerde (thans verweerder) daarenboven slechts schuldeiser is van een toekomstige schuld aangezien zijn echt(1) Cass., 24 januari 1974 aJsmede de
conciusie van de Procureur-generaai Ganshof
van der Meersch (Arr. cass., 1974, biz. 573);
GARSONNET en 0EZAR-BRU, d. VI, biz. 551 ;
CUCHE en VINCENT, uitg. 1960, nr. 451 ;
BRAAS, d. II, biz. 791 en 792; DE PAGE, d. II,
uitg. 1967, nr. 998, biz. 1053 tot 1055;

genote tot op heden normaal heeft
bijgedragen in de lasten van de huishouding en uit niets blijkt dat zij door de
verkoop van haar eigen goed in de
toekomst niet meer in staat zal zijn in de
lasten van de huishouding bij te dragen
overeenkomstig de modaliteiten van
haar huwelijkscontract », zodat het arrest
niet regelmatig met redenen is omkleed ;
het tweede, uit de schending van de
artikelen ll22 van het Gerechtelijk
Wetboek, 1315, 1316, 1349, 1353 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest de beslissing bevestigt die verweerders derdenverzet ontvankelijk verklaart om de reden " dat
de chirographaire schuldeiser derdenverzet mag instellen wanneer zijn schuldenaar bedrog heeft gepleegd en dat
ten deze, hoewel enkel een onderzoek
naar de grond van de zaak de uitspraak
over de werkelijkheid van dit bedrog
zal mogelijk maken, thans reeds gegevens bestaan waaruit kan worden
afgeleid dat de beweringen van gei'ntimeerde nopens de houding van zijn
vrouw niet onwaarschijnlijk zijn, te meer
daar zij bij vonnis van 2 januari 1974
onbekwaam werd verklaard om haar
persoon en haar goederen te beheren »,
terwijl, eerste ondm·deel, het bewijs
van een door de schuldenaar gepleegd
bedrog, dat de voorwaarde is van de
ontvankelijkheid van het derdenverzet
van een chirographaire schuldeiser, voor
de rechter geleverd moet worden die
uitspraak moet doen over de vraag
betreffende de ontvankelijkheid ; het
arrest erop wijst << dat ten deze enkel een
onderzoek naar de grond van de zaak
de uitspraak over de werkelijkheid van
dit bedrog zal mogelijk maken », en het
arrest derhalve, door aldus vast te
stellen dat in deze stand van het geding
niet was voldaan aan een van de ontvankelijkheidsvoorwaarden van het derdenverzet, het derdenverzet niet wettelijk
ontvankelijk kon verklaren (schending
van de in het middel aangehaalde
bepalingen en inzonderheid van de
artikeleri ll22 van het Gerechtelijk
Wetboek en 1315 van het Burgerlijk
Wetboek);
BoYER, Rev. t1·im. d1•. civ., 1951, biz. 163 en
vig., inz. biz. 196.
(2) Raadpi. cass., 29 maart 1976 (A1·r. cass.,
1976, biz. 874).
(3) Raadpi. cass., 13 januari 1972 (Ar1·.
cass., 1972, biz. 468).
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door erop te wijzen « dat er thans reeds
gegevens bestaan waaruit kan worden
afgeleid dat de beweringen van gerntimeerde nopens de houding van zijn
vrouw niet onwaarschijnlijk zijn », het
bestaan van een bedrog zou vastgesteld
hebben, het arrest door deze vaststelling de regels betreffende het bewijs
door vermoedens zou hebben geschonden,
aangezien niets vaststaat betreffende
het bestaan van dit bedrog, en het
arrest het trouwens niet uit een zeker
feit afleidt doch uit loutere beweringen
van verweerder waarvan het enkel zegt
dat ze niet onwaarschijnlijk zijn (scherrding van de in het middel geciteerde
bepalingen en inzonderheid van de
artikelen 1315, 1316, 1349, 1353 van het
Burgerlijk Wetboek en 1122 van het
Gerechtelijk W etboek) ;
derde onderdeel, zelfs in de onderstelling - quod non - dat het arrest
op grond van de in het tweede onderdeel
van het middel overgenomen reden een
bedrog zou vastgesteld hebben, het
arrest 1° niet adequaat antwoordt op
het middel waarin eiseres in haar. regelmatige conclusie van hoger beroep
betoogde dat enkel het tijdens het
geding gepleegde bedrog mag worden
aangevoerd, dat gerntimeerde ten deze
slechts een gewone schuldeiser is en dat
geen enkel tij dens het geding gepleegd
bedrog kan of zou kunnen aangevoerd
worden ; het arrest immers helemaal niet
preciseert dat het zogezegd vastgestelde
bedrog tijdens het geding zou zijn
gepleegd, en het arrest derhalve niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet); 2° althans in het ongewisse zou
laten of het het derdenverzet ontvankelijk verldaart omdat het in feite oordeelt
dat tijdens het geding bedrog werd
gepleegd of omdat het beslist (met scherrding in dit geval van artikel 1122 van het
Gerechtelijk Wetboek) dat het derdenverzet ontvankelijk zou zijn zelfs wanneer
tij dens het geding geen bedrog werd
gepleegd, en het arrest, wegens deze
dubbelzinnigheid, noch wettelijk verantwoord noch regelmatig met redenen
is omldeed (schending van de in het
middel aangehaalde bepalingen en inzonderheid van de artikelen 1122 van
het Gerecbtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet):
Overwegende dat uit de vaststellingen
en de consideransen van bet arrest volgt

dat, ter uitvoering van een bij verstek
op 27 april 1972 gewezen vonnis waarbij verweerster beroordeeld werd om
1.500.200 frank te betalen aan eiseres,
laatstgenoemde een gebouw heeft laten
in beslag nemen dat aan verweerster
toebehoorde, doch dat de beslagrechter,
aangezien verweerder tegen bet tegen
zijn echtgenote uitgesproken vonnis
derdenverzet beeft ingesteld, beeft bevolen dat de verkoop van het gebouw
zou worden opgeschort ;
Dat dit gebouw de woonplaats is van
de verweerders en hun kinderen ;
Dat volgens verweerder hij en zijn
echtgenote gehuwd zijn volgens bet
stelsel van de scbeiding van goederen,
doch dat beide echtgenoten krachtens
het buwelijkscontract moeten bijdragen
in de lasten van de huishouding, overeenkomstig artikel 1537 van bet Burgerlijk
W etboek, en dat zijn echtgenote zicb
steeds van deze verplichting beeft gekweten door baar gebouw ten dienste
van het buishouden te stellen ;
Overwegende dat bet arrest zegt dat
verweerder « aldus aantoont dat hij er
een persoonlijk belang bij heeft dat het
gebouw van zijn ecbtgenote niet zou
verkocht worden en dat, om deze
verkoop te voorkomen, de nietigheid
van het vonnis tegen zijn echtgenote zou
uitgesproken worden >> ;
Dat het daaruit afleidt dat verweerder
een derde is, dat hij geen partij was in het
vonnis waartegen hij zich beroept en
dat hij bewijst dat het vonnis hem
nadeel berokkent ;
Dat het arrest op grond van deze
vaststellingen en consideransen beslist
« dat appellante (thans eiseres) bijgevolg
ten onrechte de ontvankelijkheid van
het derdenverzet van gerntimeerde (thans
verweerder) betwist » ;
Overwegende dat het arrest aldus zijn
beslissing nopens de ontvankelijkheid
van verweerders derdenverzet niet steunt
op het feit dat hij een schuldeiser is,
doch op het feit dat hij een derde is die
er persoonlijk belang bij heeft dat het
gebouw van zijn echtgenote, dat hij met
zijn familie bewoont, niet zou verkocht
worden;
Dat het arrest aldus zijn beslissing
wettelijk verantwoordt ;
Overwegende dat, nu het arrest niet
steunt op een schuldvordering van
verweerder, het dus niet moest antwoorden op de in het eerste middel
overgenomen conclusie volgens welke
verweerder enkel schuldeiser was van
een toekomstige schuld, en evenmin op
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bet tweede middel overgenomen conclusie, volgens welke het bedrog op
grond waarvan een chirographaire schuldeiser derdenverzet kan instellen, gepleegd
moet worden tijdens het geding, aangezien deze conclusies aile belang hadden
verloren;
Dat het tweede middel voor het
overige gericht is tegen ten overvloede
gegeven overwegingen van het arrest
en bijgevolg bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is ;
Dat de middelen, in zoverre ze ontvankelijk zijn, niet kunnen aangenomen
worden;

in het middel aangehaalde bepalingen
en inzonderheid van de artikelen 769,
775 en 1071 van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, naar l:uid van artikel1068, tweede lid, van het Gerechtelijk
W etboek de rechter in hoger beroep de
zaak aileen dan naar de eerste rechter
mag verwijzen indien hij, zelfs gedeeltelijk, een bevolen onderzoeksmaatregel
bevestigt ; ten deze de door het arrest
bevestigde maatregel waardoor het beroepen vonnis van 21 maart 1974 de zaak
tot verdere behandeling uitstelt opdat
conclusie over de zaak zelf zo:u worden
genomen, geen onderzoeksmaatregel is
Over het derde en vierde middel doch een gewone maatregel van orde ;
zulks overigens eveneens het geval zou
samen, afgeleid,
in de veronderstelling - quod non het derde, uit de schending van de zijn
dat de eerste rechter de heropening der
artikelen 1317, 1319, 1320, 1322 van debatten zou hebben bevolen, en het
het Burgerlijk Wetboek, 769, 775, 1046, arrest, bijgevolg, door overeenkomstig
1050, 1068 van het Gerechtelijk Wetboek artikel 1068, tweede lid van het Gerechen 97 van de Grondwet,
telijk W etboek een zaak naar de eerste
doo1·dat het arrest beslist « dat appel- rechter te verwijzen, b:uiten het bij deze
lante (thans eiseres) ten onrechte sub- bepaling vastgestelde geval, de regel
sidiair vraagt dat het hof, wegens de inzake de devol:utieve kracht van het
devolutieve kracht van het hoger beroep, hoger beroep schendt en miskent die
zo:u beslissen de zaak zelf te onderzoeken hem, krachtens het eerste lid van
en daarom de heropening der debatten genoemd artikel 1068, verplichtte :uitzou bevelen; dat de eerste rechter spraak te doen over de zaak zelf (schenimmers terecht beslist heeft tot de door ding van de in het middel aangehaalde
hem bevolen onontbeerlijke onderzoeks- bepalingen en inzonderheid van de
maatregel; dat overigens moet vast- artikelen 1046 en 1068 van het Gerechgesteld worden dat de partijen ten deze telijk Wetboek);
evenmin voor het hof conclusies hebben
het vierde, uit de schending van de
genomen over de zaak zelf, zodat artikelen 1068, 1071 van het Gerechtelijk
appellante ertoe wordt verplicht zelf de Wetboek en 97 van de Grondwet,
heropening van de debatten te vragen,
doo1·dat het arrest heeft vastgesteld
dat wil zeggen, in feite, de bevestiging
van een door de eerste rechter bevolen dat de partijen nog geen concl:usie over
onderzoeksmaatregel ; dat daaruit volgt de zaak zelf hadden genomen en beslist
dat het hof, krachtens de bepalingen de zaak naar de eerste rechter te vervan artikel 1068, tweede lid, van het wijzen om zulks mogelijk te maken,
Gerechtelijk Wetboek, de zaak naar de . te1·wijl, nu het geschil zelf wegens de
eerste rechter moet verwijzen ,,
devolutieve kracht van het hoger beroep
terwijl, eerste onderdeel, het beroepen bij de rechter in hoger beroep aanvonnis van 21 maart 1974 niet de her- hangig was, deze verplicht was, krachtens
opening van de debatten beveelt doch artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetde zaak tot verdere behandeling uitstelt boek, zelf ten gronde uitspraak te doen
opdat concl:usie over de zaak zelf zou en daarom de zaak, overeenkomstig
worden genomen, en het arrest derhalve, artikel 1071 van het Gerechtelijk \Vetdoor te beslissen dat dit vonnis de · boek, naar een latere zitting te verwijzen
heropening van de de batten had bevolen, waarop over de zaak zelf conclusie zou
1° hieraan een draagwijdte toekent die worden genomen en een beslissing genoonverenigbaar is met de bewoordingen men, en het arrest bijgevolg door de zaak
ervan en derhalve de bewijskracht naar de eerste rechter te verwijzen, in
ervan schendt (schending van de in het plaats van naar een van zijn eigen
middel aangehaalde bepalingen en in- zittingen, de in het middel becloelde
zonderheid die van het Burgerlijk Wet- bepalingen heeft geschonclen :
boek), 2o het wettelijk begrip heropening
Overwegende dat de beslissing waarbij
der debatten miskent (schending van de
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de ontvankelijkheid van het derdenverzet, de zaak heeft uitgesteld « tot
verdere behandeling '' opdat de partijen
over de zaak zelf zouden concluderen,
zelfs al was zij een beslissing tot heropening van de debatten, geen onderzoeksmaatregel is in de zin van artikell068, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek;
Dat, derhalve, het hof van beroep,
bij wie het geschil zelf aanhangig was
door het hoger beroep van het vonnis
alvorens recht te doen, niet wettelijk
kon beslissen dat de zaak tot verdere
behandeling naar de eerste rechter zou
worden verwezen ;
Dat de middelen gegrond zijn ;

(DEBEFFE, T. PRINTZ, THILL, WIRTGEN,
KAUFJ\'IANN EN BECKER.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
20 januari 1977.- 1e kamer.- Voo1'zittm·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Closon. Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, aclvocaat-generaal.
Pleiter, de H. A. DeBruyn.

1e KAJ\'IER.- 21 januari 1977.
Om die redenen, vernietigt het bestreden, arrest, doch enkel in zoverre het de
zaak naar de eerste rechter verwijst ;
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 uitspraak wordt gedaan
door de feitenrechter ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Bergen.
20 januari 1977.- 1e kamer.- Voo1'zitte1', de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Meeus. Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. L. Simont en Biitzler.

1e KAJ\'IER.- 20 januari 1977.
REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN.- TEGENSTRIJDIGE REDENEN.
-BEGRIP.

Op tegenstrijdige redenen geste~md en
de1·halve niet regelmatig met 1·edenen
omkleed is de beslissing van de 1'echte1'
dat, ene1·zijds, het oorspronlcelijk hoge1·
be1·oep ontvankelijk en geg1·ond is en,
ande1·zijds, dat dit hoge1· beroep 1'oekeloos
en tergend is en dat de appellant hie1·voo1'
aan de ge~ntimeerde een vergoeding
moet betalen (1). (Art. 97 Grondwet.)

1° VRIJHEID VAN KOOPHANDEL
EN NIJVERHEID. - DECREET VAN
2-17 J\'IAART 1791, ARTIKEL 7. -DRAAGWIJDTE. VAN DEZE WETTELIJKE BEPALING.
2°

GENEESKUNST.
0RDE VAN
DIERENARTSEN. - WET VAN 19 DECEJ\'IBER 1950, ARTIKEL 11. - REGELEN
INZAKE VEEARTSENIJKUNDIGE PLICHTENLEER VASTGESTELD DOOR DE HoGE
RAAD VAN DE 0RDE.

3°

GENEESKUNST.
0RDE VAN
DIERENARTSEN.
CODE VAN DE
PLIOHTENLEER VASTGESTELD DOOR DE
HOGE RAAD VAN DE 0RDE. - WET
VAN 19 DECEJ\'IBER 1950, ARTIKEL 11.BEPALING VOLGENS WELKE LAGERE
HONORARIA DAN DE ALGEJ\'IEEN AANVAARDE TARIEVEN VERBODEN IS. GEEN J\'IACHTSOVERSCHRIJDING.
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GENEESKUNST.
0RDE VAN
DIERENARTSEN.- TUCHTRECHTELIJKE
VORDERING. - WET VAN 19 DECEJ\'IBER
1950 TOT INSTELLING VAN DE 0RDE
VAN DIERENARTSEN.- SYSTEJ\'IATISCH
TOEPASSEN VAN VERLAAGDE HONORARIA. 0NREGELJ\'IATIG TOT ZICH
TREKKEN VAN CLIENTEEL.- TOEPASSING VAN EEN TUCHTRECHTELIJKE
SANCTIE.- WETTELIJKHEID.

1° A1·tikel 7 van het dee1•eet van 2-17 maart
1791 waMin de v1·ijheid van koophandel
en nijve1·heid wordt gewaa1·bo1·gd sluit
niet uit dat de uitoefening van zeke1·e
(1) Raadpl. cass., 27 november 1974 (A1'1',

cass., 1975, blz. 372),
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worden ge1·egeld (1).
2° A1·tikel 11 van de wet van 19 decembe1·
1950 tot inBtelling van de Orde van
DierenartBen ve1·leent aan de Hoge Raad
van deze orde de opdracht " de regelen
van de veeartBenijkundige plichtenleer,
overeenkomBtig de in artikel 5 van deze
wet Ve?'melde doeleinden vaBt te Btellen "·
3° Doo1· in de Code van de veeartBenijkundige plichtenleer, vaBtgeBteld op g1·ond
van artikel 11 van de wet van 19 december 1950 tot inBtelling van de Orde
van Dierena?'tBen, te bepalen dat het
verboden iB honora1·ia te vragen die
lage1· zijn dan de algemeen aanvaarde
tarieven, heejt de Hoge Raad van de
Orde zijn machten niet overBch?'eden (2).
4°

Wettelijk iB de beBliBBing van de
Gemengde Raad van Beroep van de
Orde van DierenartBen waarbij aan een
dierenartB een tuchtmaatregel wordt opgelegd om onregelmatig clienteel tot zich
te hebben getrokken, o.m. dom· toepaBBing
van verlaagde tm·ieven, en duBdoende
zijn clienteel te hebben uitgebreid door
de wettige belangen van zijn oonfraterB
in het gedrang en de waardigheid van
het beroep in gevaar te b1•engen. (Artt. 5,
12 en 14 wet van 19 december 1950
en artt. 10 en 27 Code van de plichtenleer.)
(D., T. ORDE VAN DIERENARTSEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 31 maart 1976 gewezen
door deNederlandstalige Gemengde Raad
van Beroep van de Orde der Dierenartsen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7 van het
decreet van 2-17 maart 1791 tot afschaffing van het gildewezen, 5, 6, 11,
lid 5, I 0 , van de wet van 19 december 1950
tot instelling van de Orde der Dierenartsen, zoals gewijzigd door de wetten
van 20 januari 1961 en 15 juli 1970, 97,
107 van de Grondwet, I, lid I, 10 en 27
(1) Cass., 21 februari 1975 (A1'1', cass., 1975,
blz. 700); raadpl. cass., 30 januari 1976 (ibid.,
1976, blz. 632).
(2) Raadpl. cass., 25 april 1975 (An·. cass.,
1975, blz. 940).

van de Code van de plichtenleer van
de Orde der Dierenartsen,
doo1·dat de beslissing eiser gedurende
een jaar schorst van het recht de veeartsenijkunde uit te oefenen om de
redenen dat eiser toegeeft inentingen
tegen varkenspest te hebben verricht
tegen 20 frank per big ; dat de wetgever
de honoraria van de dierenartsen aan
geen wettelijke verplichtingen heeft
onderworpen; dat, indien het de dierenartsen vrijstaat hun honoraria naar keuze
te bepalen, dit recht echter wordt beperkt
door artikel 27 van de Code van de
plichtenleer, volgens hetwelk' verboden
is honoraria te vragen die lager zijn dan
de algemeen aanvaarde tarieven ; dat de
honoraria voor inentingen tegen varkenspest door de Belgische Syndicale Dierenartsenvereniging op 25 frank per big
werden vastgesteld ; dat de Hoge Raad
op 22 december 1973 heeft besloten dat
op deze tarieven zou worden gesteund
bij het behandelen van de betwistingen ;
dat uit de overgelegde stukken blijkt dat
dit minimumtarief algemeen is aanvaard
in West-Vlaanderen; dat de gezamenlijke
lclacht, ondertekend door talrijke dierenartsen uit deze provincie, overtuigend is ;
dat deze klacht door het onderzoek van
de raad is bevestigd,
terwijl, eerBte onderdeel, de taak van de
Hoge Raad bestaat in het vaststellen
van de regelen van de veeartsenijkundige
plichtenleer met het oog op de eer, de
eerlijkheid en de waardigheid van het
ambt ; zulks geenszins het bepalen
van minima-tarieven inhoudt, zodat de
beslissing ten onrechte rekening houdt
met het besluit van 22 december 1973
van de Hoge Raad (schending van de
artikelen 7 van het decreet van
2-17 maart 1791, 5, ll, lid 5, 1°, van de
wet van 19 december 1950 en 107 van
de Grondwet) ;
tweede onde1·deel, de beslissing, door
eiser tuchtrechtelijk te veroordelen omdat
hij de door de syndicale vereniging vastgestelde tarieven niet heeft nageleefd,
waarop de Hoge Raad had beslist te
steunen, aldus een strafmaatregel heeft
uitgesproken die op redenen in verband
met de vakbeweging is gegrond, hetgeen
door de wet is verboden (schending van
de artikelen 6 van de wet van 19 december 1950 en 107 van de Grondwet);
derde onderdeel, eiser in conclusie
staande hield dat het algemeen aanvaarde tarief in de streek waarin hij
werkte 20 frank per inenting was en
geenszins 25 frank, dat de tarieven per
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worden beoordeeld en dat ze van streek
tot streek in een provincie verschillen ;
de beslissing op deze conclusie onvoldoende antwoordt en geenszins regelmatig vaststelt dat het tarief van
25 frank in de streek van eiser algemeen
was aanvaard (schending van de artikelen 97 van de Grondwet, I, lid I, IO
en 27 van de Code van de plichtenleer) :
W at de eerste twee onderdelen betreft :
Overwegende dat, zo artikel 7 van het
decreet van 2-I7 maart I79I de vrijheid
van handel en nijverheid waarborgt, het
niettemin niet is uitgesloten dat de
uitoefening van beroepen door de wet of
ingevolge de wet mag worden gereglementeerd;
Overwegende dat artikel II van de wet
van I9 december I950 tot instelling
van de Orde der Dierenartsen aan de
Hoge Raad van deze orde de opdracht
verleent « de regelen van de veeartsenijkundige plichtenleer, overeenkomstig de
in artikel 5 van deze wet vermelde
doeleinden, vast te stellen >> ;
Dat, door in artikel 27 van de Code
van de plichtenleer te bepalen dat het
verboden is honoraria te vragen die lager
zijn dan de algemeen aanvaarde tarieven,
de Hoge Raad de hem toegekende
machten geenszins heeft overschreden ;
Overwegende dat de beslissing eiser
veroordeelt, niet omdat hij « de door de
syndicale vereniging vastgestelde tarieven » niet heeft nageleefd, maar omdat
hij de bepalingen van artikel 27 van
bedoelde code heeft overtreden daar de
honoraria welke hij vroeg voor inentingen
lager waren dan de « algemeen aanvaarde
tarieven », waarvan het bedrag bleek en
uit de tarieven van bedoelde vereniging
waarnaar de Hoge Raad bij wijze van
richtlijn verwijst en uit het (( algemeen
aanvaard tarief in West-Vlaanderen »;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu de raad van
beroep beslist heeft dat eiser de
bepalingen van artikel 27 van de Code
van de plichtenleer had overtreden omdat
hij honoraria had gevraagd die lager
waren dan de tarieven die bij wijze van
richtlijnen door de Hoge Raad zijn
aangeduid voor de dierenartsen met
landelijke praktijk zonder onderscheid
van streken en die overigens « algemeen
worden aanvaard in West-Vlaanderen »,
deze raad van beroep de in het onderdeel
aangehaalde conclusie, die niet meer

dienend was,
woorden;

niet hoefde te

beant-

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 6, II,
lid 5, I 0 , van de wet van I9 december I950
tot instelling van de Orde der Dierenartsen, zoals gewijzigd door de wetten
van 20 januari I96I en I5 juli I970, 97
van de Grondwet, I, lid 1, IO en 27 van
de Code van de plichtenleer van de Orde
der Dierenartsen,
doordat de beslissing eiser gedurende
een jaar schorst van het recht de veeartsenijkunde uit te oefenen om de
redenen dat het stelselmatig toepassen
van een verlaagd tarief inzake inenting
tegen varkenspest vrij vlug algemene
bekendheid verwierf; dat eiser alzo een
handeling verrichtte die erop. was gericht
clienteel tot zich te trekken ; dat het
aanbod van werk tegen verlaagd tarief
een van de middelen is welke worden
aangewend om onrechtmatig clienteel
tot zich te trekken ; dat eiser op tamelijk
verre afstand van zijn standplaats stelselmatig tegen varkenspest inent op bedrijven waar hij geen andere veeartsenijkundige prestaties verricht ; dat hij
alzo zijn clienteel heeft uitgebreid,
verscheidene dierenartsen uit een reeks
bedrijven heeft uitgeschakeld, en de
rechtmatige belangen van plichtsgetrouwe dierenartsen heeft benadeeld,
en het gezag van het beroep ernstig in
het gedrang heeft gebracht, en hierbij
inbreuk pleegde op de artikelen I, lid I,
IO en 27 van de Code der plichtenleer,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in conclusie staande hield dat het aanbieden
van werk tegen verlaagd tarief inhield
dat zou worden vastgesteld dat hij
persoonlijk publiciteit maakte of organiseerde; de beslissing op deze conclusie niet antwoordt (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de ten laste van eiser
in aanmerking genomen tuchtrechtelijke
inbreuken derhalve onvoldoende waren
bewezen en in alle geval de regelmatigheid
van de sanctie niet kan worden gecontroleerd (schending van alle ingeroepen wetsbepalingen) :
Overwegende dat eiser in conclusie
stelde dat het aanbod van werk tegen
verlaagde tarieven dat door artikel IO
van de Code van de veeartsenijkundige
plichtenleer wordt verboden, het gelijktijdig bestaan van twee elementen onderstelt : a) het toepassen van zogenaamde
verlaagde tarieven; b) het persoonlijk
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maken of organiseren van publiciteit die
op deze toegepaste tarieven steunt ;
Overwegende dat de beslissing dit
verweer beantwoordt door te beschouwen
dat « het stelselmatig toepassen van een
verlaagd tarief inzake inenting tegen
varkenspest vrij vlug algemene bekendheid verwierf; dat door het toepassen
van dit verlaagd tarief, appellant een
handeling stelde welke erop was gericht
clienteel tot zich te trekken en effectief
dit resultaat bereikte ... dat het door artikel 10 opgelegd verbod algemeen is ...
dat het aanbod van werk tegen verlaagd
tarief slechts een van de middelen is
welke worden aangewend om onrechtmatig clienteel tot zich te trekken ... dat
het onderzoek heeft uitgewezen dat
appellant er in is geslaagd, dank zij met
de deontologie strijdige praktijken, zijn
clienteel in aanzienlijke mate uit te
breiden en meerdere dierenartsen uit een
reeks bedrijven uit te schakelen ";
Overwegende dat op grond van deze
redenen en van de andere die in het
antwoord op het eerste middel werden
aangehaald, de Gemengde Raacl van
Beroep zijn beslissing regelmatig nwtiveert en wettelijk eruit afieidt dat eiser
aan de cleontologie te kort is gekomen,
tekortkoming die de uitgesproken sanctie
rechtvaarcligt ;
Over het clerde miclclel, afgeleid uit de
schencling van de algemene rechtsbeginselen non bis in idem en van de
eerbiecliging van de rechten van de
verclecliging, en van artikel 97 van de
Grondwet,
Dat het micldel
aangenomen ;

niet

kan worden

Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
21 januari 1977. Ie
Voo1•zitte1·, Ridder Rutsaert,
zitter.- Ve1·slaggeve1·, de H.
Gelijkluidende conclusie, de
eerste advocaat-generaal. H. Houtekier.

kamer. eerste voorGerniers.H. Dumon,
Pleite1·, de

Op clezelfcle clag is een arrest in dezelfcle
zin gewezen in zake D ... M., op voorziening tegen de beslissing van 31 maart
1976 van de Neclerlandstalige gemengcle
Raacl van Beroep van de Orcle cler
Dierenartsen.

2e

KAMER. -

24 januari 1977.

AANSPRAKELI.JKHEID
OVEREENKOMST).

(BUITEN
WEGVER-

KEERSONGEVAL. VONNIS WAARIN
BESLIST WORDT DAT DE FOUT VAN EEN
DER BESTUURDERS NIET DE OORZAAK
VAN HET ONGEVAL WAS.- VASTSTELLING VAN HET VONNIS WAARUIT BLIJKT
DAT HET ONGEVAL ZIOH ZONDER DEZE
FOUT ZOU VOORGEDAAN HEBBEN. WETTELIJKE BESLISSING.

vVettelij k

vemntwoord is het vonnis dat,
na te hebben vastgesteld dat twee bij een
wegverkee1·songeval betrokken bestUU1'ders een verkee1·d maneuver hebben
uitgevoerd, beslist dat de enige oorzaak
van de botsing de fout van de eerste
bestuu1·de1· is en dat er tussen het
misdrijj ten laste van de tweede bestuurcle?· en het ongeval geen oorzakelijk
ve1·band bestaat, wannee1· uit de vaststellingen van het vonnis blijlct dat het
ongeval zich, zonder de fout van de
tweede bestuu1·der, toch zou voorgeclaan
hebben, zoals het is gebe~wd (I).
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(OARRJi: EN GERNEZ, T. LEVEOQ.)
ARREST (Ve1'taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreclen
arrest, op 28 juni 1976 door het Hof
van Beroep te Bergen gewezen ;
Overwegende clat de voorzieningen
enkel gericht zijn tegen de beslissing op
de rechtsvorclering van de eisers, burgerlijke partijen, tegen verweerster;
Over het miclclel afgeleicl uit de scherrcling van de artikelen 12, llO van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968,
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreclen arrest heeft
vastgesteld clat de botsing gebeurd was
op de rechterrijstrook clichtbij de doorlopencle witte streep die in het midden
van de rijbaan aangebracht was en clat
het voertuig van verweerster zich in het
midden van de baan bevond toen het
door de eerste eiser op een afstancl van
ongeveer clertig meter wercl opgemerkt
en verweerster vrijspreekt van de telast(1) Cass., 28 juni 1976 (A1•r. cass., 1976,
biz. 1216).
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hij slachtoffer was, om de reden « dat
jegens beklaagde geen enkele fout ~werd
bewezen die in een rechtstreeks en
noodzakelijk oorzakelijk verband staat
met het ongeval ; dat niet werd
aangetoond dat Carre zichtbaar was op
heb ogenblik dat zij haar rechtsomkeermaneuver begon, dat de eventuele fout,
die zij zou begaan hebben door rechtsomkeer te maken niettegenstaande de
doorlopende witte streep in het midden
van de rijbaan, geen noodzakelijk oorzakelijkheidsverband zou hebben met
het ongeval ; dat Carre inderdaad enkel
rechtdoor moest verder rijden om het
ongeval te vermijden ... ; dat de beklaagde op het ogenblik van de botsing
de rechterrijstrook in de door de bromfietser gevolgde richting bijna helemaal
had vrijgemaakt "•
te1·wijl, ee?·ste onde1·deel,

tweede onderdeel, het arrest geen wettelijke verantwoording geeft voor het
ontbreken van een oorzakelijkheidsverband tussen de « eventuele » fout van
verweerster en door de eerste eiser geleden
schade, door enkel te zeggen « dat Carre
enkel rechtdoor moest verder rijden om
het ongeval te vermijden "; het arrest, na
te hebben vastgesteld dat de eerste
eiser het gedeelte van verweersters
voertuig had geraakt dat zich op de
rechterrijstrook bevond, niet vaststelt
dat het ongeval eveneens met dezelfde
gevolgen gebeurd zou zijn zo verweerster
een regelmatig maneuver uitgevoerd zou
hebben aangezien het ongeval gebeurde
op de rechterrijstrook (schending van
alle in het middel aangehaalde bepalingen) :
Op het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest niet
vaststelt dat de eiser .Tacky Carre het
gedeelte van verweersters voertuig heeft
geraakt dat zich op de rechterrijstrook
bevond;
Dat het erop wijst « dat blijkt uit de
plaats waar zich de aarde bevond
die afkomstig was van het door de
beldaagde bestuurde voertuig (zie de
door de verbalisanten opgestelde schets)
dat de botsing dichtbij de in het middel
van de rijbaan aangebrachte doorlopende
witte streep gebeurde ; ... dat het voertuig
op het ogenblik van de botsing zich
nagenoeg evenwijdig bevond met de as

van de weg en daarmee een bijna gesloten
hoek vormde ; dat de beklaagde op het
ogenblik van de botsing de rechterrijstrook, in de door de bromfietser
gevolgde richting, bijna helemaal had
vrijgemaakt " ;
Dat het arrest op grond van deze
vaststellingen wettelijk kon beslissen
dat de eventuele fout, die de beklaagde
zou begaan hebben door rechtsomkeer
te maken niettegenstaande de doorlopende witte streep in het midden van
de rijbaan, geen noodzakelijk oorzakelijkheidsverband zou hebben met het
ongeval; dat het arrest, in tegenstelling
tot hetgeen in het middel wordt betoogd,
niet zegt dat verweerster niet aansprakelijk is enkel op grond van de
overweging dat het volstond dat Carre
verder rechtdoor reed om het ongeval
te vermijden, doch ook van de omstandigheid dat verweerster op het
ogenblik van de botsing de rechterrijstrook bijna helemaal had vrijgemaakt;
Dat het arrest aldus impliciet doch
zeker vaststelt dat het ongeval op
dezelfde wijze gebeurd zou zijn indien
eiseres, bij het uitvoeren van een regelmatig maneuver, dezelfde plaats op de
rijbaan had ingenomen ;
Dat het tweede onderdeel van het
middel niet kan worden aangenomen ;
Op het eerste onderdeel :
Dat het eerste onderdeel van het
middel niet kan aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
24 januari 1977.- 2e kamer.- Voorzitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, Mevr.
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende
conchtsie, de H. Declercq, advocaatgeneraal. - Pleite?'B, de HH. Van Ryn
en L. Simont.

2e KAMER.- 24 januari 1977,
l 0 AANSPRAKELI.TKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - MISDRIJF OF
ONEIGENLIJK MISDRIJF. WETTEN
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W AARIN DE BESTANDDELEN WORDEN
V ASTGESTELD VAN HET FEIT DAT DE
BURGERREOHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID DOET ONTSTAAN ALSMEDE DE
WIJZE EN DE OMVANG VAN DE VERGOEDING. POLITIEWETTEN IN DE ZIN
VAN ARTIKEL 3 VAN HET BURGERLIJK
WETBOEK.

delingen in Belgie, behoudens wanneer
zij strijdig zijn met de Belgische internationale openbare orde (2). (Art. 3,
derde lid, B.W.)
4° De buitenlandse wet waarbij de meerderheid op achttien jaar is vastgesteld, is
als dusdanig niet strijdig met de Belgische internationale openbare orde (3).

2°

WETTEN EN BESLUITEN.
POLITIEWETTEN. BURGERLIJK WETBOEK, ARTIKEL 3 . - WETTEN WAARIN
DE
BESTANDDELEN WORDEN VASTGESTELD
VAN
HET FElT DAT
DE
BURGERREOHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID DOET ONTSTAAN ALSMEDE DE
WIJZE EN DE OMVANG VAN DE VERGOEDING.

3°

WETTEN EN BESLUITEN.
WETTEN BETREFFENDE DE STAAT EN
DE BEKWAAMHEID VAN DE PERSONEN.
BUITENLANDSE WETTEN TOEPASSELIJK OP DE VREEMDELINGEN IN
BELGIE. GRENZEN.

(PROOUREUR DES KONINGS TE VERVIERS,
T. KEPPELS EN MORSHEIM.)

4°

OPENBARE ORDE. lNTERNATIONALE OPENBARE ORDE.- BUITENLANDSE WET WAARBIJ DE LEEFTIJD
VAN DE MEERDERJARIGHEID OP AOHTTIEN JAAR WORDT VASTGESTELD. NIET STRIJDIG MET DE BELGISOHE
INTERNATIONALE OPENBARE ORDE.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 september 1976 in het Duits
en in hoger beroep gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Verviers, en
op de in dezelfde taal gestelde voorziening in cassatie ;

5°

WEGVERKEER. WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER, ARTIKEL 67.- BURGERREOHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE
GELDBOETEN EN KOSTEN. GEEN
AANSPRAKELIJKHEID VAN DEGENE DIE
VOOGD IS GEWEEST VAN EEN MINDERJARIGE DIE, OP HET OGENBLIK VAN DE
FElTEN, VOLGENS DE NATIONALE WET
MEERDERJARIG IS GEWORDEN.

1° en 2° De wetten waa1·in de bestanddelen
van het jeit dat de delictuele of quasidelictuele aanspmkelijkheid buiten ove?'eenkomst doet ontstaan alsmede de wijze
en de omvang van de ve1·goeding worden
vastgesteld zijn politiewetten, in de zin
van artikel 3 van het Burge1·lijk Wetboek (1).

3° De buitenlandse wetten bet?·effende de
staat en de bekwaamheid van de personen zijn van toepassing op de m·eem(1) Cass., 17 mei 1957 (Bttll. en Pas., 1957,
I, 1111); 23 november 1962 (ibid., 1963, I,
374); 23 oktober 1969 (A1'1·. cass., 1970,
biz. 189).
(2) Raadpl. cass., 19 januari 1882, redenen
(Bull. en Pas., 1882, I, 36).

5° De burgerrechtelijke aansprakelijkheid
voor de geldboeten en de kosten, als
bepaald in artikel 67 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geldt
niet voor degene die voogd is geweest
van een minderjarige die, op het
ogenblik van de jeiten, volgens zijn
nationale wet meerderjarig is geworden (4).

ARREST

(vertaling).

Over het middel afgeleid uit de scherrding van het beginsel van de territorialiteit van de bepalingen van het strafrecht en van artikel 67 van het koninklijk
besluit van 16 maart 1968 tot coordinatie
van de wetten betreffende de politie
over het wegverkeer,
doordat de rechtbank beslist heeft dat
Gertrud Morsheim, grootmoeder van de
beklaagde Andre Keppels, niet kon
beschouwd worden als aansprakelijk
voor hem,
terwijl de veroordeling van de civielrechtelijk aansprakelijke persoon slechts
een gevolg is van de strafrechtelijke
bepalingen en de bij artikel 67 van het
koninklijk besluit van 16 maart 1968
bepaalde civielrechtelijke aansprakelijkheid aldus onderworpen is aan het
beginsel van de territorialiteit van het
strafrecht,
en te1·wijl de Duitse wetgeving die de
meerderjarigheid op achttien jaar vaststelt niet toegepast kan worden daar zij in
(3) Raadpl. cass., 16 februari 1955 (Bull. en

Pas., 1955, I, 647).
(4) Raadpl. cass., 6 maart 1950 (Bttll. en
Pas., 1950, I, 477) en 19 februari 1968 (Arr.
cass., 1968, biz. 821).

-575strijd is met de bepalingen van openbare
orde van de Belgische wet :
Overwegende dat de wetten die de
bestanddelen vaststellen van het feit
dat de delictuele of quasi-delictuele
civielrechtelijke aansprakelijkheid doet
ontstaan en de bestaansredenen daarvan,
zowel ten aanzien van de dader van het
schadelijke feit als ten aanzien van de
personen die voor hem moeten instaan,
politiewetten zijn in de zin van artikel 3,
eerste lid, van het Burgerlijk W etboek ;
Overwegende evenwel dat de meerderjarigheid en het einde van de voogdij
dat daaruit voortvloeit betrekking
hebben op de staat en de bekwaamheid
van de personen ;
Overwegende dat krachtens artikel 3,
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek,
de buitenlandse wetten betreffende de
staat en de bekwaamheid van personen
toepasselijk zijn op de vreemdelingen in
Belgie ; dat deze .wetten slechts wanneer
zij indruisen tegen de Belgische internationale orde niet toegepast worden ;
Overwegende dat de Duitse wet die de
meerderjarigheid op achttien jaar vaststelt en op die leeftijd een einde maakt
aan de voogdij, niet strijdig is met de
beginselen die de Belgische wetgever
als essentieel beschouwt voor het vrijwaren van de Belgische morele, politieke
of economische orde ;
Dat het vonnis, nu het heeft vastgesteld dat Andre Keppels, die de Duitse
nationaliteit bezit, op het ogenblik van
de feiten meerderjarig was krachtens
zijn nationale wet en bijgevolg niet meer
de pupil was van zijn grootmoeder,
Gertrud Mi:irsheim, door te beslissen dat
laatstgenoemde niet meer civielrechtelijk
aansprakelijk is voor hem voor de geldboeten en de kosten waarin hij werd
veroordeeld, noch artikel 67 van de wet
betreffende de politie over het wegverkeer noch het in het middel aangehaalde beginsel van strafrecht schendt ;
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.
24 januari 1977.- 2e kamer.- Voorzitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggever, Mevr.
Raymond-Decharneux. - Gelijklttidende

conclusie, de H.
generaal.

Declercq,

advocaat-

2e KAJ\'IER.- 24 januari 1977.
1° CHEQUE.- WET VAN 1li'IAART 1961,
ARTIKEL 61. - UITGIFTE. - BEGRIP.
2°

CHEQUE. UITGIFTE ZONDER
VOORAFGAAND, TOEREIKEND EN BESCHIKBAAR FONDS. - DIT FONDS 1\'IOET
VOORTVLOEIEN UIT EEN VERBINTENIS
VAN DE BETROKKENE VAN v66R DE
UITGIFTE. KASFACILITEITEN ZIJN
GEEN DEKKING.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.DUBBELZINNIGE REDENEN. NIET
GEJ\'IOTIVEERDE BESLISSING.
4° CASSATIE. - 01\'IVANG. - STRAFZAKEN.- 8TRAFVORDERING.- VoORZIENING VAN HET OPENBAAR 1\'IINISTERIE. VERNIETIGING VAN EEN
VRIJSPRAAK BETREKKELIJK EEN TELASTLEGGING. - EEN ENKEL STRAFBAAR FEIT OPGELEVERD DOOR DE
FElTEN VAN DEZE TELASTLEGGING
SAJ\'IEN 1\'IET DIE VAN EEN ANDERE
TELASTLEGGING, WAAROP DE VRIJSPRAAK OOK SLAAT. - VERNIETIGING
GELDT VOOR BEIDE BESLISSINGEN.
1° Een cheque is uitgegeven, in de zin van
artikel 61 van de wet van 1 maart 1961
betreffende de invom·ing in de nationale
wetgeving van de eenvormige wet op de
cheque, wanneer de cheque in omloop
gebracht of aan de rechthebbende overhandigd is (1).

2° '' Uitgifte zonder dekking , van een
bankcheque ondm·stelt dater geen voo?·afgaand, toe1·eikend en beschikbaar fonds
aanwezig is dat voortvloeit uit een
verbintenis van de bet1·okkene van v66r
de uitgifte; een dergelijke dekking bestaat
niet in kasfaciliteiten of kredietover(1) Oass., 19 januari 1976 (A?·r. cass., 1976,
blz. 587).
Raadpl. cass., 18 december 1972 (A1'1', cass.,
1973, blz. 393) : dat de zonder fonds uitgegeven cheque later gedekt is door een provisie,
neemt de strafbaarheid. van de uitgifte niet
weg.

-576schrijdingen, dam· de betrokkene toegestaan bij de aanbieding van de titel
vom· de betaling, zelfs als is zulks
gebruikelijk voor de betrokkene, doch
zonde1· dat hij daartoe is gehouden door
een verbintenis die aan de uitgijte
vom·ajgaat (1). (Art. 61 wet van 1 maart
1961.)
3°

Niet 1'egelmatig gemotiveenl is de
beslissing wam·van het beschikkende
gedeelte op dubbelzinnige redenen is
gegrond (2). (Art. 97 Grondwet.)

4° 1Vanneer, op de voorziening van het

openbaar ministe1'ie, de vrijspmak be. t1·ekkelijk een telastlegging vemietigd
wordt en de jeiten van deze telastlegging
alsmede die van een ande1·e telastlegging,
waa1·op de m·ijspraak eveneens slaat,
volgens de vaststellingen van de jeiten1'echte?' een enkel strajbaar feit opleve1·en,
geldt de vernietiging voor beide beslissingen (3).
(PROCUREUR-GENERAAL
BIJ RET HOF VAN BEROEP TE LUIK,
T. GERARD.)
ARREST ( vertaling) .

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 6 oktober 1976 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik, waarnaar
de zaak werd verwezen ;
Gelet op het arrest van het Hof van
4 november 197 4 (4) ;
Overwegende dat verweerder vervolgd
werd om tussen 27 juni 1972 en 9 september 1972, herhaaldelijk, oplichtingen
te hebben gepleegd ten nadele van de
naamloze vennootschap Kredietbank (telastlegging A) en om, met overtreding van
artikel 61 van de wet van 1 maart 1961,
wetens en willens op deze bank getrokken
cheques te hebben uitgegeven zonder

voorafgaand, toereikend en beschikbaar
fonds (telastlegging B) ;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing die verweerder vrijspreekt van de telastlegging B :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 61, 1°, van de
wet van 1 maart 1961,
doordat het arrest beslist " dat een
bank wetens en willens kredietoverschrijdingen mag toestaan, zelfs op
stilzwijgende wijze, zonder daar·toe een
beroep te moeten doen op de gebruikelijke vormen van kredietopening ... , dat
nit het bevolen bijkomend onderzoek
blijkt ... dat zulks gebruikelijk is bij de
Kredietbank en dat de beklaagde daarvan heeft genoten, .. . de Kredietbank
hem volgens dit gebruik kasfaciliteiten
heeft verleend ... , dat uit het voorafgaande voortvloeit dat de Kredietbank
wetens en willens de door de beklaagde
uitgegeven cheques gedekt heeft »,
terwijl, eerste onderdeel, de noodzakelijke en voldoende bestanddelen van
het misdrijf verenigd zijn zodra de dader
wetens en willens een cheque uitgeeft
zonder voorafgaand, toereikend en beschikbaar fonds ; de « kasfaciliteiten »
die een bankier aan zijn client verleent
zonder enige verbintenis van zijnentwege,
het niet mogelijk maken te besluiten
dat een kredietopening bestaat die als
provisie voor cheques kan dienen ; een
loutere toegeefiijkheid van de bank,
" kasfaciliteiten » genaamd, immers niet
volstaat om het ontstaan van een
kredietopeningscontract te bewijzen, nu
zulks impliceert dat de bankier, naar
luid van een formele en voorafgaande
verbintenis, een bepaald bedrag ter
beschikking stelt van zijn client waarover
deze mag beschikken als ware het zijn
eigendom ; onnauwkeurige en discretionaire " kasfaciliteiten " die een bankier
toestaat, boven het automatisch krediet

(1) Raadpl. cass. fr., 22 april 1977 (B•tll.

des anets, Ch. crim., nr. 4, april1977, blz. 327);

xrnes

J ournees franco-belgo-luxembourgeoises de science penale " (Luxemburg,
6 en 7 april 1973), in Rev. d1·. pen., speciaal
nun~ITtel' van november-december 1973, inz.
het inleidend verslag van HENRY-D. BosLY
(inz. blz. 163 tot 167) en de reden van J.B.
HERZOG en Pumrnus (blz. 127). ·
(2) Cass., 27 oktober 1975 (An·. cass., 1976,
blz. 261).
(3) Raadpl. cass., 21 maart 1972 (A1'1'. cass.,
1972, blz. 694), 4 november 1974 (ibid., 1975,
«

blz. 288) en, nopens de beslissing over de
burgerlijke rechtsvordering, 8 september 1975
(ibicl., 1976, blz. 35).
Raadpl. cass., 2 oktober 1975 en 5 februari
1976 (A1·r. cass., 1976, blz. 150 en 662) : in
burgerlijke zaken brengt vernietiging van een
beschikkende gedeelte van de bestreden
beslissing vernietiging mede van een ander
beschikkende gedeelte dat noodzakelijk met
het vernietigde beschikkende gedeelte verbonden is.
(4) Niet gepubliceerd arrest.

-577(ten deze 25.000 frank), geen provisie
kunnen zijn en evenmin de bescherming
van het publiek, het vergemakkelijken
van de geldverhandelingen en de zekerheid bij handelsverrichtingen kunnen
waarborgen ;

tweede onderdeel, hoewel de bank de
door haar client uitgegeven cheques
heeft gehonoreerd, ofschoon ze had
vastgesteld dat het door haar toegestane
automatische krediet ten belope van
25.000 frank overschreden werd, zij
geen « provisie " heeft kunnen bezorgen
voor de cheques na hun uitgifte, en de
betaling krachtens « kasfaciliteiten >> geen
voorafgaande toereikende en beschikbare
provisie is, evenmin als de omstandigheid
dat een rekening die spoedig na het in
omloop brengen van de niet gedekte
titel gecrediteerd zou worden afbreuk
doet aan het strafb11ar karakter van het
ten laste gelegde feit :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest volgt dat althans een
gedeelte van de in de telastlegging
vermelde cheques uitgegeven werden
nadat het automatisch krediet van
25.000 frank was uitgeput, dat de
Kredietbank had toegekend aan verweerder als titularis van een ·bankkaart ;
Dat het arrest verwee:tder niettemin
vrijspreekt van de gehele telastlegging
door zich te steunen op de motieven
waarvan de hoofdzakelijke inhoud in
het middel wordt overgenomen ;
Overwegende dat het misdrijf uitgifte
van een bankcheque zonder voorafgaand,
toereikend en beschikbaar fonds voltrokken is zodra deze cheque in omloop
werd gebracht of aan de begunstigde
werd overhandigd ; dat een kredietopening die als provisie kan dienen voor
een cheque slechts kan voortvloeien uit
een verbintenis, van de betrokkene
jegens de trekker v66r de uitgifte van
deze cheque, een vermogen te vormen
dat minstens even groot is en waarover
de trekker met cheques mag beschikken ;
dat deze provisie niet kan bestaan in
kredietoverschrijdingen of « kasfaciliteiten ,, toegestaan door de betrokkene
bij de aanbieding van de titel ter betaling, 2<elfs als is zulks gebruikelijk voor
de betrokkene doch zonder dat hij
daartoe is gehouden door een verbintenis
die aan de uitgifte voorafgaat ;
Dat het arrest, noch door de in het
middel bedoelde motieven noch door
enig ander motief, een wettelijke verantwoording heeft van zijn beslissing dat de
CASSATIE, 1977. 19

Kredietbank « de door beklaagde uitgegeven cheques " gedekt ·heeft ;
Dat het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest zegt « dat laatstgenoemde (verweerder) hoe dan ook
mocht verwachten dat hij aldus mocht
handelen ,,
terwijl uit deze motivering niet met
zekerheid kan worden afgeleid of het
arrest overweegt dat beklaagde mocht
denken dat de wet of de bank hem
toestond aldus te handelen ; dat dwaling
hoe dan ook slechts een grond van
rechtvaardiging is wanneer zij onoverkomelijk is, wat niet genoegzaam wordt
bewezen door de goede trouw van de
dader welke door het arrest trouwens
niet wordt vastgesteld :
Overwegende dat uit het arrest niet
blijkt dat verweerder bij de uitgifte
van de cheque het slachtoffer werd van
een onoverkomelijke rechtsdwaling ;
Dat het middel gegrond is ;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de· beslissing die verweerder'
vrijspreekt van de telastlegging A :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de feiten van de telastleggingen
oplichting en uitgifte van cheques zonder
dekking ten deze een enkel strafbaar
feit vormen en beslist dat, « nu de
telastlegging uitgifte van cheques zonder
dekking niet bewezen is, zulks evenmin
het geval is voor de oplichting met
behulp van die uitgegeven cheques " ;
Dat, bijgevolg, de vernietiging van de
beslissing op de telastlegging uitgifte
van cheques zonder dekking moet uitgebreid worden tot de beslissing op de
telastlegging oplichtingen ;
Om die redenen, vernietigt het bestre"
den arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding wordt gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerder in de kosten; verwijst de
zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
24 januari 1977. 2e kamer. Voorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Verslaggever,
Baron VinQotte. Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. J. Saels (van de balie
te Brussel).
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24 januari 1977.

WEGVERKEER. VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT
STUREN WE GENS LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID. VEILIGHEIDSMAATREGEL. VERVAL VOORGOED UITGESPROKEN. GEEN V ASTSTELLING
DAT DE ONGESCHIKTHEID BLIJVEND
BLIJKT TE ZIJN.- 0NWETTELIJKHEID.
VOORZIENING IN CASSATIE. 00RRECTIONELE ZAKEN :EN POLITIEZAKEN.- RECHTER DIE BIJ AFZONDERLIJKE BESLISSINGEN UITSPRAAK HEEFT
GEDAAN, ENERZIJDS, OVER DE SCHULD
EN DE STRAF, ANDERZIJDS, OVER DE
VERVALLENVERKLARING
VAN
HET
RECHT TOT STUREN WEGENS LIOHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID. VoORZIENING TEGEN DE TWEEDE BESLISSING. VoORZIENING W AARBIJ HET ONDERZOEK

(1) 0ass., 20 november 1967 (Arr. cass.,
1968, biz. 401); raadpl. cass., 21 november
1966 (ibid., 1967, biz. 392).
(2) De strafrechter kan zijn beslissing op de
strafvordering niet splitsen. Indien hij eerst
over de kwestie van de schuld en later bij een
afzonderlijk vonnis over de straf uitspraak
doet, zijn beide beslissingen nietig (cass.,
24 februari 1975, Arr. cass., 1975, biz. 722).
Hetzelfde geldt als de rechter in eenzelfde
vonnis zekere straffen uitspreekt wegens een
bewezen verklaard misdrijf en later een tweede
vonnis uitspreekt, waarbij wegens eenzelfde
feit andere straffen worden opgelegd (cass.,
29 november 1954, Bull. en Pas., 1955, I, 279).
Daar beide beslissingen nietig zijn en deze
nietigheid een en ondeelbaar is vloeit hieruit
voort:
1 o dat de voorziening tegen de eerste
beslissing v66r de uitspraak van de tweede
niet ontvankelijk is, daar de beslissing geen
eindbeslissing is, in de zin van artikel 416
van het Wetboek van Strafvordering (cass.,
9 maart 1976, Arr. cass., 1976, biz. 784);
2° dat aanneming van de voorziening tegen
de tweede beslissing noodzakelijk vernietiging
van de eerste beslissing meebrengt, daar beide
beslissingen door een en dezelfde onwettelijkheid verbonden zijn (cass., 24 februari 1975,
zoeven vermeld).
Deze beginselen zijn van toepassing in de
onderstelling dat twee opeenvolgende · beslissingen wegens eenzelfde feit straffen uitspreken.
Men merke evenwel op dat het arrest van
9 maart 1976 dezelfde oplossingen aanneemt,
hoewel de bestreden beslissing wegens over-

VAN DE EERSTE BESLISSING NIET AAN
HET HoF WORDT VOORGELEGD,

1° V erval van het recht tot het besturen van
een voertuig wegens lichamelijke ongeschiktheid van de beklaagde is geen
straj, doch een veiligheidsmaatregel die
slechts wettelijk voorgoed kan worden
uitgesproken, als wordt vastgesteld dat
de ongeschiktheid blijvend blijkt te
zijn (1). (Art. 42 wet betreffende de
politic over het wegverkeer.)
2° W anneer in correctionele zaken en in
politiezaken de rechter bij ajzonderlijke
beslissingen uitspraak heejt gedaan,
enerzijds, over de schuld en de straj,
anderzijds, over het verval van het recht
tot sturen wegens lichamelijke ongeschilctheid, brengt de voorziening tegen
de tweede beslissing het onderzoek
nopens de wettelijkheid van de eerste
beslissing niet voor het Hof (2). (Impliciete oplossing.)

treding van de wetgeving inzake stedebouw
straffen uitgesproken en de zaak ter verdere
behandeling uitgesteld had, om op het
gepaste ogenblik te beslissen over het herstel
van de plaats in haar vorige staat. Deze laatste
maatregel is gewis geen straf, doch wordt
beschouwd als een onderdeel van de beslissing
op de strafvordering (conclusie van de
Advocaat-Generaal Lenaerts voor het arrest
van 9 maart 1976, A1'1·. cass., 1976, biz. 785787).
Ten deze had de politierechtbank, bij een
definitieve beslissing van 8 januari 1976,
uitspraak gedaan over de schuld van de
beklaagde en over de straffen ; hij had een
deskundigenonderzoek bevolen teneinde later
te beslissen over een eventueel verval van het
recht een voertuig te besturen wegens lichamelijke ongeschiktheid. Het vonnis van 8 november 1976 waartegen de voorziening was
gericht, had aileen over dit punt moeten
beslissen.
Bij zijn uitspraak over eenzelfde vraagstuk
had het Hof van Beroep te Gent (arrest van
28 oktober 1971, Rechtsk. Weekbl., 1971-1972,
kol. 667) geoordeeld dat een dergelijke
scheiding onregehnatig was en had het vonnis
te niet gedaan dat, na straffen te hebben
uitgesproken, een deskundige had aangesteld
vooraleer later over een eventuele veiligheidsmaatregel te beslissen.
Definitief verval van het recht tot sturen
wegens lichamelijke ongeschiktheid is gewis
geen straf. Maakt het echter geen deel uit
van de beslissing op de strafvordering, zoals

579(SCHUTZ.)

naar de Correctionele Rechtbank te
Hoei, zetelend in hoger beroep.

ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 november 1976 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 42 van de
wet betreffende de poli,tie over het
wegverkeer :
Overwegende dat het vonnis tegen
eiser het definitief verval uitspreekt van
het recht tot het besturen van een
voertuig of een luchtschip of tot het
geleiden van een rijdier, wegens lichamelijke ongeschiktheid, doch hem nochtans
toestaat vanaf 1 maart 1978 de opheffing
van dit verval te vragen ;
Overwegende dat door enkel erop te
wijzen « dat Schutz op zijn minst tot
28 februari 1975 (lees 1978) lichamelijk
ongeschikt is om een voertuig te besturen ;
dat het evenwel mogelijk is dat aan zijn
ongeschiktheid op die datum een einde
zal komen », de rechter niet vaststelt
dat de ongeschiktheid blijvend blijkt
te zijn en het door hem definitief uitgesproken verval van het recht tot sturen
niet wettelijk verantwoordt ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de middelen van eiser die tot
geen cassatie zonder verwijzing kunnen
leiden, vernietigt het bestreden vonnis ;
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 zaak

24 januari 1977; 2e kamer.
Voorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
Baron Vingotte. Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq, advocaat-generaal.
- Pleiters, de H. J.-E. Lacroix en Mevr.
R.-M. Wegnez.

2e KAMER.- 25 januari 1977.
1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
MIDDELEN VAN NIETIGHEID. - GEEN
AANWENDING VOOR VONNISSEN.
2° VERJARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. EEN NIETIGE
AKTE KAN GEEN STUITING VAN DE
VERJARING MET ZICH BRENGEN.
3° CASSATIE. BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN.- STRAFVORDERING.
VERJARING. -BEVOEGDHEID VAN RET
HoF OM NATE GAAN OF ER REGELMATIG
OVERGELEGDE PROOESSTUKKEN BESTAAN WAARUIT BLIJKT DAT DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING IS
GESTUIT OF GESOHORST.
4° VERJARING. STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING.- VoNNIS TOT VOEGING VAN DE ZAKEN WEGENS SAMENHANG. ~ HANDELING TOT STUITING
VAN DE VERJARING.

5° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
het herstel van de plaats in de vorige staat,
inzake stedebouw ?
Hoewel luidens artikel 42 van de wet
betreffende de politie over het wegverkeer
verval van het recht tot sturen moet worden
uitgesproken « naar aanleiding van een veroordeling wegens overtrading ... "• moet echter
wel worden vastgesteld dat noch de bestaansreden noch het doel van deze maatregel
uiteraard iets met een straf te maken hebben.
Een vonuis dat slechts betrekking heeft op
deze veiligheidsmaatregel teniet doen kan
logischerwijze geen invloed uitoefenen op een
vroeger vonnis, waarbij de kwestie van de
schuld en aile strafrechtelijke gevolgen
volledig en voorgoed werden afgedaan.
Om te beslissen dat de vernietiging van
het bestreden vonnis geen gevolgen kon
teweegbrengen voor de eerste beslissing,

vond het Hof trouwens een aanwijzing in de
arresten van 21 november 1966 en 20 november 1967, waarvan sprake in de vorige
noot. Het ging weliswaar telkens om een
unieke beslissing, zowel op de strafvordering
als over het levenslang verval. Doch, aangezien deze maatregel zonder regelmatige
redengeving was uitgesproken, had het Hof
de vernietiging beperkt tot het deel van de
beslissing over het verval, terwijl het de
beslissing over de schuld en over de straf
liet bestaan,
Hoewel in een dergelijk geval het Hof een
gedeeltelijke vernietiging uitspreekt, was het
Hof terecht van oordeel dat ten deze het
eerste vonnis niet voor vernietiging in aanmerking diende te komen.

R-A. D.
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BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. STRAFZAKEN.- PROCES-VERBAAL VAN
ONDERZOEK. BESLISSING DIE AAN
DIT
PROCES-VERBAAL
EEN
DRAAGWIJDTE TOEKENT WELKE VERENIGBAAR IS
MET
DE
BEWOORDINGEN
ERVAN. GEEN SCHENDING VAN DE
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

6o ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
0FFICIER
VAN
GERECHTELIJKE
POLITIE DIE OPTREEDT TER UITVOERING
VAN DOOR EEN ONDERZOEKSRECHTER
BEVOLEN VERRICHTINGEN. 0FFICIER
VAN POLITIE ALDUS BEVOEGD OM DEZE
VERRICHTINGEN UIT TE VOEREN BIJ DE
DIENSTEN VAN DffiECTE BELASTINGEN.

7° CASSATIEMIDDELEN. - STRAFZAKEN. --'-- VAAGHEID. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° Middelen van nietigheid kunnen niet
worden aangewend tegen vonnissen ;
deze kunnen alleen vernietigd worden
door de rechtsmiddelen bij de wet
bepaald. (Art. 20 G.W.)

2o Een nietige akte kan geen stuiting van
de verjaring van de strafvordering
met zich brengen (1).
3° H et H of van cassatie is bevoegd om na
te gaan of er onder de regelmatig overgelegde processtukken, stukken zijn waaruit blijkt dat de verjaring van de strafvordering is gestuit of waaruit lean
worden afgeleid dat de verjaring is
geschorst (2).

40 Een tijdig gewezen vonnis tot voeging
van de zaken, wegens samenhang, stuit
de verjaring van de strafvordering (3).
(Art. 22 wet van 17 april 1878.)
5° De bewijskracht van een proces-verbaal
van onderzoek wordt niet miskend door
de beslissing die hieraan een draagwijdte
toekent welke verenigbaar is met de
bewoordingen ervan (4). (Artt. 1319 en
1320 B.W.)

6° W anneer een officier van gerechtelijke
politie op bevel van de onderzoeksrechter
ermee belast is de belastinggegevens
(1) Cass., 13 oktober 1930 (Bull. en Pas.,
1930, I, 319, 2o),
(2) Cass., 8 oktober 1974 (Arr. cass., 1975,
biz. 175).
(3) Raadpi. cass., 29 mei 1972 (Ar1', cass.,
1972, biz. 917), 18 november 1975 (ibid.,
1976. biz. 356) en 7 oktober. 1976, supra,
biz. 148.

na te zien, is hij bevoegd tot onderzoeksverrichtingen bij de diensten van de
directe belastingen. (Art. 244 W.I.B. ;
art. 458 S.W.)
7° Niet ontvankelijlc is het middel dat de
schending van een wettelijke bepaling
aanvoert zonder nader te bepalen waarin
deze schending bestaat (5).
(PACQUEU, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST,

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 februari 1975 door het Hof
van Beroep te Brussel op verwijzing
gewezen;
Gelet op het arrest op 8 januari 1974
door het Hof gewezen (6);
Over het eerste en het tweede middel
samen,
het eerste, afgeleid uit de schending van
de artikelen 94, 97, 100, 101 van de
Grondwet, 21 tot en met 28 van de
Voorafgaande Titel van het W etboek van
Strafvordering, 292, lid 2, van het
Gerechtelijk W etboek, en van het algemeen rechtsbeginsel dat de rechters
onafhankelijk en onpartijdig moeten zijn
en geen partij en rechter in dezelfde
zaak mogen zijn, van de artikelen 1050,
1055 van het Gerechtelijk Wetboek, 199,
202, 205 en 215 van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het arrest beschouwt « dat de
verjaring van de strafvordering, de feiten
zich voordoende zonder onderbreking
van rneer dan drie jaar, van I januari
1964 tot 12 rnei 1968, rechtsgeldig werd
gestuit door de behandeling van de zaak
voor de Correctionele Rechtbank te
Kortrijk op 11 rnei 1971, en de verjaring
zijnde geschorst geweest, te rekenen van
het arrest van het Hof van Beroep te
Gent dato 9 januari 1973 tot het arrest
door het Hof van Cassatie gewezen op
8 januari 1974 »,
terwijl, eerste onderdeel,
l 0 de behandeling van de zaak per

(4) Cass., 10 november 1975 (Arr. cass.,
1976, biz. 318); raadpi. cass., 8 november
1976 en 17 januari 1977, supra, biz. 281 en 552.
(5) Gass., 13 december 1976, supra, biz. 410.
(6) Arr. cass., 1974, biz. 505.
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onwettelijke wijze was samengesteld,
vermits P. Decuyper op 11 mei 1974 tot
die rechtbank behoorde en, « als substituut-procureur
des
Konings
te
Kortrijk, op 25 maart 1969 als openbaar
ministerie gezeteld heeft in de raadkamer die moest beslissen over het al
dan niet bevestigen van het tegen eiser
op 21 maart 1969 verleende bevel tot
aanhouding », met het gevolg dat die
« behandeling der zaak » onwettelijk en
nietig is, en derhalve niet als een verjaringstuitende daad kan worden beschouwd omdat verjaringstuitend effect
maar kan uitgaan van een wettelijke en
rechtsgeldige « behandeling der zaak »
door de Correctionele Rechtbank te
Kortrijk;
2o nu appellant, thans eiser, de nietigverklaring van de vonnissen van 16 maart
en 15 juni 1971 vroeg, wegens de
verkeerde samenstelling van de rechtbank, het arrest de ganse rechtspleging
had moeten teniet doen, tenzij men het
arrest zou interpreteren in die zin dat
door het teniet doen van het vonnis van
15 juni 1971 de ganse eraan voorafgaande
rechtspleging werd teniet gedaan, in
welk geval er tegenstrijdigheid zou bestaan tussen het niotief (stuiting van de
verjaring door de behandeling van de
zaak per 11 mei 1971) en het dispositief
(nietigheid ervan);
3o het arrest, door de '' behandeling
der zaak per 11 mei » als verjaringstuitende daad aan te voeren, zich de
nietigheid van genoemde rechtspleging
voor een niet regelmatig samengestelde
rechtbank eigen maakt, wat de nietigheid
van het arrest tot gevolg heeft ;
tweede onderdeel, nu de verjaringstermijn van drie jaar aanvangt per
12 mei 1968, de laatste geldige verjaringstuitende daad vanwege het openbaar
ministerie de dagvaarding per 15 februari
1971 was, vermits alle volgende procedurehandelingen door de correctionele
rechtbank verricht (uitstellen, ondervraging van getuige, vonnis van voeging)
nietig zijn, zodat, rekening houdend met
de schorsing die een jaar duurde, de
verjaring per 19 februari 1975, datum
van het bestreden arrest, reeds was
ingetreden wat de rechtsvordering van
het openbaar ministerie betreft ;
en, derde onderdeel, het arrest verklaart « dat ten onrechte de nietigheid
van het vonnis van 16 maart 1971 wordt
ingeroepen, waarbij de voeging werd
bevolen van de zaken notitien 35333534/69 en 10 R.D./71 van het Parket;

dat, weliswaar, ook dit vonnis werd
geveld door een zetel waarbij bedoelde
magistraat behoorde, die in dezelfde
zaak niet achtereenvolgens als vervolgende partij en als lid van het rechtsprekend college kon optreden ,,, maar
« dat echter tegen dat vonnis geen hoger
beroep werd aangetekend, zodat het
kracht van gewijsde heeft bekomen »;
zo het Hof van Beroep te Brussel bij
het uitspreken van het thans bestreden
arrest, wat de gevolgen van de devolutie
betreft, zich weliswaar in dezelfde toestand . bevond als destijds het Hof
van Beroep te Gent, ingevolge . de
hogere beroepen van 15 juni en 18 juni
1971, de betwisting zoals gebracht v66r
het Hof van Beroep te Gent evenwel
niet beperkt bleef tot het vonnis van
15 juni 1971, als dusdanig, maar zich
uitstrekte tot de eraan voorafgaande
rechtspleging gevoerd door dezelfde verkeerd samengestelde rechtbank, en zelfs
tot het voorbereidend vonnis van
16 maart 1971 strekkende tot voeging,
omdat het Hof van Beroep te Gent zich
geen enkele nietigheid begaan in de
procedure in eerste aanleg mocht eigen
maken op straffe van nietigheid, en het
zich precies een nietigheid heeft eigen
gemaakt, door het gevoegd vonnis van
15 juni 1971 aan te nemen en te bevestigen en er naar te verwijzen, en zich aldus
impliciet het vonnis van 16 maart 1971
heeft eigen gemaakt, hetwelk nietig is,
zodat het bestreden arrest zich evenmin
die voeging van 16 maart 1971 mocht
eigen maken en de kracht van gewijsde
van dit vonnis niet kon aanvoeren, wat
meebrengt dat het, juist door de kracht
van gewijsde van het vonnis van 16 maart
1971 in te roepen en zonder zelf de onderhavige vorderingen te voegen, zich het
nietig vonnis van 16 maart 1971 heeft
eigen gemaakt, met aile gevolgen vandien
en meer bepaald het verdwijnen van de
verjaringstuitende kracht van het vonnis
van 16 maart 1971 ;
het tweede, afgeleid uit de schending
van dezelfde wetsbepalingen als die
aangehaald in de aanhef van het eerste
middel,
doordat het arrest verklaart « dat ten
onrechte de nietigheid van het vonnis
van 16 maart 1971 wordt ingeroepen,
waarbij de voeging werd bevolen van
de zaken notitien 3533-3534/69 en
10 R.D./71 van het Parket; dat ...
weliswaar ook dit vonnis werd geveld
door een zetel waarbij bedoelde magistraat behoorde, die in dezelfde zaak niet
achtereenvolgens als vervolgende partij
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en als lid van het rechtsprekend college
kan optreden », maar « dat echter tegen
dat vonnis geen hoger beroep werd
aangetekend, zodat het kracht van
gewijsde heeft bekomen »,
terwijl, zo het waar is dat het bestreden
arrest, zelfs in geval van evocatie, over
geen meer uitgebreide zaak kan oordelen
dan het Hof van Beroep te Gent, dan
toch dient te worden vooropgezet dat
het hof te Gent niet alleen kon en mocht
oordelen over het vonnis van 15 juni
1971, als dusdanig, maar ook over de
voorafgaande rechtspleging waarvan het
genoemd vonnis het resultaat en het
gevolg is, en meteen ook over het vonnis
van 16 maart 1971, vermits dit laatste
vonnis slechts een voorbereidend vonnis
is, en het resultaat ervan, namelijk de
voeging, is ge'integreerd in het vonnis van
15 juni 1971, waartegen hoger beroep,
en vermits het Hof van Beroep te Gent,
nu het vonnis van 15 juni 1971 en al wat
eraan voorafgaat en erin is ge'integreerd,
nietig was wegens verkeerde samenstelling van de rechtbank, zich geen
enkele nietigheid waarmee de procedure
voor de eerste rechter was behept, rnocht
eigen maken, op straffe van nietigheid,
en het hof te Gent zich precies de nietigheid van de voeging, en dus van het
vonnis van 16 maart 1971, had eigen
gemaakt, door het « gevoegd >> vonnis
van 15 juni 1971 te aanvaarden, te
bevestigen, en er naar te verwijzen,
zodat het bestreden arrest eveneens om
dezelfde reden nietig is, en niet kon
aanvoeren dat het vonnis van 16 maart
1971 .kracht van gewijsde had :
A. In zoverre de middelen gericht zijn
tegen de beslissing van het bestreden
arrest, waarbij de vraag tot nietigverklaring van het vonnis tot samenvoeging, door de eerste rechter uitgesproken op 16 rnaart 1971, wordt
afgewezen:
Overwegende dat het arrest beschouwt : << dat ten onrechte de nietigheid
van het vonnis van 16 maart 1971 wordt
ingeroepen, waarbij de voeging werd
bevolen van de zaken notitien 35333534/69 en 10 R.D./71 van het Parket;
dat weliswaar ook dit vonnis werd
geveld door een zetel waartoe bedoelde
magistraat behoorde die in dezelfde zaak
niet achtereenvolgens als vervolgende
partij en als lid van het rechtsprekend
college kon optreden ; dat echter tegen
dat vonnis geen hoger beroep werd
aangetekend, zodat het kracht van
gewijsde heeft bekomen »;

Overwegende dat deze beslissing overeenkomstig de wet is, nu luidens artikel 20
van het Gerechtelijk W etboek middelen
van nietigheid niet kunnen worden
aangewend tegen vonnissen, en deze
laatste aileen kunnen worden vernietigd
door de rechtsmiddelen bij de wet
bepaald ; dat, nu het ten deze bij de wet
bepaalde rechtsmiddel, namelijk het
hoger beroep, niet werd ingesteld, het
vonnis tot samenvoeging van 16 maart
1971 blijft gelden;

B. In zoverre de middelen gericht zijn
tegen de beslissing van het arrest dat
de verjaring gestuit werd door de
behandeling van de zaak voor de correctionele rechtbank op 11 mei 1971 :
Overwegende dat luidens het zittingsblad van 11 mei 1971 op die dag conclusies werden neergelegd door het
openbaar ministerie, door eiser en door
het Ministerie van Financien ; dat deze
behandeling, die gebeurde in aanwezigheid van een rechter die van de zaak
geen kennis mocht nemen, nietig is, en
derhalve de verjaring van de strafvordering niet heeft gestuit ;
Overwegende echter dat, gelet op de
andere gegevens van het arrest, met name
« de feiten zich voordoende zonder
onderbreking van rneer dan drie jaar,
van 1 januari 1964 tot 12 mei 1968 » en
«de verjaring zijnde geschorst geweest
te rekenen van het arrest van het Hof
van Beroep te Gent dato 9 januari 1973
tot het arrest door het Hof van Cassatie
gewezen op 8 januari 1974 », uit de
elementen van de rechtspleging waarop
het Hof acht vermag te slaan blijkt dat
de verjaring van de strafvordering
rechtsgeldig werd gestuit door het zoeven
besproken vonnis van 16 rnaart 1971;
Dat de middelen niet kunnen worden
aangenomen ;
Over het derde en het vierde middel
samen,
het derde, afgeleid uit de schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
43, 44, 45, 235, 244 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, 9, lid 2,
van het koninklijk besluit van 2 oktober
1937 houdende het statuut van het
rijkspersoneel, 1 van de wet van 26 april
1962 tot verlening van de bevoegdheden
van de gerechtelijke politie aan sommige
personeelsleden van het Hoog Comite
van Toezicht, en 458 van het Strafwetboek,
do01·dat eiser opwierp dat de heer
D'Haene, personeelslid van de dienst
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Toezicht, vooraleer er vanwege de procureur des Konings een vordering tot
onderzoek was betreffende de valsheid
in geschriften begaan door eiser, en
voordat de onderzoeksrechter een onderzoeksmaatregel in dit verband had
bevolen of genomen, zich het fiscaal
dossier van eiser door de administratie
der directe belastingen had laten voorleggen, om aldus aan de weet te komen
welke bedragen aan postzegels eiser
beweerde op bepaalde dagen te hebben
aangekocht, en welke bedragen deze dan
als bedrijfsuitgaven aanvoerde en « bewees n, welke wetenschap hem (D'Haene)
dan in staat stelde op het postkantoor
te Roeselare te constateren dat op
bepaalde van genoemde dagen minder
postzegels waren verkocht dan eiser
beweerde te hebben aangekocht, wat
dan de aanleiding vormde tot het
vorderen van een onderzoek tegen eiser
wegens valsheid in geschriften zodat het
beroepsgeheim van de ambtenaar der
directe belastingen werd geschonden en
de gause daaropvolgende procedure,
nietig was (met inbegrip van de huiszoeking en het vinden van bewijsstukken
en van valsheid betichte stukken), en
het arrest desbetreffend oordeelt dat de
wet van 26 april 1972 aan D'Haene een
onbegrensd opsporings- en onderzoeksrecht heeft toegekend, om de misdrijven
begaan, hetzij door aangestelden van de
administratie, hetzij door derden bij de
werking van de administratie, vast te
stellen, dat uit het oorspronkelijk procesverbaal duidelijk blijkt dat niemand
D'Haene de naam van beklaagde heeft
medegedeeld, dat een schending van het
beroepsgeheim vanwege een ambtenaar
van de directe belastingen als uitgangspunt van het onderzoek evenmin is
bewezen, nu de officier van het Hoog
Comite van Toezicht binnen de perken
van zijn bevoegdheden bleef, en in het
kader van zijn opsporingsmogelijkheden
en van zijn onderzoeksgebied handelde,
en dat de bedoelde ambtenaar van de
belastingen niet buiten het uitoefenen
van zijn ambt handelde, en geen inlichtingen verschafte aangaande de
winsten van de belastingplichtige, maar
uitsluitend inlichtingen verschafte betreffende onregelmatigheden in gegevens
in verband met aangerekende kosten of
uitgaveposten,
terwijl, net zoals voor andere gerechtelijke o:fficieren, het beroepsgeheim blijft
bestaan voor D'Haene, en dit slechts
wordt opgeheven in bepaalde gevallen

bij de wet voorzien, wat niet is gebeurd
bij artikel1 van de wet van 26 april1962;
het schenden van het beroepsgeheim
niet is gelegen in het mededelen van een
naam, maar ten deze in het verlenen van
inzage van de elementen die een nettowinst mede bepalen, of in het mededelen
ervan; anderzijds uit het proces-verbaal
nr. 27 5 van het Hoog Comite van Toezicht
blijkt dat D'Haene wel bepaald eiser
verdacht (dit op « suggestie " van Bossaert) en aldus « doelbewust" naar de
administratie der directe belastingen
ging ; weliswaar binnen de opvattingen
van het arrest, volgens welke er geen
beroepsgeheim geldt voor D'Haene, deze
laatste binnen het kader van zijn
bevoegdheden is gebleven, maar indien
dit niet het geval is, het arrest niet
adequaat antwoordt op de conclusie
waarin werd
uiteengezet
dat de
ambtenaar der directe belastingen door
geen enkele wettelijke bepaling of/en
bevelschrift of maatregel van een bevoegde instantie (onderzoeksrechter) van
het beroepsgeheim was ontslagen, wei
integendeel, en de administratie zelf
de zwijgplicht voorschrijft ten aanzien
van het Hoog Comite van Toezicht ;
de betrokken ambtenaar der directe
belastingen zeker buiten het uitoefenen
van zijn ambt handelde, vermits zijn
ambt erin bestaat als aanslagambtenaar
bij te dragen tot het vestigen van de
aanslag, zodat met het oog hierop hij
wel aan medeambtenaren van Financien
inlichtingen omtrent de winstelementen
van het dossier 0. Pacqueu moest
verstrekken, maar wat meteen derden
in dit opzicht uitsluit, dit zijn personen
vreemd aan de Administratie van Financien, en de betrokkene elementen, met
name de als beroepsuitgaven aangevoerde
en « bewezen " bedragen aan postzegels,
op bepaalde dagen aangekocht, wel
degelijk de « winsten aangaan " als
bedoeld bij artikel 244, vermits zij de
bruto-winst verminderen, ten einde de te
bepalen netto-winst te bekomen, en zij
dit karakter niet verliezen omdat ze
onjuist, onregelmatig of door valse
stukken bewezen zouden zijn ;

het vierde, afgeleid uit de schending
van de artikelen 97 van de Grondwet, 1
van de wet van 26 april 1962, 8, 29 van
het W etboek van Strafvordering, en
1317 tot en met 1324 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest verklaart ·dat, waar
eiser de onbevoegdheid ratione materiae
van D'Haene, lid van het Hoog Comite
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hij meer bepaaldelijk het opstellen van
het proces-verbaal nr. 275 bedoelt, maar
dat uit dit proces-verbaal duidelijk
blijkt dat door de opsteller inlichtingen
werden ingewonnen tijdens een ten laste
van zekere B.R. ingesteld onderzoek,
waarin onder meer zekere Van Heeke,
inspecteur der directe belastingen te
Ieper, kon betrokken zijn, zodat hieruit
valt af te leiden dat de inlichtingen
omtrent eiser slechts werden ingewonnen
binnen het kader van een onderzoek
ingesteld tegen een inspecteur der belastingen, wat zeker de werking van de
administratie betreft, terwijl dan verder
de inlichtingen omtrent eiser op regelmatige wijze werden doorgegeven aan
de bevoegde overheid,
terwijl uit de conclusie voor het Hof
te Gent blijkt dat niet aileen de nietigheid
van het proces-verbaal nr. 275 wegens
bevoegdheidsoverschrijding ratione materiae werd opgeworpen, maar ook de
nietigheid van de daarop volgende akten,
stukken, verrichtingen en processen'
verbaal als het bevel tot huiszoeking, het
in beslag nemen door D'Haene van
38 stukken bij de huiszoeking ontdekt,
processen-verbaal van verhoor, inbeslagneming van aangiften, alle onderzoeksverrichtingen omtrent het feit B, waarop
de administratie der directe belastingen
heeft gesteund, kortom alle stukken
ondertekend door de heer D'Haene of een
lid van het Hoog ComiM · van Toezicht
en alle verrichtingen waar ze bij betrokken waren na het proces-verbaal nr. 275,
vermits daarna de procureur een onderzoek vorderde en de onderzoeksrechter
dezelfde D'Haene met het onderzoek
van de zaak belastte, zoals uit de dossiers
blijkt;
en te1·wijl uit het proces-verbaal nr. 275
zelf blijkt dat alle inlichtingen omtrent
eiser niet werden bekomen '' ter gelegenheid " van het onderzoek tegen inspecteur
Van Heeke, maar werden bekomen door
eerst een ambtenaar te verplichten inzage
te verlenen van het fiscaal dossier van
eiser, en door daarna op het postkantoor
te Roeselare de gegevens te vergelijken,
bekomen bij de inzage van het fiscaal
dossier, met die van het postzegelboek
'' 955 ,, wat specifiek opsporingsactiviteiten zijn, zodat het arrest geen adequaat
antwoqrd geeft, en de bewijskracht van
het proces-verbaal nr. 275 miskent :

A. Overwegende dat het proces-verbaal
nr. 275 van 17 maart 1969 van eerstaanwezend commissaris bij het Hoog

Comite van Toezicht D'Haene, opgesteld
" naar aanleiding van de opdracht voorgeschreven door de heer onderzoeksrechter Casier te Kortrijk, zijn kantschrift nr. 15286/68 van 26 november
1968 ,, vermeldt : "Tijdens het lastens
Bossaert Roger ingeste1d onderzoek en bij
een vertrouwelijk gesprek, verklaarde
betrokkene dat de vervalsing van de
borderellen van aankoop van postzegels
ook door " anderen " was gepleegd. Hij
wenste echter geen andere aanduidingen
te verschaffen. Uit de ontwijkende
antwoorden op deze vragen kregen wij
het vermoeden dat dit mogelijks het
geval was voor Pacqueu Oscar, directeur
bij de verzekeringsmaatschappij UnionVie voor West-Vlaanderen, en voor
D.P.M. In het licht van de algemene
opdracht tot nazicht van de fiscale
bundels van de personen die vergoedingen
hadden opgetrokken uitbetaald door de
maatschappij Union-Vie, kregen Wl'J
kennis dat Pacqueu Oscar voor het
aanslagjaar 1967, inkomsten 1966, een
uitgave van postzegels had ingediend
voor een bedrag van 34.000 frank" ... en
verder" Anderzijds kregen we ook kennis
dat Van Heeke Albert, inspecteur bij het
Bestuur der Directe Belastingen,
verzekeringen zou hebben afgesloten
voor d,e maatschappij Union-Vie, en
daartoe de namen gebruikte van D.P.M.
en Pacqueu voornoemd. Wij herinneren
er aan dat de geruchten inzake een
dergelijke activiteit van Van Heeke
ons reeds bij verschillende vroegere
verhoren vertrouwelijk werden gedaan,
zonder dat precieze feiten werden medegedeeld ";
Overwegende dat hieruit blijkt dat de
rechters van het proces-verbaal nr. 275
geen interpretatie hebben gegeven die
onverenigbaar zou zijn met de bewoordingen ervan wanneer zij beschouwen dat
er uit blijkt dat door de opsteller inlichtingen werden ingewonnen tijdens een
ten laste van zekere B.R. ingesteld onderzoek, waarin onder meer zekere V.H.,
inspecteur bij het Bestuur der Directe
Belastingen te Ieper, kon betrokken zijn;
Overwegende dat derhalve het vierde
middel, in zoverre het de miskenning
van de bewijskracht inroept, feitelijke
grondslag mist ;
B. Overwegende dat de middelen
verder ten dele de grief herhalen die
eiser aan het hof van beroep voorlegde,
met name dat eerstaanwezend commissaris D'Haene door zijn optreden
ten deze de hem bij artikel 1 van de
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toegekende bevoegdheden was te buiten
gegaan, en onderzoeksdaden had verricht
die geen verband hielden met de werking
van openbare diensten, of voorhouden
dat ten minste op die grief niet wordt
geantwoord ;
Overwegende dat het arrest er eerst
aan herinnert dat « de wet van 26 april
1962 tot verlening van bevoegdheden
van de gerechtelijke politie aan sommige
personeelsleden van het Hoog Comite
van Toezicht, in artikel 1 aan de personeelsleden van de dienst « enquetes >>
waartoe D'Haene behoorde, een onbegrensd opsporings- en onderzoeksrecht
heeft toegekend om de misdrijven op
te zoeken, begaan hetzij door aangestelden van de administratie, hetzij door
derden bij de werking van deze administratie, en om deze misdrijven vast te
stellen in processen-verbaal die rechtsgeldig zijn tot tegenbewijs >> ;
Dat het vervolgens de inhoud van het
proces-verbaal nr. 275 bepaalt, zoals
hier zoeven is aangeduid, en besluit
" dat hieruit volgt dat de opsporingen
die het voorwerp uitmaken van het
proces-verbaal in kwestie tot de bevoegdheid behoorden van de verbalisant ; dat
deze laatste tijdens zijn opsporingen
aanduidingen meende ~an te treffen
van een mogelijk misdrijf ten laste van
Pacqueu ; dat hij, in zijn hoedanigheid
van officier van gerechtelijke politie, en
zoals artikel 8 van het W etboek van
Strafvordering het hem oplegde, van
de door hem gedane vaststellingen ter
inlichting kennis gaf aan de gerechtelijke overheid, die er verder op even
regelmatige wijze over beschikte >>;
Dat het arrest aldus te kennen geeft
dat commissaris D'Haene bij de in het
proces-verbaal nr. 275 verhaalde vaststellingen en opsporingen binnen de
perken van zijn bevoegdheid bleef, en
eisers conclusie desbetreffend gepast
beantwoordt ;
Dat de middelen, in zoverre ze de
schending inroepen van de wet van
26 april 1962, en in dit verband ook de
schending van artikel 97 van de Grandwet, derhalve niet kunnen worden aangenomen;

0. Overwegende dat in het derde
middel de grief wordt herhaald, reeds
aangevoerd voor het hof van beroep,
dat bij het inwinnen van inlichtingen
over de door Pacqueu als bedrijfsuitgaven in rekening gebrachte aankopen
van postzegels een ambtenaar van de

directe belastingen zijn beroepsgeheim
had geschonden, althans wordt aangevoerd dat het arrest op dit punt de
conclusie van eiser niet gepast beantwoordt;
Overwegende dat het arrest niet
beslist dat er voor een ambtenaar van
de belastingen geen beroepsgeheim geldt
tegenover commissaris D'Haene; dat
het alleen vaststelt dat het uitgangspunt
van het onderzoek niet te vinden is in
een inlichting hem verschaft door eeri
belastingambtenaar ;
Overwegende dat, zoals z'oeven gezegd,
het arrest verder beslist, niet aileen dat
de eerst-aanwezend commissaris van het
Hoog Comite van Toezicht binnen de
perken van zijn bevoegdheid is gebleven,
maar ook dat hij inlichtingen heeft
ingewonnen ter gelegenheid van een
onderzoek ten laste van een lid van het
Bestuur der Directe Belastingen, en dit
zonder dat een belastingambtenaar het
beroepsgeheim zou geschonden hebben ;
dat het aldus de conclusies van eiser
beantwoordt ;
Overwegende dat wanneer, zoals ten
deze, een officier van gerechtelijke politie
regelmatig in opdracht van de onderzoeksrechter handelt, en in die opdracht
het nazien van fiscale dossiers mede is
begrepen, hij bevoegd is tot onderzoeksverrichtingen bij de diensten van de
directe belastingen ; dat artikel 244 van
het W etboek van de Inkomstenbelastingen in dat geval niet van toepassing is ;
Dat, in zoverre ze aanvoeren dat de
aanslagambtenaar niet in de uitoefening
van zijn ambt handelde en dat de door
hem verstrekte inlichtingen wel betrekking hadden op winstelementen, de
niiddelen opkomen tegen ten overvloede
gegeven redenen ; dat ze voor het overige
niet aanduiden waarin de schending van
de artikelen 43, 44, 45 en 235 van het
W etboek van de Inkomstenbelastingen
zou bestaan ;
Dat de middelen niet kunnen worden
aangenomen ;
Over het vijfde middel,
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het zesde middel,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorge-
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en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
25 januari 1977.- 2e kamer.- Voo1"zitte1", de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1"slaggever, de
H. Versee. Gelijkluidende conclusie,
de H.

Colard,

advocaat-generaal.

-

Pleiters, de HH. Delafontaine (van de
balie te Kortrijk) en Claeys Bouuaert.

2° KAMER.- 25 januari 1977.
1° VERWIJZING NA CASSATIE.
STRAFZAKEN. BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER OP VERWIJZING. - VERNIETIGING MET VERWIJZING OP DE
VOORZIENING VAN DE VEROORDEELDE
ALLEEN. BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER OP VERWIJZING OM DE STRAF
TE VERZWAREN.
2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ RET GEBREK AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE WORDT AANGEVOERD.- V AAGHEID.
- NIET-ONTVANKELIJKHEID.
I0

W anneer in strajzaken vernietiging
wordt uitgesproken op de voorziening
van de veroordeelde alleen en de zaak
ve1·wezen wordt naar een andere rechter,
heejt deze rechter dezelfde bevoegdheid
als de rechter wiens beslissing werd
vernietigd ; hij kan de?·halve elke straf
uitspreken welke deze rechter wettelijk
had kunnen uitsp1·eken en de uitgesproken straj verzwaren (1).

2° Wegens vaagheid is niet ontvankelijk

het middel dat een gebrek aan antwoord
op de conclusie aanvoert, zonder te vermelden op welke eis, weer of exceptie niet
zou geantwoord zijn (2).
(TRUANT EN PERSONENVENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
tt FIRMA TRUANT n.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 maart 1976 op verwijzing

en in hoger beroep gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Veurne ;
Gelet op het arrest op 14 oktober 1975
door het Hof gewezen (3);
Over het eerste middel, him·uit afgeleid
dat het bestreden vonnis eiser tot een
geldboete van 50 frank veroordeelt,
zonder uitstel, terwijl hij door het vonnis
van de Correctionele Rechtbank te
leper, dat op zijn voorziening door het
arrest van het Hof van Cassatie vernietigd werd, hem slechts tot een geldboete van 20 frank met uitstel gedurende
een jaar had veroordeeld,
terwijl .de rechtbank, waarnaar een
zaak verwezen wordt als gevolg van een
vernietiging uitgesproken op de voorziening aileen van de veroordeelde, in
elk geval geen hogere straffen mag
uitspreken dan die welke door de vernietigde beslissing werden opgelegd :
Overwegende dat, wanneer in strafzaken de vernietiging wordt uitgesproken
op de voorziening aileen van de veroordeelde en de zaak verwezen wordt
naar een andere rechter, deze rechter
dezelfde bevoegdheid heeft als de rechter
wiens beslissing werd vernietigd ; dat
hij derhalve alle straffen mag uitspreken
welke die eerste rechter wettelijk mocht
opleggen en de straf verzwaren die
werkelijk uitgesproken was ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat het vonnis niet antwoordt op al
de middelen door de eisers in hun conclusie ontwikkeld :
Overwegende dat het middel niet
vermeldt welke eis of exceptie of welk
verweer onbeantwoord is gelaten ;
Dat het derhalve niet ontvankelijk is ;
Over het derde middel, hieruit afgeleid
dat het bestreden vonnis de wet schendt
door ze verkeerd toe te passen,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende, wat eiser betreft, dat
de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven
rechtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
(1)
1975,
(2)
1976,
(3)

Cass., 25 september 1974 (A1·r. cass.,
biz. 110).
Cass., 10 november 1975 (A1·r. cass.,
biz. 326).
An·. cass., 1976, biz. 200.
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kosten.
25 januari 1977.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Versee. Gelijkluidende conclusie,
de H. Oolard, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. M. Mahieu (van de balie
te Veurne).
Op dezelfde dag is een arrest in
dezelfde zin gewezen in zake Truant,
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid " Firma Truant » en personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid << Fury >>, tegen een vonnis
van dezelfde dag van de Correctionele
Rechtbank te Veurne.

2e

KAMER.-

VONNISSEN

25 januari 1977.

EN

ARRESTEN.

STRAFZAKEN. GETUIGEN, DESKUNDIGEN, TOLKEN. NIETIGHEDEN BETREFFENDE DE DOOR HEN AF TE
LEGGEN EED. ANDERE BESLISSING
OP TEGENSPRAAK DAN EEN BESLISSING
VAN INWENDIGE AARD. NIETIGHEID
GEDEKT.

In strafzaken zijn de nietigheden voorkomend uit enige onregelmatigheid betreffende de eed van getuigen, deskundigen of tolken gedekt, wanneer
een vonnis of arrest op tegenspraak,
behalve datgene dat een maatregel van
inwendige aard inhoudt, gewezen is
zonder dat de nietigheid door een van
de partijen is voorgedmgen of door de
rechter ambtshalve is uitgesproken (1).
(Art. 407 Sv., aangevuld bij het enig
artikel van de wet van 22 juni 1976.)
(LEYENS, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« FILATELIA DE BEIR >>EN DE BEIR.)

arrest, op 9 november 1976 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen ;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 78 van het
Wetboek van Strafvordering en 97 van
de Grondwet,
doordat het arrest de vordering tot
internering van eiser verwerpt en daartoe
steunt op het psychiatrisch verslag van
dokter Hubert Van Hoorde van 17 maart
1976,
terwijl deze deskundige de door de wet
voorgeschreven eed niet heeft afgelegd ;
een proces-verbaal ondertekend door de
deskundige weliswaar de eed bevat
voorgeschreven door artikel 44 van het
W etboek van Strafvordering, maar gevolgd is door de woorden << zo helpe mij
God >>, welke doorgehaald zijn ; voormeld
stuk een akte van de strafrechtspleging
is, die overeenkomstig artikel 78 van het
W etboek van Strafvordering geen doorhalingen mag bevatten welke niet goedgekeurd zijn ; voormelde doorhaling in
de akte ondertekend door de deskundige
niet is goedgekeurd en dus overeenkomstig artikel 78 van het Wetboek van
Strafvordering als niet bestaande moet
worden beschouwd; zodat de deskundige
in zijn eerste verslag de door de wet
voorgeschreven eed niet heeft afgelegd
en het deskundig verslag bijgevolg
nietig is en niet als motivering tot
staving van de beslissing van het Hof
dienstig kan zijn :
Overwegende dat de zaak behandeld
werd door het hof van beroep tijdens
de openbare terechtzitting van 3 oktober
1976, dit is na het in werking treden van
de wet van 22 juni 197 6 betreffende de eed
in strafzaken ; dat de nietigheid van het
verslag van de deskundige door eiser niet
werd voorgedragen voor de rechter in
hager beroep en door deze ook niet
ambtshalve werd uitgesproken ; dat het
arrest, dat geen maatregel van inwendige
aard betreft, en dat op tegenspraak werd
gewezen, bijgevolg de beweerde nietigheid dekt;
Overwegende dat het middel, ook al
was het gegrond, niet ontvankelijk is ;

ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
(1) Raadpl. cass., 17 januari 1977, supra,
biz. 550 en noot 3.

En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
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II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering tegen eiser ingesteld
door:

spraak doet, in tegenwoordigheid van
het openbaa1· ministerie moeten worden
gewezen ( 1).

a) verweerster :

(VANDER LEENDEN.)

Overwegende dat het arrest, bij bevestiging van het beroepen vonnis, eiser
veroordeelt tot een provisioneel bedrag
en de zaak onbepaald uitstelt ter verdere
behandeling ;
Overwegende dat zodanige beslissing,
die ook geen uitspraak doet over een
geschil inzake bevoegdheid, geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het Wetboek van Strafvordering;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is ;
b) verweerder :

Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
25 januari 1977.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. V erslaggever, de
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleiter, de H. G. De Heselle (van de balie
te Gent).

2e

KAMER. -

25 januari 1977.

ONDERZOEKSGERECHTEN. -

ARREST VAN DE KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING TOT VERWIJZING VAN DE
VERDAOHTE NAAR DE CORREOTIONELE
REOHTBANK.
ARREST
GEWEZEN
BUITEN DE TEGENWOORDIGHEID VAN
RET OPENBAAR MINISTERIE. WETTELIJKHEID.

Gene1·lei bepaling van het W etboek van
Strafvordering of van enige andere wet
schrijjt voor dat de arresten van de
kame?' van inbeschuldigingstelling, welke
in de regel met gesloten deuren uit-

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 november 1976 door het Hof
van Beroep te Antwerpen, kamer van
inbeschuldigingstelling, gewezen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
het feit dat het arrest in gebreke blijft
te vermelden welke magistraat van het
openbaar ministerie aanwezig was op de
terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling op 9 november 1976,
tm·wijl het openbaar ministerie diende
aanwezig te zijn toen het arrest op
bedoelde terechtzitting werd uitgesproken, zodat het arrest, dat deze
aanwezigheid niet vaststelt, nietig is :
Overwegende dat geen enkele bepaling
van het W etboek van Strafvordering
beveelt dat de arresten van de kamer van
inbeschuldigingstelling, welke in de regel
met gesloten deuren beslist, in tegenwoordigheid van het openbaar ministerie
dienen gewezen te worden ; dat ze
bijgevolg de identiteit van de magistraat,
die eventueel als openbaar ministerie
de terechtzitting waarop het arrest
wordt gewezen heeft bijgewoond, niet
hoeven te vermelden ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
het feit dat het arrest de conclusie van
eiser niet beantwoordt,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;

01n die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
25 januari 1977. -

(1) Raaapl. cass. fr., 22 november 1923
(Bull. des a1·rets, ch. crim., 1923, nr. 403,
biz. 672; Novelles, Proc. pen., II-1, Des mises
en accusation, nr. 27 ; Rep. prat. du d1·oit belge,
V 0 Ministere public, nr. 430; FAUSTIN HELIE,

2e kamer.

Pratique criminelle, a. II, nrs. 7 en 20, en
Inst?•uction criminelle, a. II, nrs. 2986, 3129 en
3130; GARRAUD, Inst?'. criminelle, a. III,
nr. 1031.
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Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.- Pleiter, de H. A. Tytgat (van de
balie te Gent).

dezer rechtverkrijgenden; art. 13 besl.
van de Regent van 27 mei 1947 tot
inrichting van de commissies en tot
vaststelling van de bevoegdheid en de
procedure voor de toepassing van die
wet van 26 februari 194 7 en wet van
10 maart 1954.)
(DEBRUGE.)

3 8 KAMER.- 26 januari 1977.
10 DIENSTPLICHT.- UITSTEL OF VRIJLATING VAN DIENST OP MORELJ!l GROND.
INGJllSCHREVJllNJll vAN WIE EEJN
BRO:ED:ER OF EEN ZUST:ER ElllN WERKJllLIJKJll DIENST HEEFT VOLBRACHT. GEZIN DAT TEN MINSTE EEN LID TlllLT
DAT DEl HOlllDANIGHEID VAN POLITIEKE
GEVANGENE HE:EFT.- HOEDANIGHEID
VAN POLITIEK:E GEVANGENE. BEGRIP.
20 DIENSTPLICHT.- UITSTEL OF VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE GROND.
INGESCHREVEN:E VAN WIE EEN
BRO:EDER OF EEN ZUST:ER JllEN W:ERK:ELIJKE DIENST HE:EFT VOLBRAOHT. GEZIN DAT TEN MINST:E EEN LID T:ELT
DAT ALS POLITIEKJ!l GEVANGENE :EEN
GEVANGENSOHAP VAN MINSTENS ZES
MAANDEN HEEFT ONDERGAAN.- VooR
DE BEPALING VAN DE GEVANGENSOHAP
BEVOEGDE OVERHEID.

1° Onder gezinslid dat de hoedanigheid
van politieke gevangene heejt, in de zin
van artikel 12, § 1, 5°, e, van de dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april
1962, gewijzigd bij artikel 1, 1°, van
de wet van 30 juli 1974, moet worden
verstaan het gezinslid dat het wettelijk
statuut van politieke gevangene heejt ( 1).
2o De aanvaardingscommissies voo1· de
politieke gevangenen en ve1·krijgenden
zijn, met ttitsluiting van de militiegerechten, alleen bevoegd om de duur
van de gevangenzitting of van de internering te bepalen welke een gezinslid
van de dienstplichtige heeft ondergaan.
(Art. 32 wet van 26 februari 1947
houdende inrichting van het statuut
van de politieke gevangenen en van
(1) Raadpl. cass., 6 oktober 1976, supm,
biz. 145, inzake krijgsgevangenen, en cass.,
9 juni 1976 (Arr. cass., 1976, biz. 1130),
inzake gedeporteerden.

ARREST (ve1•taling).
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 9 november 1976 door de
Hoge Militieraad gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 12, § I, 5°, derde lid, e,
van de op 30 april 1962 gecoordineerde
dienstplichtwetten (wet van 30 juli 1974,
artikel 1, 1°) en van het ministeriee1
besluit van 2 december 197 4,
doordat de Hoge Militieraad, na te
hebben vastgesteld dat de periode van
gevangenschap, als politieke gevangene,
van de vader van eiser 114 dagen of
drie maanden van dertig dagen, plus
24 dagen, en dus minder bedraagt dan een
gevangenschapsperiode van minstens zes
maanden, beslist dat eiser zich niet kan
beroepen op enige broederdienst in de
zin van artikel 12, § 1, 5o, e,
terwijl de Hoge Militieraad aan die
wetsbepaling een voorwaarde heeft toegevoegd die er niet in voorkomt, namelijk
de erkenning van minstens zes maanden
gevangenschap door de aanvaardingscommissie voor politieke gevangenen of
rechtverkrijgenden ;
die
commissie
immers tot doel had het recht toe te
kennen op de titel van politieke gevangene of van begunstigde van het
desbetreffende statunt en de duur van
gevangenschap vast te stellen die voor
vergoeding in aanmerking kwam ; het
militiegerecht daarentegen, wat de vrijlating van dienst betreft, niet alleen
rekening moest houden met de periode
van gevangenschap die voor vergoeding
in aanmerking kwam in het kader van
het statuut van de politieke gevangene,
doch ook met de duur van de gevangenschap die de vader van eiser werkelijk
had ondergaan ; uit de bij het dossier
gevoegde stukken bleek dat de vader
van eiser tussen de twee perioden van
volledige gevangenschap een beperkte
gevangene, met verplichte verblijfplaats,
was gebleven, zodat men hem trouwens
later opnieuw heeft kunnen opsluiten ;
deze periode van beperkte gevangenschap
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worden genomen bij de berekening van
de ondergane gevangenschap ; de beslissing, door aan eiser de vrijlating van de
dienst te ontzeggen omdat de duur van
de gevangenschap van zijn vader als
politieke gevangene niet minstens zes
maanden is geweest, de in het middel
vermelde wetsbepaling miskent :

raad, door rekening te houden met de
duur van de gevangenschap zoals hij
werd vastgesteld in de beslissing van
28 oktober 1948 van de aanvaardingscommissie, zijn beslissing wettelijk heeft
verantwoord ;
Dat het middel naar recht faalt ;

Overwegende dat eiser, om de vrijlating van de militaire dienst op morele
grand te verkrijgen, zich beriep op de
omstandigheid dat zijn vader de hoedanigheid van politieke gevangene had
bekomen en dat de gevangenschap die
zijn vader werkelijk had ondergaan meer
bedroeg dan zes maanden ;
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat de periode van gevangenschap, als politieke gevangene,
van de vader van eiser 114 dagen of drie
voile maanden van dertig dagen, plus
24 dagen, en dus minder bedraagt dan de
gevangenschapsperiode van minstens zes
maanden als voorgeschreven bij artikel 12, § 1, 5°, lid 3, e, van de op 30 april
1962 gecoi:irdineerde dienstplichtwetten ;
Overwegende dat volgens deze wetsbepaling de ingeschrevene wiens vader,
moeder, broeder of zuster als politieke
gevangene een gevangenschap van minstens zes maanden hebben ondergaan,
kan worden vrijgelaten van dienst in
vredestijd ;
Overwegende dat het begrip hoedanigheid van politieke gevangene noodzakelijk het bestaan van een statuut
onderstelt ;
Overwegende dat uit artikel 32 van de
wet van 26 februari 1947 houdende
inrichting van het statuut van de
politieke gevangenen en van dezer rechtverkrijgenden en uit artikel 13 van het
besluit van de Regent van 27 mei 1947
tot inrichting van de commissies en tot
vaststelling van de bevoegdheid en de
procedure voor de toepassing van die
wet, volgt dat de aanvaardingscommissies de gevallen bepalen waarin de
politieke gevangenen zich op de titel van
politieke gevangene of op deze van
begunstigde van het statuut van politieke
gevangene kunnen beroepen en de duur
van de gevangenzitting of van de
internering bepalen ;
Overwegende dat het niet aan de
militiegerechten toekomt de duur van de
gevangenschap, zoals hij door de aanvaardingscommissies werd bepaald, te
wijzigen;
Dat daaruit volgt dat de Hoge Militie-

26 januari 1977.- 3e kamer.- Voo1'·
zitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, de H. Clason.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet,
advocaat-generaal.

Om die redenen, verwerpt de voorziening.

3e

KAMER. -

26 januari 1977.
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GEMEENTEEN
PROVINCIEBELASTINGEN. DIREOTE BELAS·
TINGEN. REOLAMATIE. BESTEN·
DIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINOIE·
RAAD.- REOHTSMAOHT.

2°

GEMEENTEEN
PROVINCIEBELASTINGEN.- DIREOTE BELAS·
TINGEN. REOLAMATIE. BESTEN·
DIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINOIE·
RAAD. AANWEZIGHEID VAN DE
PARTIJEN TIJDENS DE BEHANDELING
VAN DE ZAAK. BIJ DE WET NIET
VOORGESOHREVEN.
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GEMEENTEEN PROVINCIEBELASTINGEN.- DIREOTE BELAS·
TINGEN. REOLAMATIE. BESTEN •
DIGE DEPUTATIE VAN EEN PROVINOIE·
RAAD.
UITOEFENING VAN EEN
REOHTSMAOHT. VERPLIOHTING DE
REOHTEN VAN DE VERDEDIGING TE
EERBIEDIGEN.

4o

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. GEMEENTE· EN PROVINOIE·
BELASTINGEN. ALGEMEEN REOHTS·
BEGINSEL DAT ONAFSOHEIDELIJK VER·
BONDEN IS MET ELKE REOHTSHANDE·
LING.

1o De bestendige deputatie van een pro-

vincieraad, waarvoor aanhangig is een
reclamatie tegen directe gemeentebelastingen, verricht een handeling van
eigenlijke rechtspraak ( 1).
(1) Cass., 7 april 1970 (A1•r. cass., 1970,
blz. 719) en noot 1 en 15 januari 1976 (ibid.
1976, blz. 571) ; raadpl. cass., 21 maart 1975
(ibid., 1975, blz. 825).

-5912° Generlei wet vereist dat de partijen
worden opgeroepen voor de behandeling
van belastinggeschillen welke aan de
bestendige deputatie van de pt·ovincieraad zijn onderworpen (1).
3° De bestendige deputatie van de provincieraad, waarvoor aanhangig is een
reclamatie tegen directe gemeentebelastingen, is in de uitoefening van haar
rechtsmacht verplicht de rechten van de
verdediging te eerbiedigen (2).
4° De eerbiediging van de rechten van de
verdediging is een algemeen rechtsbeginsel, dat onafscheidelijk verbonden is
met elke rechtshandeling (3).
(MATOT, T. GEMEENTE ANS.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 19 februari 1976 door de
Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van het algemeen beginsel inzake
de rechten van de verdediging en van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat de beslissing de afwijzing van
de reclamatie van eiser doet steunen op
het verslag dat de provinciale technische
dienst op 4 december 1975 heeft opgemaakt « ingevolge verschillende onderzoeken ter plaatse ''• alsmede op « de
inlichtingen die op 29 januari 1976 door
de Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen werden verstrekt " (op een
verzoek van 21 januari l976),
terwijl die bescheiden. niet werden
meegedeeld aan eiser en, aangezien hij
niet in de gelegenheid werd gesteld van
die stukken inzage te nemen om eventueel zijn opmerkingen te doen gelden,
de bestreden beslissing derhalve zijn
recht van verdediging heeft geschonden
(schending van alle in het middel
vermelde bepalingen) :
Overwegende dat blijkens de bestreden
beslissing de bestendige deputatie van
de provincieraad haar uitspraak doet
steunen op een verslag van de provinciale
(I} Cass., 7 april 1970, waarvall. sprake in
noot 1, en noot 2.
(2} en (3) Cass., 7 april1970, waarvan sprake
in de vorenstaande noten; raadpi. cass.,
20 maart 1974 (A1·>·. casa., 1974, biz. 803),

technische dienst alsmede op inlichtingen
die door de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen werden verstrekt ;
Dat uit de regelmatig aan het Hof
voorgelegde stukken blijkt dat dit verslag
en deze inlichtingen, die een antwoord
zijn op verzoeken van de diensten van
het provinciaal bestuur om technisch
advies, bij de gedingstukken werden
gevoegd tijdens de behandeling van de
zaak door de bestendige deputatie ;
Dat uit geen enkel van de aan het Hof
voorgelegde stukken volgt dat die bescheiden aan eiser zijn meegedeeld of
dat hij daarvan inzage heeft kunnen
nemen;
Overwegende dat wanneer, zoals in het
onderhavige geval, de bestendige deputatie uitspraak doet over een reclamatie
tegen een directe gemeentebelasting, zij
een handeling van eigenlijke rechtspraak
verricht;
Overwegende dat, hoewel geen enkele
wet voorschrijft dat de partijen opgeroepen zouden worden bij de behandeling
van de aan de bestendige deputatie van
de provincieraad voorgelegde belastinggeschillen, hieruit niet kan worden
afgeleid dat het recht van verdediging
van de partijen niet moet worden
geeerbiedigd ;
Dat de wetgever ter bescherming van
dit recht geen eigen en volledige procedureregeling heeft vastgesteld voor de
behandeling en de berechting van de aan
de deputatie voorgelegde reclamaties
tegen een gemeentebelasting ; dat de
deputatie in de uitoefening van haar
rechtsmacht gehouden blijft tot eerbiediging van het recht van verdediging, een
algemeen rechtsbeginsel dat onafscheidelijk verbonden is met elke jurisdictionele
handeling;
Overwegende dat de bestendige deputatie, door haar beslissing te doen
steunen op dat verslag en die inlichtingen,
waarvan eiser geen inzage heeft kunnen
nemen om eventueel zijn opmerkingen
te doen gelden, het recht van verdediging
van eiser heeft geschonden ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestre:
den beslissing ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerster in de kosten ; verwijst de
21 maart 1975 (ibid., 1975, biz. 825) en
24 oktober 1975 (ibid., 1976, biz. 254); vgi.
cass., 12 maart 1976 (ibid., 1976, blz. 803)
en de noot.

-592zaak naar de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Namen.
26 januari 1977.- 3e kamer.- Vom·de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. V erslaggever, de
H. Closon. Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. L. Simont.

zitter,

de voorziening, op straffe van verval,
binnen tien dagen betekend moet worden
aan de partij tegen wie ze gericht is ;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat de voorziening aan
verweerster werd betekend ;
Dat de voorziening bijgevolg niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

3e KAMER.- 26 januari 1977.

26 januari 1977.- 3e kamer.- Voo?'zitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter, Verslaggever, de
H. Meeus. Gelijkluidende conclusie,
de

VOORZIENING IN CASSATIE.
VORM. DIRECTE GEMEENTEBELASTINGEN. -BESLISSING VANDE BESTENDIGE DEPUTATIE.- BETEKENING VAN
DE VERKLARING VAN VOORZIENING.
VEREISTE VORM:V:> J R SCHRIF

H.

Ballet,

advocaat-generaal.

Pleiter, de H. J. de Suray (van de balie
te Brussel).

3e KAMER.- 26 januari 1977.

De voorziening in cassatie tegen de beslissing van de bestendige deputatie van
een p1·ovincieraad ove~· de reclamatie van
een belastingplichtige inzake directe
gemeentebelastingen moet, op straffe
van verval, binnen tien dagen betekend
worden aan de pa1·tij tegen wie zij is
gericht (1). (Art. 4 wet van 22 januari
1849; art. 2 wet van 22 juni 1865;
art. 16 wet van 22 juni 1877.)
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP << IMODEC »,
T. GEMEENTE SEPTON.)
ARREST

(ve~•taling).

HET HOF;- Gelet op de bestreden
beslissing, op 22 april 1976 door de
Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Luxemburg gewezen inzake
gemeentebelastingen op de onbebouwde
eigendommen ;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 4 van de wet van 22 januari 1849,
dat gewijzigd is bij artikel 53 vervat in
artikel 3 van de wet van 10 oktober 1967
houdende het Gerechtelijk W etboek, en
van de artikelen 2 van de wet van 22 juni
1865 en 16 van de wet van 22 juni 1877,
(1) Cass., 3 november 1976, sup1·a, blz. 258.
(2) Cass., 23 april 1976 (A1•r. cass., 1976,
blz. 957).
(3) Cass., 31 maart 1976 (Arr. cass., 1976,

1° CASSATIEMIDDELEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. :---- MIDDEL WAARBIJ
AAN DE RECHTER WORDT VERWETEN
EEN BESLISSING TE HEBBEN GEWEZEN
DIE OP DUBBELZINNIGE REDENEN IS
GEGROND. GEEN DUBBELZINNIGE
BESLISSING. -MID DEL DAT FEITELIJKE
GRONDSLAG MIST.
2° ARBEIDSONGEVAL. ONGEVAL
OP DE WEG NAAR EN VAN HET WERK.BE GRIP.
1° Feitelijke grondslag mist het middel dat

aan de rechter verwijt een op dubbelzinnige redenen steunende beslissing te
hebben gewezen; wannee1· de beslissing
geen dubbelzinnigheid vertoont (2).
2° Onder de weg naar en van het werk

wm·dt ve~·staan het normale trajekt dat
de werknemer moet afleggen om zich van
zijn verblijfplaats te begeven naa1· de
plaats waar hij werkt, en omgekeerd (3);
buiten het geval dat het ongeval opzettelijk door de getroffene is veroo1·zaakt,
sluit het gedrag van de getroffene de
vergoeding niet uit wanneer het trajekt
naar tijd en ruimte normaal is (4).
(Art. 8, § 1, lid 2, Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971.)
blz. 887); raadpl. L. FRANQOIS, J.T.T., 1972,
blz. 193 tot 200.
(4) Raadpl. cass., 5 december 1973 (Ar1·.
cass., 1974, blz. 386).
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MAATSCHAPPIJ VAN ALGEMENE VERZEKERINGEN A.G. 1830 "• T. BEFAYT EN
MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL.)
ARREST (ve~·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 december 1975 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 8, 48 van de
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
en 97 van de Grondwet,

dom·dat, ter afwijzing van de rechtsvordering van eiseres tot teruggave van
de uitbetalingen die zij als verzekeraararbeidsongevallen van de werkgever van
verweerder aan deze laatste heeft gedaan
ingevolge een ongeval van 5 december
1972, welke rechtsvordering hierop gegrond is dat dit ongeval geen ongeval was
op de weg naar het werk dat krachtens
de artikelen 8 en 48 van de wet van
10 april 1971 kon worden vergoed, het
arrest beslist, enerzijds, met betrekking
tot artikel 48, dat << de ge'intimeerde
(thans verweerder) kennelijk helemaal
niet de bedoeling had het hem overkomen
ongeval te veroorzaken "• en, anderzijds,
met betrekking tot artikel 8, dat de
definitie die deze bepaling van de weg
naar en van het werk geeft, namelijk
<< bet normale trajekt dat de werknemer
moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar
hij werkt, en omgekeerd "• de definitie
is van een topografisch trace en niet van
een in acht te nemen gedragslijn, en dat,
ingevolge de opheffing van de beperking
van de verzekering tot het enkele risico
dat onafscheidelijk verbonden is aan de
normale weg, << er dan ook geen wettelijke
basis meer is op grond waarvan kan
worden beslist dat een trajekt niet meer
normaal zou zijn omdat het niet normaal
werd afgelegd "•
terwijl, eerste onderdeel, artikel 48 van
de wet van 10 april1971, volgens hetwelk
er geen vergoeding verschuldigd is
.wanneer het ongeval opzettelijk door de
getroffene is veroorzaakt, van toepassing
is wanneer het feit waardoor de schade
is ontstaan opzettelijk door de getroffene
is veroorzaakt, zelfs indien de getroffene
de schadelijke gevolgen ervan niet heeft
gewild; door alleen te verklaren << dat
de gei:ntimeerde kennelijk helemaal niet

de bedoeling had het hem overkomen
ongeval te veroorzaken "• na eraan
herinnerd te hebben dat verweerder
<< werd omvergereden door de bus die
zich opnieuw in beweging zette "• feit
waardoor de schade is ontstaan, en dat
<< zijn linkerbeen terecht kwam onder het
rechterachterwiel van het voertuig "•
schadelijk gevolg, het arrest aan dubbelzinnigheid lijdt en het Hof niet in staat
stelt de wettelijkheid van zijn beschikkende gedeelte te toetsen, daar het in het
onzekere laat welke de juiste betekenis
is die het aan de term << ongeval " heeft
willen toekennen (schending van de
artikelen 48 van de wet van 10 april 1971
en 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het begrip normaal
trajekt geenszins een kwalitatieve beoordeling uitsluit van het gedrag van de
werknemer op de weg die hij aflegt om
zich van zijn verblijfplaats te begeven
naar de plaats waar hij werkt ; het arrest
derhalve artikel 8 van de wet van 10 april
1971 heeft geschonden :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de motivering van de
bestreden beslissing niet dubbelzinnig is;
Dat in de passage van het arrest waarin
wordt gezegd << dat de gei:ntimeerde
kennelijk helemaal niet de bedoeling
had het ongeval te veroorzaken "• het
woord << ongeval >> zonder enige twijfel
betekent de slag van de autobus die over
het linkerbeen van de getroffene is
gereden;
Dat dit onderdeel feitelijke grondslag
mist;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, naar luid van artikel 8 van de arbeidsongevallenwet van
10 april 1971, onder de weg naar en van
het werk wordt verstaan het normale
trajekt cl,at de werknemer moet afleggen
om zich van zijn verblijfplaats te begeven
naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd;
Overwegende dat het begrip normaal
trajekt wordt bepaald naar tijd , en
ruimte ; dat artikel 1 van de besluitwet
van 13 december 1945 betreffende de
vergoeding van de schade voortspruitende uit ongevallen die zich op de weg
naar of van het werk voordoen, eraan
toevoegde dat de vergoeding van de
schade voortspruitende uit het ongeval
dat zich op de normale weg had vobrgedaan slechts ten laste van het bedrijfs-
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hoofd viel als het slachtoffer of zijn
rechtverkrijgenden bewezen dat het ongeval aan een met die weg onafscheidelijk
verbonden risico te wijten was ; dat die
besluitwet werd opgeheven bij de wet
van 10 april 1971 welke die beperking
niet heeft overgenomen ;
Overwegende dat, derhalve, buiten
het geval dat het ongeval opzettelijk
door de getroffene is veroorzaakt, het
gedrag van de getroffene de vergoeding
niet uitsluit wanneer het trajekt naar
tijd en ruimte normaal is;
Dat dit onderdeel naar recht faalt ;
En overwegende dat de verwerping
van de voorziening alle belang ontneemt
aan de vordering tot bindendverklaring
van het arrest ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de oproeping tot bindendverklaring van het arrest ; veroordeelt
eiseres in de kosten.
26 januari 1977.- 3e kamer.- Vom·zitte1", de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Dassesse.

I e KAMER. -

27 januari 1977.

BEWIJS. -BEWIJS DOOR GESCHRIFT.BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN.- PROCES-VERBAAL VAN EEN COMMISSIE TOT RAMING
VAN DE SCHADE.- UITLEGGING NIET
VERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN
VAN RET PROCES-VERBAAL. MrsKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN
DEZE AKTE.

W anneer het proces-verbaal van een commissie tot raming van de schade zich
ertoe beperkt het bestaan van een feit
en van een oorzakelijk verband tussen
dit feit en de schade vast te stellen, onder
voorbehoud van de beslissing nopens
de aansprakelijkheid, wordt de bewijskracht van deze akte miskend door het
vonnis dat zijn beslissing hie1•op steunt
dat het proces-verbaal de uitd1·ukkelijke
erkenningvaneenfout bevat. (Artt. 1319,
1320 en 1322 B.W.)

(BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING,
T. LECOQ.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 november 1975 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te V erviers ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk W etboek,
doordat het vonnis verweerders rechts,
vordering gegrond heeft verklaard en het
middel heeft verworpen waarin eiser
aanvoerde dat de oefeningen van de
para-commando's die, naar verweerders
zeggen, de oorzaak van zijn schade waren,
geen culpoos karakter vertoonden, om de
reden dat de fout, waartoe deze oefeningen aanleiding zouden gegeven hebben,
uitdrukkelijk erkend zou geworden zijn
door de permanente commissie tot
raming van de schade van de provincie
Luik, in het proces-verbaal model 7 dat
op 21 november 1972 tegensprekelijk
werd opgesteld en door de leden van
deze commissie, door de afgevaardigde
van het gemeentebestuur en door verweerder werd ondertekend,
terwijl in genoemd proces-verbaal van
21 november 1972 geen fout wordt
erkend, waaruit volgt dat het vonnis de
aan dit proces-verbaal krachtens de
voornoemde artikelen van het Burgerlijk
Wetboek gehechte bewijskracht heeft
miskend:
Overwegende dat het in het middel
gepreciseerde proces-verbaal vermeldt
dat de commissie verweerders klacht
heeft onderzocht, omdat een vaars een
accidentele miskraam had ingevolge de
zenuwshock die veroorzaakt werd door
het geschiet van militairen op oefening ;
dat de commissie heeft '' erkend dat de
feiten juist waren >> en de schade op
15.200 frank heeft vastgesteld; "tot
staving waarvan >>, de commissieleden
« het proces-verbaal
ondertekend
hebben, onder voorbehoud van de beslissing van de minister nopens de aansprakelijkheid en het de:finitief bedrag
van de vergoeding >> ;
Overwegende dat de comrriissie aldus
helemaal niet het bestaan van een fout
heeft erkend, doch integendeel, door
voorbehoud te maken nopens de erkenning van die fout door de bevoegde
minister, enkel een feit heeft vastgesteld
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en een oorzakelijk verband tussen dit
feit en de aangevoerde schade ;
Dat het vonnis bijgevolg, zonder aan
het proces-verbaal van deze commissie
een betekenis en een draagwijdte toe te
kennen die onverenigbaar zijn met zijn
bewoordingen, zijn beslissing niet kon
steunen op het feit dat dit proces-verbaal
de uitdrukkelijke erkenning bevatte van
een fout van eiser ;
Dat het middel gegrond is ;

VERVOER, GOEDGEKEURD BIJ DE WET
VAN 7 APRIL 1936, GEWIJZIGD BIJ
ARTIKEL XIII VAN HET PROTOCOL VAN
's-GRAVENHAGE VAN 28 SEPTEMBER
1955, GOEDGEKEURD BIJ DE WET VAN
go JULI 196g, - AANSPRAKELIJKHEID
VAN DE VERVOERDER OF ZIJN ONDERGESCHIKTE. WERKELIJKE WETENSCHAP VAN DE WAARSCHIJNLIJKE
SCHADE. SUBJECTIEVE EN GEEN
OBJECTIEVE BEOORDELING.

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding wordt gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat hierover door de feitenrechter uitspraak wordt gedaan ; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Luik, zetelend in hoger beroep.

1° Een internationaal verdrag met het doel
eenheid te brengen in het recht kan niet
worden uitgelegd bij verwijzing naar
het nationaal recht van een de1' contracterende staten ; indien de telcst
uitlegging vergt, moet deze gebettren op
(JI'ond van aan het Verdrag eigen
elementen, met name zijn voorwerp,
zijn doel en zijn context, alsmede zijn
voorbereiding en wordingsgeschiedenis (1).

27 januari 1977. 1e kamer. Voorzitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. - Verslaggever, de H. Capelle. Gelijkluidende conclusie, de H. Delange,
procureur-generaal. Pleiter, de H.
Bayart.

1e KAMER.- 27 januari 1977.
1° INTERNATIONALE VERDRAGEN.
- UITLEGGING.

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN.
AATIKEL 25 VAN HET VERDRAG
VAN WARSCHAU VAN 12 OKTOBER 1929
TOT HET BRENGEN VAN EENHEID IN
ENIGE BEPALINGEN INZAKE HET INTERNATIONAAL LUCHTVERVOER, GOEDGEKEURD BIJ DE WET VAN 7 APRIL 1936
EN GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL XIII VAN
HET PROTOCOL VAN 's-GRAVENHAGE
VAN 28 SEPTEMBER 1955, GOEDGEKEURD BIJ DE WET VAN 30 JULI 1963.
- AANSPRAKELIJKHEID VAN DEVERVOERDER OF ZIJN ONDERGESCHIKTE.WERKELIJKE WETENSCHAP VAN DE
WAARSCHIJNLIJKE SCHADE. - SUBJECTIEVE EN GEEN OBJECTIEVE BEOORDELING.
go LUCHTVAART. - INTERNATIONAAL
LUCHTVERVOER. ARTIKEL 25 VAN
HET VERDRAG VAN WARSCHAU VAN
12 OKTOBER 1929 TOT HET BRENGEN
VAN EENHEID IN ENIGE BEPALINGEN
INZAKE HET INTERNATIONAAL LUCHT-

2° en go V oor de toepassing van a1·tikel 25
van het V e1·drag van W a1·schau van
12 oktobe1· 1929 tot het brengen van
eenheid in enige bepalingen inzake het
internationaal luchtvervoer, goedgelceurd
bij de wet van 7 april 1936, gewijzigd
bij artikel XIII van het Protocol van
's-Gravenhage van 28 septembe1· 1963,
goedgekeu1·d bij de wet van 30 juli 1963,
waarin de gevallen worden vastgesteld
waarin de vervoerder tot volledige schadevm·goeding gehouden is, moet de vervoerder of zijn aangestelde, aan wie
men een roekeloze daad of nalatigheid
verwijt, werkelijk weten dat de schade
waarschijnlijk het gevolg zou zijn en
niet enkel dat hij zulks normalerwijze
had moeten weten ( 2).
(SAUVAGE, WEDUWE TONDRIEAU, EN
LITISCONSORTEN, T. VENNOOTSCHAP
NAAR INDISCH RECHT « AIR INDIA
CORPORATION».)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 september 1975 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 20, 22, 25 van de
(1) en (2) Zie de verWlJZmgen in de conclusie van het openbaar ministerie verschenen
in Bull. en Pas., 1971, I, blz. 574.
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in enige bepalingen inzake het internationaal luchtvervoer, goedgekeurd bij
de wet van 7 april 1936, gewijzigd door
het Protocol van 's-Gravenhage van
28 september 1955, goedgekeurd bij de
wet van 30 juli 1963, ll35, ll37 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,

doordat het hof van beroep, ondanks de
vaststelling dat de piloot een verkeerd
idee had over zijn positie, wat de oorzaak
van het ongeval was, en dat « de radarverkeersleider hem ongetwijfeld heeft
willen melden dat hij zijn positie moest
wijzigen », beslist dat de piloot, hoewel
hij zijn positie niet wijzigde niettegenstaande de informatie van de verkeersleider, aldus toch niet een daad of
nalatigheid had begaan, welke roekeloos
werd gepleegd en met de wetenschap dat
schade waarschijnlijk het gevolg zou zijn,
om de redenen, enerzijds, dat << behalve
wanneer men zou veronderstellen dat de
gezagvoerder D'Souza zichzelf wou vernietigen en met hem al de zich aan boord
bevindende personen, ofwel dat hij
ongeloo:flijk lichtzinnig zou hebben gehandeld, kan worden aangenomen dat
de piloot meende dat het antwoord van
de << radarverkeersleider » slechts de
<< laterale » positie verduidelijkte », zoals
ze door de piloot ten onrechte werd
beschouwd ; << dat zoeven bedoelde veronderstellingen tegengesproken worden
door de voorgelegde bescheiden inzake
de onberispelijke professionele antecedenten en de grote ervaring van de
gezagvoerder D'Souza, vervolgens door
de omstandigheid dat, nu hij getrouw aan
de radarverkeersleider had gemeld wat
hij meende zijn werkelijke positie te
zijn, hij het antwoord afwachtte alvorens
van niveau 190 naar V.M.C. te dalen »,
en, anderzijds, dat de fout die een
onbeperkte
aansprakelijkheid
medebrengt volgens artikel XIII van het
Protocol van 's-Gravenhage, dat artikel 25 van de Overeenkomst van
W arschau heeft gewijzigd « bestaat in
een daad of een nalatigheid die, ofwel
gepleegd werden met de bedoeling schade
te veroorzaken (eventualiteit die ten deze,
aile partijen zijn het er over eens, als
totaal onwaarschijnlijk verworpen dient
te worden), ofwel roekeloos gepleegd
werden en met de wetenschap dat schade
waarschijnlijk het gevolg zou zijn ; dat
de door het Protocol van 's-Gravenhage
ingevoerde wijziging het Angelsaksisch
begrip << wilfull misconduct » heeft willen

uitdrukken dat uitgaat van roekeloosheid
van de ondergeschikte met de wetenschap
dat schade waarschijnlijk het gevolg zou
zijn van zijn daad of nalatigheid ; dat
aldus zou moeten bewezen worden dat
de wetenschap dat schade waarschijnlijk
het gevolg zou zijn werkelijk aanwezig
was, waarbij deze wetenschap subjectief
beoordeeld moet worden ; .. . dat het
bewijs van een dergelijke wetenschap
uit eenvoudige vermoedens mag worden
afgeleid; ... dat (de piloot) zijn verkeerde
positie handhaafde en daardoor recht
tegen de Mont Blanc aanvloog, omdat hij
het antwoord van de « radarverkeersleider » verkeerd. had begrepen door een
rechtzetting als een bevestiging te beschouwen, aangezien dit antwoord
dubbelzinnig was ; ... dat de cruciale
vraag is of hij, toen hij om 7 h 00 48'
werd ingelicht over zijn werkelijke
positie, overmoedig geworden door zijn
ervaring ondanks alles beslist zou hebben
het niveau van 19.000 voet te verlaten,
en bewust het risico te lopen een waarschijnlijk voorkomend ongeval te zien
gebeuren ; dat deze vraag ontkennend
moet beantwoord worden nu de piloot
het bericht van 7 h 00 48' als een bevestiging heeft opgevat van het feit dat hij
zich loodrecht hoven het herkenningspunt Mont Blanc bevond en nu het
aanvaardbaar was dat bericht aldus te
begrijpen >>,
terwijl, eerste onderdeel, de roekeloze
daad of nalatigheid gepleegd met de
wetenschap dat schade waarschijnlijk
het gevolg zou zijn, als bedoeld bij
artikel25 van het Verdrag van Warschau
gewijzigd te 's-Gravenhage in 1955, de
bestanddelen vormen van een zware
contractuele fout, nu de luchtvervoerder
of zijn ondergeschikte hun verplichting
niet zijn nagekomen de passagiers te
beveiligen, welke krachtens artikel ll35
van het Burgerlijk Wetboek en artikel 20
van dit verdrag uit de vervoerovereenkomst voortvloeit ; het feit dat de tekst
van artikel 25 van het V erdrag van
Warschau gewijzigd in 1955 te 's-Gravenhage niet uitdrukkelijk voorschrijft dat
voor het toepassen van de onbeperkte
aansprakelijkheid enkel moet bewezen
worden dat de vervoerder of zijn ondergeschikte moest weten dat schade waarschijnlijk het gevolg zou zijn, geen
afbreuk doet aan het beginsel van de
beoordeling in abstracto van elke contractuele fout, welk beginsel stoelt op artikel ll37 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 25 immers niet bepaalt dat de aan
te tonen wetenschap van de vervoerder
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schap moet zijn, doch enkel vereist dat als vermoedens aan te voeren om te
de daad of de nalatigheid, die de schade denken dat hij de informatie van de
heeft veroorzaakt « roekeloos en met de radarverkeersleider verkeerd heeft gewetenschap dat schade waarschijnlijk interpreteerd en hij dus niet werkelijk
het gevolg zou ·zijn plaatsvond >> ; het bewust kon zijn van het gevaar dat
beginsel van de beoordeling in abstracto schuilde in het handhaven van zijn
van elke contractuele fout een algemeen positie, artikel 25 van het te 's-Gravenbeginsel is van het Belgisch recht en hage in 1955 gewijzigde Verdrag van
toepasselijk is in elke hypothese die geen W arschau heeft geschonden ;
uitdrukkelijke uitzondering vormt op
derde onderdeel, uit de soevereine
genoemd beginsel ; door bijgevolg te vaststelling van de rechters in hager
beslissen dat de piloot niet « ongeloofiijk beroep dat de informatie die de radarlichtzinnig >> heeft gehandeld, nu deze verkeersleider aan de piloot doorgaf op
roekeloosheid bestaat in « het ontbreken zichzelf dubbelzinnig was, niet volgt, ook
van de lichtste zorg waarvan het gedrag al aanvaardt men dat een subjectieve
van de meest redelijke (lees de meest beoordeling van de fout van de piloot
onbezorgde) mens blijk zou kunnen wettelijk zou zijn, dat er geen fout is in
geven )), en dat hij niet werkelijk wist de zin van artikel 25 van het te 's-Gravendat schade waarschijnlijk het gevolg zou hage in 1955 gewijzigde Verdrag van
zijn, door niet op het objectief en abstrakt Warschau; deze loutere dubbelzinnigcriterium « goede piloot >> te steunen heid, op zichzelf beschouwd en niet in
doch op konkrete en subjectieve beoor- verband gebracht met gezagvoerder
delingen, respectievelijk, in de eerste D'Souza, immers niet impliceert, op
plaats op de persoonlijke hoedanigheden welke wijze men de fout van laatsten op het gedrag van de gezagvoerder genoemde ook moge beoordelen, noch
D'Souza, en vervolgens op de betekenis logisch met zich brengt dat deze piloot
die de piloot zelf zou gehecht hebben inderdaad de informatie verkeerd had
aan de informatie van de « radarverkeers- begrepen, nu alleen de antecedenten en
leider )), het hof van beroep de artide beroepservaring van de gezagvoerder,
kelen 20, 22 en 25 van het Verdrag van evenals zijn « gewetensvol >> optreden,
Warschau dat in 1955 te 's-Gravenhage geen geldige vermoedens uitmaken, gelet
werd gewijzigd, en de artikelen 1135 en op de algemene strekking van artikel 25 ;
1137 van het Burgerlijk Wetboek heeft door vast te stellen dat de gezagvoerder
geschonden ;
D'Souza zogenaamd niet werkelijk wist
tweede onderdeel, of men zulks abstract dat schade waarschijnlijk het gevolg zou
of konkreet beoordeelt, de bij artikel 25 zijn van zijn daad, gelet op de enkele
van het te 's-Gravenhage in 1955 gewij- dubbelzinnigheid als dusdanig van de
zigde Verdrag van W arschau bedoelde informatie van de radarverkeersleider
daad of nalatigheid, die de luchtver- evenals op de beroepsbekwaamheid en
voerder onbeperkt aansprakelijk stelt, het « gewetensvol )) optreden van de
volgens deze bepaling zelf, niet enlcel de gezagvoerder, het hof van beroep zijn
daad of de nalatigheid is die door een beslissing steunt op een onlogische
slechte piloot wordt gepleegd maar elke redenering (schending van artikel 97
daad of nalatigheid die roekeloos en met van de Grondwet) die strijdig is met
de wetenschap dat schade waarschijnlijk artikel 25 van het in 1955 te 's-Gravenhet gevolg zou zijn, gepleegd werd, hage gewijzigde Verdrag van Warschau:
ongeacht de antecedenten en de beroepservaring van de piloot of zijn doorgaans
Overwegende dat uit de vaststellingen
« gewetensvolle >> gedraging ; artikel 25
van het arrest blijkt dat een vliegtuig
elke betekenis verliest door een uit- van de vennootschap Air India Corpolegging die berust op de erkende be- ration, thans verweerster, op 24 januari
kwaamheid van de piloot van het 1966 juist onder de top van de Mont
verongelukte vliegtuig of op zijn door- Blanc is neergestort en dat Julien
gaans gewetensvolle gedraging, en die tot Tondriau, echtgenoot van de eerste
de conclusie leidt dat zo een piloot de hem eiseres en vader van de tweede en derde
verweten fout niet kan hebben begaan, . eiseressen, bij dit ongeval het leven
nu deze vereist dat hij uiterst lichtzinnig, verloor ; dat de piloot van het vliegtuig
dat wil zeggen roekeloos, gehandeld zijn positie onjuist heeft beoordeeld en
zouhebben; het hofvan beroep bijgevolg, dat, na aan de radarverkeersleider te
door de antecedenten en de beroeps- hebben gemeld wat hij meende zijn
ervaring van de gezagvoerder D'Souza, werkelijke positie te zijn, hij het antwoord
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verkeerdelijk als een bevestiging heeft
begrepen, terwijl het een rechtzetting
was, omdat dit antwoord dubbelzinnig
was ; dat hij aldus, in stede van te dalen
in een luchtcorridor boven het Lemanmeer, naar het bovenste Mont Blancmassier is gedoken ;
Overwegende dat de rechtsvordering
van de eiseressen ertoe strekte hun
schade volledig te doen vergoeden ; dat
zij, om de onbeperkte aansprakelijkheid
van verweerster te doen aannemen,
steunden op artikel 25 van het V erdrag
van Warschau van 12 oktober 1929 tot
het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationaal luchtvervoer, goedgekeurd bij de wet van
7 april 1936, gewijzigd. door artikel XIII
van het Protocol van 's-Gravenhage van
28 september 1955, goedgekeurd bij de
wet van 30 juli 1963;
Overwegende dat het arrest zegt dat,
voor de toepassing van deze bepaling,
de vervoerder of zijn ondergeschikte,
aan wie men een roekeloze daad of
nalatigheid verwijt, werkelijk moest
weten dat schade waarschijnlijk het
gevolg zou zijn en dat deze wetenschap
subjectief beoordeeld moet worden ; dat
het arrest, op grond van de vermoedens
die het aanduidt, beslist dat de piloot
deze werkelijke wetenschap niet had en
bijgevolg de rechtsvordering van de
eiseressen afwijst in zoverre zij strekt
tot betaling van de bedragen die het bij
artikel 22 van voornoemd verdrag vastgesteld forfaitair bedrag te boven gaa~;
Overwegende dat het middel het arrest
hoofdzakelijk verwijt aldus artikel 25
van het in 1955 te 's-Gravenhage gewijzigde Verdrag van W arschau te
hebben geschonden, nu het genoemd
artikel 25 geen afwijking inhoudt van
het beginsel van artikel 1137 van het
Burgerlijk Wetboek, volgens welk elke
contractuele fout in abstracto en niet
in concreto moet beoordeeld worden, of,
met andere woorden, objectief en niet
subjectief;
Overwegende dat het eerste lid van
artikel 1137 de door het middel aangevoerde regel vastlegt doch daaraan geen
absoluut karakter toekent en het tweede
lid de toepassing van bijzondere bepalingen op bepaalde contracten mogelijk
maakt; dat, zelfs al was artikel 1137 van
het Burgerlijk W etboek ten deze toepasselijk, de rechter niettemin zou
moeten onderzoeken of het bij hem
aanhangig gemaakte geschil niet wordt
beheerst door bijzondere bepalingen ;

Overwegende nochtans dat de aansprakelijkheid
inzake
internationaal
luchtvervoer, waarover het hof van
beroep uitspraak moest doen, beheerst
wordt door het Internationaal V erdrag
van W arschau tot het brengen van
eenheid op dat stuk; dat het interne
recht slechts kan worden ingeroepen in
zoverre het Verdrag zelf ernaar verwijst
of zulks toestaat ;
Overwegende dat de interpretatie van
een internationaal Verdrag tot eenmaking
van het recht niet kan gebeuren door te
verwijzen naar het nationaal recht van
een der verdragsluitende Staten; dat,
indien de tekst uitlegging vergt, deze
moet gebeuren op grond van aan het
Verdrag eigen elementen, met name zijn
voorwerp, zijn doel en zijn context,
en bovendien zijn voorbereiding en zijn
wordingsgeschiedenis ; dat het nutteloos
zou zijn een verdrag uit te werken dat een
internationale wetgeving vastlegt indien
de gerechten van elke Staat het volgens
hun eigen rechtsbeginselen zouden interpreteren;
Overwegende dat het Verdrag van
Warschau van 12 oktober 1929 bepaalde
regels heeft willen vaststellen tot het
brengen van eenheid in het internationale
luchtvervoer, met name wat de aansprakelijkheid van de vervoerder betreft ;
dat de bepalingen ervan, die het resultaat
zijn van een compromis tussen de verschillende verdragsluitende Staten, een
autonoom juridisch stelsel vormen, dat
onafhankelijk is van de nationale wetgevingen, zelfs al hebben verschillende
van deze Staten de toepassing ervan
uitgebreid tot binnenlands luchtvervoer ;
dat het verdrag inzonderheid geen uitsluitsel geeft nopens het al dan niet
contractueel kenmerk van de aansprakelijkheid die het regelt, wat met name
volgt uit het eerste en tweede lid van
artikel 24;
Overwegende dat het verdrag inzake
aansprakelijkheid drie essentiele regels
vastlegt : 1° de vervoerder wordt vermoed aansprakelijk te zijn (artikel 17
tot 19), dit vermoeden kan evenwel
worden omgekeerd indien de vervoerde
bewijst dat hij en zijn ondergeschikten
alle maatregelen hebben getroffen, nodig
om de schade te vermijden, of dat het
hun onmogelijk was die maatregelen te
treffen (artikel 20); 2° de aansprakelijkheid van de vervoerder wordt nochtans
tot bepaalde bedragen beperkt (artikel 22) ; 3° de niettemin onbeperkte
aansprakelijkheid van de vervoerder in
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bepaalde gevallen die het verdrag aanduidt (artikel 25);
Overwegende dat de oorspronkelijke
tekst van artikel 25, eerste lid, nopens
de onbeperkte aansprakelijkheid van de
vervoerder als volgt luidde
« De
vervoerder heeft niet het recht zich te
beroepen op de bepalingen van dit
Verdrag, welke zijn aansprakelijkheid
uitsluiten of beperken, indien de schade
het gevolg is van zijn opzet of van
schuld zijnerzijds, die volgens de wet van
de rechter, voor wie de vordering wordt
aanhangig gemaakt, met opzet wordt
gelijkgesteld » ;
Dat deze bepaling, ongeacht haar
draagwijdte die tot uiteenlopende interpretaties heeft geleid, aantoonde hoe
moeilijk het was op dit stuk tot een
eenvormige regel te komen ;
Overwegende dat het Protocol van
's-Gravenhage de moeilijkheden heeft
willen oplossen die voortvloeiden uit de
vorige tekst door, uitgaande van een
compromisoplossing, een gemeenschappelijke regel vast te stellen, eigen aan het
internationaal luchtvervoer ;
Dat het Protocol van 's-Gravenhage,
wegens de ontwikkeling van het luchtvervoer
en de
levensvoorwaarden,
daarenboven de bedragen heeft verhoogd
van de schadevergoeding waartoe de
vermoede aansprakelijkheid van de vervoerder beperkt was en, ter compensatie,
de gevallen waarin de vervoerder onbeperkt aansprakelijk was veel nauwgezetter heeft bepaald;
Overwegende dat de tekst van artikel 25 van het Verdrag, zoals hij werd
vastgesteld door het Protocol van
's-Gravenhage en in Belgie op 25 november 1963 in werking trad, bepaalt
dat : «De in artikel 22 vermelde aansprakelijkheidsgrenzen niet van toepassing zijn indien wordt bewezen, dat de
schade het gevolg is van een daad of een
nalatigheid van de vervoerder of van
zijn ondergeschikten, welke plaatsvond
hetzij met de bedoeling schade te
veroorzaken, hetzij roekeloos en met de
wetenschap dat schade waarschijnlijk
het gevolg zou zijn, voor zover in geval
van een daad of een nalatigheid van
ondergeschikten tevens wordt bewezen,
dat dezen handelden in de uitoefening
van hun dienstbetrekking ll;
Dat de tekst aldus hetzij de opzettelijke
fout bedoelt, hetzij de fout die zowel
wordt gekenmerkt door roekeloosheid
als door de wetenschap dat schade
waarschijnlijk het gevolg zou zijn;
Overwegende dat reeds uit de be-

woordingen zelf van deze bepaling kan
afgeleid worden dat de opstellers ervan
wilden dat werd bewezen dat de vervoerder of zijn ondergeschikten werkelijk
wisten dat schade waarschijnlijk het
gevolg zou zijn en niet dat zij zulks
normalerwijze hadden moeten weten ;
Dat deze uitlegging daarenboven overeenstemt met het door de conferentie te
's-Gravenhage nagestreefde doel, en,
daarenboven, bevestigd wordt door de
bescheiden die haar werden overgelegd
en die ten grondslag hebben gelegen aan
de redaktie van de tekst, en door de
diskussies die aan de aanneming van die
tekst zijn voorafgegaan ;
Overwegende dat het arrest derhalve
dienaangaande wettelijk verantwoord is
en dat het middel in die mate naar recht
faalt;
Overwegende dat het arrest voor het
overige beslist, op grand van een soeveteine beoordeling in feite, dat de informatie van de radarverkeersleider dubbelzinnig was en, door te steunen op de
verschillende aangeduide vermoedens en
niet enkel op de ervaring en de hoedanigheden van de piloot, dat laatstgenoemde
deze informatie verkeerd heeft begrepen ;
Dat het middel dienaangaande op een
onjuiste uitlegging van de bestreden
beslissing berust en dus feitelijke grandslag mist;
Dat het middel, in zoverre het de
beoordeling in feite van de rechter
bekritiseert, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eiseressen in
de kosten.
27 januari 1977. 1e kamer. Voorzitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. - Verslaggever, de H. Meeus. Gelijkluidende conclusie, de H. Delange,
procureur-generaal. - Pleiters, de HR.
Biitzler en Dassesse.

1e

KAMER.-

28 januari 1977.

1° BEWIJS.- BEWIJS

DOOR GESOHRIFT.
BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE ZAKEN.
DESKUN·
DIGENVERSLAG. UITLEGGING DIE
NIET TE VERENIGEN IS MET DE BEWOORDINGEN VAN HET VERSLAG. MIS·
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KENNING VAN DE BEWIJSRRACHT VAN
DE ARTEN.

2°

CASSATIE.- OMVANG.- BURGERLIJRE ZAREN. BESLISSING WAARBIJ
DE GEHELE AANSPRARELIJRHEID VOOR
EEN AANVARING TUSSEN TWEE SCHEPEN
TEN LASTE VAN DE BESTUURDER VAN
RET ENE SCRIP WORDT GELEGD. 0NWETTELIJRE VERRLARING DAT DE
BESTUURDER VAN RET ANDERE SCRIP
GEEN FOUT
HEEFT
GEPLEEGD.
CASSATIE. GRENS.

1°

B.W.)

2° W anneer een beslissing volgens welke de
bestuu?·der van het ene sohip alleen en
geheel aansprakelijk is voor een aanvaring tussen twee sohepen, wo1·dt
vernietigd omdat de reohter onwettelijk
heejt verklaard dat de bestuurder van het
andere sohip geen jout heeft begaan,
strekt de vernietiging zioh niet uit tot het
besohikkend gedeelte volgens hetwelk
de eerste bestuurder een fout heejt
begaan waarvoor hij aansprakelijk is (2).
(TAS, T. DE HAES.)

Met de notities overeenstemmend
arrest.

28 januari 1977.- I• kamer.- Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Gerniers. - Gelijkluidende oonclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. VanRyn.

28 januari 1977.

OVEREENKOMST. UITLEGGING
DOOR DE RECHTER.- VoORWAARDE.

2° BEWIJS.

BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSRRACHT VAN DE ARTEN.BURGERLIJRE ZAREN.- LASTENBOER
DAT EEN UITLEGGING VEREIST. RECHTER DIE ZICH OP EXTRINSIERE
GEGEVENS BEROEPT OM DE WERRELIJRE
WIL VAN DE PARTIJEN TE BEPALEN.UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE
BEWOORDINGEN VAN RET LASTENBOER,
GEEN MISRENNING VAN DE BEWIJSRRACHT DER AKTEN.

I 0 De bewijskraoht van een deskundigen-

verslag wordt miskend door de beslissing
die hiervan een uitlegging geeft die niet
te verenigen is met de bewoordingen
ervan (I). (Artt. I319, I320 en 1322

RAMER.-

30

OVEREENKOMST. BINDENDE
KRACHT TUSSEN DE PARTIJEN.
RECHTER DIE AAN DE OVEREENKOMST
DE UITWERRING TOERENT DIE ZIJ,
VOLGENS
DE
UITLEGGING DIE HIJ
ERVAN GEEFT, WETTELIJR TUSSEN DE
PARTIJEN HEEFT.- GEEN SCHENDING
VAN ARTIREL ll34 VAN RET BURGERLIJR WETBOER.

1° De rechte?· mag een overeenkomst slechts
~titleggen indien zij niet duidelijk is en
een uitlegging vereist (3). (Impliciete
oplossing.) (Artt. ll56 en vlg. B.W.)
2° De bewijskracht van de akten wordt niet
miskend door de rechter die, zonder de
bewoordingen te miskennen van een
lastenboek dat moet worden uitgelegd,
zich op extrinsieke gegevens beroept om
de werkelijke draagwijdte te bepalen
welke de pm·tijen aan het lastenboek
hebben willen toekennen (4). (Artt. I3I9,
I320 en 1322 B.W.)
3° De bindende kracht van een overeenkomst wordt niet miskend door de rechter
die aan de overeenkomst het gevolg
toekent dat zij, volgens de uitlegging die
hij ervan geejt, wettelijk tussen de
partijen heejt (5). (Art. 1134 B.W.)
(COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND
VANGEEL, T. PERSONENVENNOOTSCHAP

(1) Cass., 11 oktober 1973 (A?'?', cass., 1974,
biz. 170) ; raadpi. cass., 27 januari 1977, supra,
biz. 594.
(2) Raadpi. cass., 12 november 1973 en
26 april1974 (Arr. cass., 1974, biz. 291 en 932),
9 december 1974 (ibid., 1975, biz. 421),
9 september 1975 (ibid., 1976, biz. 49), en
14 september 1976, sup?·a, biz. 49 ; vgl. cass.,
31 januari 1975 (A?'?'. cass., 1975, biz. 621) en
9 maart 1976 (ibid., 1976, biz. 782).

(3) Cass., 22 oktober 1976, supm, biz. 229,
en noot 1.
(4) Cass., 17 mei 1974 (Ar?', cass., 1974,
biz. 1046) en 11 maart 1976 (ibid., 1976,
biz. 800); raadpi. cass., 28 januari 1976 (ibid.,
1976, biz. 623) en 22 oktober 1976, vermeid
onder noot 3, en noot 2.
(5) Cass., 28 januari 1976, vermeid onder
noot 4, en 29 oktober 1976, sttp?·a, biz. 250.

