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MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
<< ALGEMENE ONDERNEMINGEN J. EN K.
WILLEMS».)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
28 januari 1977.- 1e kamer.- Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. V erBlaggever, de
H. Sury. - Gelijkluidende conclUBie, de
H. Tillekaerts, advocaat-generaal. PleiterB, de HH. Houtekier en Bayart.

2e KAMER.- 31 januari 1977.

DRONKENSCHAP. OVERTREDING
VAN ARTIKEL 4 VAN DE BESLUITWET
VAN 14 NOVEMBER 1939.- DRONKlllNMAKENDE DRANKEN OPDIENEN AAN
EEN PERSOON DIE KENNELIJK DRONKEN
IS. - BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF.

D1·onkenmakende dranken opdienen aan
een perBoon die kennelijk dronken iB,
iB Btrajbaa1· krachtenB artikel 4, ee~wte
lid, van de beBluitwet van 14 november
1939; wettelijk verantwoord iB duB het
vonniB dat, na te hebben vaBtgeBteld dat
kennelijk waB de dronkenBchap van de
verbruiker aan wie de beklaagde dronkenmakende dranken heeft opgediend, de
beklaagde veroo1•deelt door te beBliBBen
dat de door hem aangevoerde onwetendheid het gevolg waB van zijn nalatigheid (1).
(HAMELS.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 september 1976 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik ;
In zoverre de voorziening is ingesteld
tegen de beslissing op de vordering die
door het openbaar ministerie werd
ingesteld :
(1) Raadpl. cass., 6 maart 1972 (Arr. cass.,
1972, biz. 625).

a) tegen de medebeklaagden Delfosse,
Gigon en De Felice :
Overwegende dat eiseres niet bevoegd
is om zich tegen die beslissing in cassatie
te voorzien ;
b) tegen eiseres :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 4 van de besluitwet
van 14 november 1939 betreffende de
beteugeling van de dronkenschap en
97 van de Grondwet,
doordat het vonnis eiseres veroordeelt
wegens overtreding van artikel 4, eerste
lid, van die besluitwet,
te1·wijl, enerzijds, het vonnis vaststelt
dat de beklaagde zich geen rekenschap
heeft gegeven van de staat van dronkenschap van de twee verbruikers en
bijgevolg dat zij niet de bedoeling had de
wet te overtreden, zodat een bestanddeel
van het misdrijf ontbreekt, anderzijds,
het vonnis, dat zijn veroordeling baseert
op het feit dat de beklaagde een ernstige
nalatigheid heeft begaan door zich geen
rekenschap te geven van die staat van
dronkenschap, steunt op een element
waarvan geen sprake is in voormelde
wets bepaling,
en terwijl althans het vonnis niet heeft
geantwoord op de conclusie waarin
eiseres betoogde dat de telastlegging
slechts zou bewezen zijn indien zij de
bedoeling had gehad de wet te overtreden:
Overwegende dat volgens artikel 4,
eerste lid, van de besluitwet van 14 november 1939 strafbaar is het enkel
opdienen van dronkenmakende dranken
aan een persoon die kennelijk dronken is ;
Overwegende dat het vonnis, om de
telastlegging bewezen te verklaren, zegt
dat eiseres « een schuldige nalatigheid
heeft begaan door niet te zien dat de
eerste twee beklaagden in kennelijke
staat van dronkenschap verkeerden >> ;
Overwegende dat, na aldus te hebben
vastgesteld dat de twee verbruikers aan
wie eiseres dronkenmakende dranken
heeft opgediend in kennelijke staat van
dronkenschap verkeerden en dat de
onwetendheid waarop eiseres zich beroept
te wijten is aan haar schuldige nalatigheid, het vonnis, met een passend
antwoord op de conclusie, wettelijk
heeft beslist dat eiseres geen onoverkomelijke dwaling kan aanvoeren en dat
alle bestanddelen van het wanbedrijf
bewezen zijn ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
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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 eiseres in de kosten.
31 januari 1977. 2e kamer. V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Mevr. Raymond-Decharneux. - Gelijkluidende conolusie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Stockis
(van de balie te Luik).

2e KAMER, -

31 januari 1977.

BEWIJS. - STRAFZAKEN. LAST.- BEGRIP.

BEWIJS-

De rechter die, op grand van de door hem
gegeven overwegingen, zegt dat in de
door de beklaagde tot staving van zijn
verweermiddelen aangevoerde beweringen
niets geloofswaardigs te vinden is,
omkleedt zijn beslissing regelmatig met
redenen en maakt een juiste toepassing
van de regels betreffende de bewijslast
in strajzaken ( 1).
(BISSEUX.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 oktober 1976 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de veroordelende beslissing op de
tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het middel afgeleid uit de
schending van het algemeen beginsel
inzake de bewijslast in strafzaken,
doordat het arrest, om de telastleggingen A en B bewezen te verklaren,
erop wijst dat het bewijs van de bedrieglijke aard van de detentie van de weg(1) Vgl. cass., 26 februari en 12 juni 1973
(Arr. cass., 1973, blz. 633 en 987); 21 januari
1974 (ibid., 1974, blz. 560).

genomen voorwerpen hieruit volgt dat de
beldaagde geen enkel bewijs, zelfs geen
gedeeltelijk, heeft kunnen leveren van de
rechten die hij beweert te hebben op het
materiaal en de documentatie welke
tijdens de huiszoeking bij hem werden
gevonden, ofschoon hij op 13 november
1970 zelfheeft verklaard aan de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Anciens Etablissements Maetens
af te staan << al het materiaal ... dat hem
toebehoorde ... zonder enige uitzondering
of voorbehoud ... "• en zich er bovendien
toe verbonden heeft zich niet rechtstreeks
of onrechtstreeks met soortgelijke zaken
in te laten zonder het akkoord van die
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
terwijl een beklaagde geen enkel bewijs
client aan te brengen om zich vrij te
pleiten en het bewijs van alle bestanddelen van een misdrijf door de vervolgende partij of door de burgerlijke
partij moet worden geleverd, zodat de
rechters in hoger beroep aan eiser
onwettelijk een bewijs hebben opgelegd
dat hij niet moest leveren :
Overwegende dat het arrest vermeldt
dat eiser, « die op 31 oktober 1973 de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid «Neon 10 "verliet, terwijl
hij op 18 oktober 1973 door een concurrerende firma in dienst was genomen,
.. . in redelijkheid niet kan beweren te
goeder trouw te hebben gehandeld door,
na de beeindiging, de litigieuze voorwerpen en documenten onder zich te
houden en zulks zelfs in de onderstelling
dat de detentie van die zaken, v66r
31 oktober 1973; de stilzwijgende instemming had van zijn werkgever " ;
Overwegende dat uit die verme1dingen
van het arrest samen met die welke
voorkomen in het middel blijkt dat de
rechters in hoger beroep hebben geoordeeld dat er helemaal niets geloofwaardigs te vinden was in de aanspraken
van eiser op het materiaal en de documentatie waarop de telastleggingen betrekking hebben;
Dat het arrest, door die aanspraken
op basis van die overwegingen af te
wijzen, een juiste toepassing maakt van
de wettelijke beginselen inzake de bewijslast;
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 ;
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II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen .op de civielrechtelijke vorderingen die door de
verweersters, burgerlijke partijen, werden
ingesteld,
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
31 januari 1977. 2e kamer. V oo1·zitter, Baron . Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
Baron Vinyotte. Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. Fally.

2e KAMER.- 31 januari 1977.
VOORLOPIGE HECHTENIS.- HAND·
HAVING VAN DE HECHTENIS. - WET
VAN 20 APRIL 1874, ARTIKEL 5, GEWIJ·
ZIGD BIJ ARTIKEL 3 VAN DE WET VAN
13 MAART 1973. - MOTIVERING.

De ernstige en ttitzonderlijke omstandigheden die dm·mate de openbare veiligheid
raken dat de voorlopige hechtenis moet
worden gehandhaafd, wm·den onder vermelding van gegevens eigen aan de zaak
of de persoonlijkheid van de ve1·dachte
nauwkeu1•ig omschreven dam· het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zowel met verwijzing nam·
de redenen van een vroeger arrest in
dezelfde zaak en naar de redenen, welke
het wettelijk aan de vordering van het
openbaar ministerie ontleend heejt als
naar zijn eigen redenen, vaststelt ~ner
zijds, dat het gedrag van de verdachte, dat
erop wijst dat hij bijzonder gevaarlijk is,
de maatschappelijke en bijgevolg de
openbare veiligheid rechtstreeks en
ernstig in het gedrang brengt en
anderzijds, dat te vrezen valt d~t d;
verdachte, na eventuele invrijheidstelling
Belgie verlaat en daardoor het goed;
ve1·loop zal belemmeren van het onderzoek
waarbij zijn aanwezigheid nag noodzakelij k is voor de reconstructie van
de feiten (1). (Art. 5 wet van 20 april
1874, gew. bij art. 3 van de wet van
13 maart 1973.)
(1) Oass., 17 en 18 februari 1975 (-Arr. cass.,
1975, biz. 676 en 681). Zie ook het volgend
arrest.

(ALVAREZ-GARRIDO.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 december 197 6 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling ;
Over het middel afgeleid uit de
schending van artikel 2 van de wet op de
voorlopige hechtenis,
doordat de kamer van inbeschuldigings~elling, om de motivering van het tegen
eiseres verleende bevel tot aanhouding
te bevestigen, alleen verwijst naar de
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden als vermeld in de vordering van
het openbaar ministerie en die overgenomen zijn in het arrest dat zij op
16 november 1976 heeft gewezen, met
bovendien " dat valt te vrezen dat de
beklaagde na haar eventuele invrijheidstelling Belgie zal verlaten en daardoor
het goede verloop zal belemmeren van
het onderzoek :ya~rbij haar aanwezigheid
nog noodzakehJk IS voor de reconstructie
van de feiten »,
terwijl, eerste onde1•deel, deze laatste
motieven niet genoegzaam verklaren
waarom te vrezen valt dat eiseres zich
aan de vervolgingen zal onttrekken · het
niet voldoende is om, zoals het a~rest
dat doet, alleen de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden te vermelden ; het
ook nodig is dat die omstandigheden,
die eigen zijn aan de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte, om redenen
van openbare veiligheid de voorlopige
hechtenis vereisen ;
tweede onderdeel, het arrest niet antwoordt op een van de argumenten van de
conclusie van eiseres :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest uitspraak
doet over de handhaving van de voorlopige h~c~tenis ; dat de motivering van
die beshssmg dan ook onderworpen is
aan de bepalingen van artikel 5 van de
wet op de voorlopige hechtenis, dat
vervangen is bij artikel .3 van de wet
van 13 maart 1973;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, door haar beslissing
met name te doen steunen op de motieven
van het arrest dat zij op 16 november
1976 in dezelfde zaak heeft gewezen en
die zij wettelijk heeft kunnen ontlenen
aan de vordering van het openbaar
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ministerie, vaststelt dat « het gedrag van
de beklaagde dat erop wijst dat zij
bijzonder gevaarlijk is, de maatschappelijke orde en, bijgevolg, de openbare
veiligheid rechtstreeks en ernstig in het
gedrang brengt » ;
Dat het arrest, benevens de overweging die het in zijn motivering geeft
en die in het middel wordt vermeld, aldus
een nauwkeurige omschrijving geeft van
de gegevens eigen aan de zaak en de persoonlijkheid van eiseres die ernstige en
uitzonderlijke omstandigheden opleveren
en die, aangezien ze de openbare veiligheid raken, de handhaving van de voorlopige hechtenis noodzakelijk maken ;
Overwegende dat de bestreden beslissing derhalve wettelijk verantwoord is ;
Dat het eerste onderdeel van het
middel niet kan worden aangenomen ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel geen
melding maakt van de vordering, het
verweer of de exceptie waarop niet
werd geantwoord ;
Dat dit onderdeel van het middel
wegens zijn vaagheid 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;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
31 januari 1977. 2e kamer. V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Baron Villl;otte. Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleiters, Mevr. A. Krywin en Mevr.
D. Claeys Bouuaert (beiden van de balie
te Brussel).

2e KAMER.- 31 januari 1977.
VOORLOPIGE HECHTENIS.- HANDHAVING VAN DE HECHTENIS. - WET
VAN 20 APRIL 1874, ARTIKEL 5, GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 3 VAN DE WET VAN
13 MAART 1973. - VooRWAARDEN.

De beslissing van het onderzoeksgerecht dat

de voorlopige hechtenis na een maand
gehandhaajd wordt, moet nauwkeurig
melding maken van de gegevens eigen
aan de zaak of de persoonlijkheid van
de verdachte, die zodanige ernstige en
uitzonderlijke omstandigheden opleveren
en de openbare veiligheid raken dat
de hechtenis moet worden gehandhaafd (1). (Art. 5 wet van 20 april1874,
gewijzigd bij art. 3 van de wet van
13 maart 1973.)
(REITZ.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 december 1976 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 5, eerste lid,
van de wet van 20 april1874 op de voorlopige hechtenis, dat vervangen is bij
artikel 3 van de wet van 13 maart 1973 :
Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van de beroepen beschikking,
de voorlopige hechtenis die werd bevolen
bij het aanhoudingsbevel van 19 november 1976 handhaaft; dat, tot staving
van die beslissing, het arrest, na te
hebben vastgesteld « dat er voldoende
aanwijzingen bestaan om de beschuldiging onwettelijk voorhanden hebben van
verdovende middelen te rechtvaardigen »,
erop wijst, enerzijds, « dat de ernstige en
uitzonderlijke omstandigheden die de
openbare veiligheid raken de handhaving
van de voorlopige hechtenis vereisen >> en,
anderzijds, « dat de verdachte in Belgiii
ge!ln vaste verblijfplaats heeft ; dat men
kan vrezen dat hij zich aan de vervolgingen zal onttrekken, te meer daar hij
heeft te kennen gegeven dat hij zo vlug
mogelijk naar Californiii wilde terugkeren », en « dat de noodzaak om het
normale verloop van de procedure te
waarborgen van openbare orde is ... » ;
Overwegende dat de beslissing van het
onderzoeksgerecht waarbij de handhaving van de voorlopige hechtenis wordt
bevolen melding moet maken van de
gegevens, eigen aan de zaak of de
persoonlijkheid van de verdachte, die
(1) Cass., 7 mei 1974 (Arr. cass., 1974,
biz. 1008) en 9 juni 1975 (ibid., 1975, blz.1070).
Zie ook het voorgaand arrest.
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ernstige en uitzonderlijke omstandigheden opleveren en die, aangezien ze de
openbare veiligheid raken, de handhaving
van de voorlopige hechtenis vereisen ;
Dat in de beslissing op duidelijke wijze
moet worden vastgesteld dat aan deze
dubbele voorwaarde voldaan is ;
Overwegende dat de omstandigheden
dat de verdachte in Belgiii geen vaste
verblijfplaats heeft en heeft te kennen
gegeven dat hij zo vlug mogelijk naar
CaJifornie wilde terugkeren aan zijn
persoonlijkheid eigen gegevens zijn ; dat
het arrest, onder de vermelding « dat
men kan vrezen dat hij zich aan de
vervolgingen zal onttrekken », uit voormelde gegevens afleidt dat ze de openbare
veiligheid raken en dus de handhaving
van de hechtenis vereisen ;
Overwegende echter dat noch voormelde gronden van het arrest, noch
enige andere overweging ervan stellig
melding maken van de gegevens, eigen
aan de zaak of de persoonlijkheid van de
verdachte, die de kamer van inbeschuldigingstelling als ernstig en uitzonderlijk
heeft beschouwd ;
Om die redenen, en zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de door
eiser voorgestelde middelen, 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 Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling.

31 januari 1977. 2• kamer. V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Baron Vint;~otte. Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Cl. S. Aronstein (van de
balie te Brussel).

(1) Raadpl. J. RENAULD, bijgewerkt door
P. STIENON, "Regimes matrim.oniaux », Rep.
notarial, 1976, d. V, nr. 186, blz. 156, en
BAETEMAN, «De voorbehouden goederen »,
T.P.R., 1975, blz. 144, nr. 24.
(2) Artikel 226septies van het Burgerlijk
W etboek is opgeheven bij artikel 1 van de

2• KAMER. I0

1 februari 1977.

HUWELIJK. VooRBEROUDEN
GOEDEREN. EIGEN GOEDEREN OF
GEMEENSORAPSGOEDEREN. - BEPAALD
NAAR GELANG VAN DE OORSPRONG ER·
VAN EN DOOR RET HUWELIJKSGOEDERENSTELSEL.

2° HUWELIJKSCONTRACT.- VooRBEROUDEN GOEDEREN.- EIGEN GOE~
DEREN OF GEMEENSORAPSGOEDEREN.
- BEPAALD NAAR GELANG VAN DE
OORSPRONG ERVAN EN DOOR RET
RUWElLIJKSGOEDERENSTELSEL.
I 0 en 2° Of voorbehouden goederen eigen
dan wel gemeenschapsgoederen zijn
wordt bepaald nam· gelang van de
oorsprong ervan en door het huwelijksgoede?·enstelsel van de echtgenoten (1).
(Art. 226septies B.W. [2].)
(VRANOKX EN NAAMLOZE VENNOOTSORAP
<<DE SORELDE », T. JESPERS, KLEFFNER
EN NAAMLOZE VENNOOTSORAP << GROEP
JOSI )),)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 28 mei I976 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen ;
Overwegende dat het arrest de eerste
eiseres, Vranckx Martine, veroordeelt
wegens onopzettelijke doding van J espers
Brigitte, dochter van de verweerders
J espers Augustinus en Kleffner Elisabeth,
en verder uitspraak doet op a) de civielrechtelijke vorderingen ingesteld door
die verweerders tegen eiseres, tegen haar
vader Vranckx Joseph als civielrechtelijk
aansprakelijke en tegen tweede eiseres als
vrijwillig tussengekomen partij en b) de
vordering tot tussenkomst en vrijwaring
ingesteld door eerste eiseres en haar
vader tegen verweerster, de naamloze
vennootschap << Groep J osi )) ;
Overwegende dat de vordering tot
tussenkomst en vrijwaring hierop steunde
dat het voertuig, dat op het ogenblik
van het ongevaJ bestuurd werd door
eerste eiseres, ten name van de verwet van 14 juli 1976 en vervangen door bepalingen vervat in titel V van Boek III van het
Burgerlijk W etboek. De datum van inwerkingtreding van deze bepalingen is vastgesteld
bij artikel 3 van vorenvermelde wet van
14 juli 1976 (overgangsbepalingen).
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verweerster, de naamloze vennootschap
« Groep J osi >> ; dat echter de schade, voor
zover die door deze polis niet was gedekt,
verzekerd was bij tweede eiseres (De
Schelde), krachtens een uitbreidend beding van de polis aansprakelijkheid
motorrijtuigen aangegaan door Vranckx
Joseph;
Overwegende dat de voorzieningen
aileen de civielrechtelijke vorderingen
betreffen;
I. Wat de voorziening van Vranckx
Martine betreft :

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de door eiseres
tegen de naamloze vennootschap Groep
J osi, gedaagde in tussenkomst en vrijwaring, ingestelde civielrechtelijke vorderingen:
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
eiseres, als dagende partij, haar voorziening heeft doen betekenen aan de
partij tegen wie zij gericht is ;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is ;
B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de tegen eiseres
door Jespers A. en Kleffner E. ingestelde
civielrechtelijke vorderingen :
Overwegende dat eiseres geen middel
aanvoert;
II. Wat de voorziening van de naamloze vennootschap De Schelde, vrijwillig
tussengekomen partij, betreft :
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de beslissing op de tegen
eiseres door de burgerlijke partijen
Jespers en Kleffner ingestelde civielrechtelijke vorderingen ;

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering van Kleffner Elisabeth :
Overwegende dat eiseres geen middel
aanvoert;

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van J espers Augustinus :
Over het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 226septies en,
voorzoveelnodig, 1401 vanhetBurgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep de bestreden
beslissing dat de naamloze vennootschap

Groep J osi, verzekeraar van het bij het
ongeval betrokken voertuig, op grond
van de artikelen 3 en 7 van de verzekeringspolis, niet gehouden is tot
vergoeding van de door J espers Augustinus geleden schade, die derhalve,
overeenkomstig artikel 4 van de polis,
moet vergoed worden door de naamloze
vennootschap De Schelde, eiseres in
cassatie, steunt op het beslissend motief
dat « Jespers en Kleffuer, blijkens de
inschrijving in het handelsregister, gehuwd zonder huwelijkscontract, vallen
onder het stelsel van de wettelijke
gemeenschap van goederen >> en « dat het
autovoertuig, aangekocht door vrouw
Kleffner, derhalve tot de gemeenschap
behoort en beide echtgenoten er gemeenschappelijke eigenaar van zijn )),
terwijl J espers Augustinus in zijn
conclusie voor het hof van beroep deed
gelden dat hij niet als medeiiigenaar
kon beschouwd worden van het voertuig;
« het beroep van de echtgenote van
J espers en de eruit spruitende inkomsten
alsmede het karakter van deze inkomsten
voor dame J espers de aankoop door de
echtgenote wettigen van het geaccidenteerde voertuig, dat door de echtgenote
trouwens ook op haar naam werd
verzekerd )), en derhalve, zoals onder meer
blijkt uit de uitdrukkelijke verwijzing
in conclusie naar artikel 226septies van
het Burgerlijk Wetboek, het feit inriep
dat bedoelde auto een « voorbehouden >>
goed was van zijn echtgenote, Mevrouw
Kleffner,
en terwijl, eerste onderdeel, de hierboven
aangehaalde motivering van de bestreden
beslissing in het onzekere laat of zij dit
door J espers ingeroepen mid del heeft
verworpen omdat in feite werd geoordeeld dat de verzekerde wagen geen
« voorbehouden goed >> was van Mevrouw
Kleffner, echtgenote Jespers, dan wei
omdat in rechte werd geoordeeld dat de
wagen, hoewel een « voorbehouden goed ))'
toch tot de gemeenschapsgoederen van
de echtgenoten bleef behoren, zodat de
bestreden beslissing is aangetast door
dubbelzinnigheid, althans onduidelijkheid, en derhalve niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van
de Grondwet) ;
tweede onderdeel, in de veronderstelling
dat het hof van beroep heeft willen
beslissen dat de verzekerde wagen,
hoewel voorbehouden goed van de vrouw,
toch als een gemeenschapsgoed moest
beschouwd worden, deze beslissing een
miskenning inhoudt van het wettelijk
begrip « voorbehouden goederen ))' die een
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de eindbestemming slechts vaststaat bij
de aanvaarding of de verwerping van de
gemeenschap door de vrouw, zodat het
voorbehouden karakter van een goed
niet kan samengaan met het gemeenschappelijk karakter ervan en de desbetreffende artikelen van het Burgerlijk
W etboek derhalve door de bestreden
beslissing geschonden werden (schending
van de artikelen 226septies en, voor
zoveel nodig, 1401 van het Burgerlijk
Wetboek):
Overwegende dat J espers in de bedoelde conclusie betoogde dat de naamloze vennootschap Groep J osi hem ten
onrechte het recht op schadevergoeding
te haren laste ontzegde, met verwijzing
naar artikel 7-2 van de op naam van zijn
echtgenote Kleffner afgesloten polis,
krachtens hetwelk hij als medeeigenaar
van het verzekerde voertuig van het recht
op schadevergoeding zou zijn uitgesloten,
terwijl de naamloze vennootschap Groep
J osi het bewijs van die medeeigendom
schuldig bleef; dat Jespers, ten betoge
dat hij geen medeeigenaar van het
voertuig was, de in het middel aangehaalde redenering deed gelden, volgens
welke het kwestieuze voertuig een voorbehouden goed van zijn echtgenote was ;
Overwegende dat het arrest de vordering van Vranckx Martine tegen de
naamloze vennootschap Groep J osi ongegrond verklaart, voor zover zij strekt
tot vrijwaring van voornoemde beklaagde
tegen de te haren laste en ten voordele
van de burgerlijke partij J espers uitgesproken veroordelingen ; dat de afwijzing
van deze eis tot tussenkomst en vrij.
waring stoelt op de reden dat Jespers
door de bepalingen van de bij de naamloze vennootschap Groep J osi afgesloten
polis van het recht op schadevergoeding
is uitgesloten ; dat het arrest deze
beslissing hierop grondt dat a) Jespers
en diens echtgenote Kleffner onder het
stelsel van de wettelijke gemeenschap
gehuwd zijn en zij dus heiden als gemeenschappelijke eigenaars van het voertuig
moeten worden beschouwd, en b) dat de
civielrechtelijke aansprakelijkheid van
Jespers, als medeeigenaar van het
verzekerde voertuig, krachtens artikel 3
van de algemene polisvoorwaarden, door
het contract gedekt is en hij dientengevolge krachtens artikel 7-2 van de
polis van het recht op schadevergoeding
is uitgesloten ;
Overwegende dat het arrest, door de
vaststelling dat Kleffner handelaar is,

dat zij blijkens de inschrijving in het
handelsregister zonder contract gehuwd
is, dat zij het voertuig had aangekocht
en voor beroepsdoeleinden gebruikte en
verzekerde, duidelijk en ondubbelzinnig
te kennen geeft dat het betrokken
voertuig een voorbehouden goed was ;
Overwegende dat het juridisch karakter
van de « voorbehouden goederen » in de
zin van artikel 226septies van het
Burgerlijk W etboek niet wordt bepaald
door de regeling omtrent de eigendom
ervan, maar dat deze goederen naar
gelang van hun oorsprong en van het
huwelijksgoederenstelsel eigen of gemeenschapsgoederen zijn ;
Overwegende dat het arrest op grand
van de vorenvermelde redengeving tevens
te kennen geeft dat het bij het ongeval
betrokken voertuig, ook al was het een
voorbehouden goed van Kleffner Elisabeth, niettemin aan de huwelijksgemeenschap Jespers-Kleffner toebehoort, zodat
beide echtgenoten er de gemeenschappelijke eigenaars van zijn;
Dat het arrest aldus impliciet maar
zeker de conclusie beantwoordt, regelmatig met redenen is omkleed en wettelijk gerechtvaardigd ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.
1 februari 1977.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Ballet, advocaat-generaal.- Pleiters,
de HH. Biitzler en De Gryse.

2 6 KAMER. -

1 februari 1977.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. - STRAFZAREN. - VooRZIE·
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAF·
VORDERING.
VOORZIENING NIET
BETEKEND AAN HET OPENBAAR MINIS·
TERIE. - NIET·ONTVANRELIJKHEID.
2° MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (BEHOUD VAN).- WET VAN
7 AUGUSTUS 1931.- WET NIET OPGE·
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OP DE STEDEBOUW.
3° MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (BEHOUD vAN). - WET VAN
7 AUGUSTUS 1931, ARTIKEL 21, 2°. VERBOD WERKEN TE ONDERNEMEN
WELKE VERBODEN ZIJN BIJ EEN
KONINKLIJK BESLUIT TOT RANGSOHIKKING VAN EEN LANDSCHAP. - BETEKENIS VAN DE WOORDEN «ONDERNEMEN >>.

4° CASSATIE. - OMVANG. - STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVORDERINGEN.- VoORZIENINGEN VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJEN.- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE REOHTSVORDERING VAN EEN BURGERLIJKE
PARTIJ.- DEZE VERNIETIGING BRENGT
VERNIETIGING MEE VAN DE BESLISSING
OP DE REOHTSVORDERING VAN DE
ANDERE
BURGERLIJKE
PARTIJEN,
WAARAAN DEZELFDE ONWETTELIJKHEID
KLEEFT EN WAARTEGEN DEZE PARTIJEN ZIOH REGELMATIG IN OASSATIE
HEBBEN VOORZIEN.
1° N iet ontvankelij k is de voo?"ziening van
een burgerlijke pa1·tij tegen de beslissing
op de stmfvm·dering, die niet aan het
openbaar ministe1·ie is betekend ( 1).
(Art. 418 Sv.)
2° De wet van 7 augustus 1931 op het
behoud van monumenten en landschappen (2) is niet opgeheven door de
wet van 29 maa1·t 1962 op de stedebouw (3).
3° In de bepaling van artikel 21, 2°, van
de wet van 7 augustus 1931 waarin
straf wm·dt opgelegd aan degene die
werken onderneemt welke ve1·boden zijn
bij een koninklijk besluit tot rangschilcking van een landschap, tenwa1·e
zij bij koninklijk besluit van latere
datum Werden toegelaten ))' sluit de
uitd1·ulcking « werken onde~·nemen )) niet
het voortzetten van reeds aangevangen
werken uit.
(1) Oass., 9 maart 1976 (A1·r. cass., 1976,
biz. 778) en 7 december 1976, supra, biz. 395.
(2) Wat betreft de monumenten en Iandschappen in een der gemeenten van de
N ederiandse taaistreek werd de wet van
7 augustus 1931 op het behoud van de monumenten en Iandschappen gewijzigd bij de
decreten van 13 juli 1972 en 7 maart 1976 van
de Nederiandse Oultuurraad en, wat de
monumenten en Iandschappen in de gemeenten

4° Wanneer verschillende bu1·gerlijke partijen zich in cassatie hebben voorzien,
brengt vernietiging van de eindbeslissing
op de rechtsvordefing van de ene ve?'nietiging mede van de eindbeslissing op de
fechtsvMde?'ing van de ande1·e waaraan
dezelfde onwettelijkheid kleeft en waartegen deze partij zich regelmatig in
cassatie heeft vom·zien (4).
(BELGISOHE STAAT, VERENIGING ZONDER
WINSTOOGMERK « HUIZE ERNEST OLAES >>
EN VAN HEMELRYOK, T. HUYBREOHTS.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 april 1976 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
I. W at betreft de voorziening ingesteld
door de vereniging zonder winstoogmerk
Huize Ernest Claes en door Van Hemelrijck :

II. Wat betreft de voorziening ingesteld door de Belgische Staat :
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering,
waarbij eiser in de kosten werd veroordeeld :
Overwegende dat de voorziening door
eiser, burgerlijke partij, niet is betekend
aan het openbaar ministerie en derhalve
niet ontvankelijk is ;

B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 6, 21, meer bepaald 2°, van de wet van 7 augustus 1931
op het behoud van monumenten en
landschappen, gewijzigd bij besluit van
13 juli 1972 van de Nederlandse Cultuurraad, 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 17 april 1972 waarbij gerangschikt
wordt als landschap, overeenkomstig
de bepalingen van artikel 6 van voorvan de Franse taaistreek betreft, werd vorenvermeide wet gewijzigd bij het decreet van
28 juni 1976 van de Oultuurraad van de
Franse Cultuurgemeenschap.
(3) Raadpi. Raad van State, 8 februari 1974,
(A1·1·esten, 1974, biz. 125).
(4) Raadpl. cass., 9 maart 1976 (Ar1 .. cass.,
1976, biz. 784).
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Claes en omgeving te Zichem,
doordat het arrest, zonder te betwisten
en na zelfs aangenomen te hebben dat
verweerder na 28 mei 1972, dat is na de
datum van inwerkingtreding van voormeld koninklijk besluit van 17 april 1972,
nieuwe bouwwerken heeft uitgevoerd
op een perceel dat door gezegd koninklijk
besluit was bedoeld, beslist dat verweerder zich niet schuldig heeft gemaakt
aan overtreding van artikel 21 van de
voormelde wet van 7 augustus 1931 en
het hof van beroep onbevoegd verklaart
om uitspraak te doen over de burgerlijke
rechtsvordering van eiser, zulks om
de reden dat verweerder de litigieuze
bouwwerken v66r 28 mei 1972 heeft
aangevangen overeenkomstig een door
verweerder bekomen en niet vervallen
bouwvergunning,, dat artikel 21, meer
bepaald 2°, van de voormelde wet van
7 augustus 1931 slechts straffen bepaalt
voor het aanvangen van werken welke
door een koninklijk besluit van klassering
zijn verboden, en niet het vportzetten van
v66r de inwerkingtreding van eep_ dergelijk koninklijk besluit begonnen
werken, en dat artikel 2 van voormeld
koninklijk besluit van 17 april 1972
evenmin een dergelijk voortzetten van
werken verbiedt,
terwijl artikel 6 van de voormelde wet
van 7 augustus 1931 aan de Koning de
macht verleent om aan de reehten van
de eigenaars alle beperkingen te stellen
welke door het nationaal belang worden
vereist, en dus onder meer de macht te
verbieden dat regelmatig aangevangen
werken worden voortgezet, waaruit volgt
dat artikel 21, meer bepaald 2°, van
gezegde wet straffen uitvaardigt, niet
aileen voor hem· die door een koninklijk
besluit van klassering verboden werken
aanvangt, rriaar ook voor hem die
dergelijke werken onderneemt, ook al
gaat het om het voortzetten van vroeger
regelmatig begonnen werken,
. en terwijl · artikel 2 van voormeld
koninklijk besluit van I7 april I972,
wat betreft de in artikel I van gezegd
koninklijk besluit bedoelde percelen,
onder meer verbiedt nieuwe bouwwerken
tot stand te bre~gen of de bestaande
uitwendig te wijzigen met uitzondering
van de noodzakelijke onderhoudswerken,
waaruit volgt dat, nu het voortzetten
:van vroeger aangevangen bouwwerken
niet als werken van noodzakelijk onderhoud beschouwd kan worden, een dergelijke voortzetting moet beschouwd
CASSATIE, 1977. 20

worden als een verboden tot stand
brengen van nieuwe bouwwerken of
minstens als een uitwendige wijziging
ervan:
Overwegende dat het middel aileen
gericht is tegen de beslissing voor zover
deze a) de feiten ve,rvat in de telastlegging sub I van het. arrest niet bewezen
verklaart, namelijk : meermaals, met
overtreding van artikel I 0 van de wet
van 7 augustus 1931 (naderhand gewijzigd bij decreet van I3 juli 1972), als
houder van een onroerend goed in een
geklasseerd landschap, werken te hebben
uitgevoerd, verboden door het koninklijk
besluit tot klassering, zulks « te Zichem
sedert 17 april 1972 en heden voort ,,;
b) de strafrechter onbevoegd verklaart
oin kennis te nemen van de vordering tot
herstel, ingesteld door eiser ;
Overwegende dat het klasseringsbesluit
van 17 april 1972, regelmatig genomen
krachtens de bij artikel 6 der wet van
7 augustus I93l aan de Koning verleende
bevoegdheid om beperkingen te stellen
aan de rechten van de eigenaars, welke
door de behartiging yan het nationaal
belang worden opgelegd, verbiedt
« nieuwe bouvvwerken tot stand te
brengen of de bestaande uitwendig te
wijzigen, met uitzondering van de nood~
zakelijke onderhoudswerken >> ; dat onder
zodanig verbod, gelet op de termen ervan
en op het doel van het besluit, namelijk
verdere wijzigingen te voorkomen, mede
begrepen is de voortzetting van v66r
het van lrracht worden van het verbod
aangevangen werken, behoudens onderhoudswerken ;
Overwegende dat de · bepaling van
artikel 21, 2°, van de wet van 7 augustuE;
1931, waarbij strafbaar wordt gesteld
« hij die werken heeft ondernomen,
welke verboden zijn bij het koninklijk
besluit tot rangschikking van een landschap, tenware zij bij koninklijk besluit
van latere datum werden toegelaten ))'
moet worden begrepen in samenhang
met de artikelen 6 tot 10 van dezelfde
wet, die ertoe strekken elke wijziging te
verhinderen, ten einde niet aileen het
landschap in zijn oorspronkelijke toestand te bewaren, maar ook de eventueel
door de Staat verschuldigde vergoeding
niet nodeloos hoger te doen oplopen ; dat
de uitdrukking « werken ondernemen ))'
blijkens de memorie van toelichting
niet eng maar ruim moet worden begrepen en, zoals overigens de Franse
uitdrukking << entamer des travaux >>, het
voortzetten van reeds aangevangen
werken niet uitsluit ;
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Overwegende dat de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen niet is opgeheven door de wet van 29 maart I962
op de stedebouw ; dat tot de beperkingen
aan de rechten van de eigenaars, die de
Koning krachtens de eerstgenoemde
wet kan stellen, ook die rechten behoren
welke voortvloeien uit een verkregen
bouwvergunning of verkavelingsvergunning;
Overwegende dat het arrest, door te
oordelen dat de voortzetting van v66r
het van kracht worden van het klasseringsbesluit en na verkregen bouwvergunning begonnen werken niet getroffen wordt door de verbodsbepaling
van het klasseringsbesluit en niet strafbaar is gesteld door artikel 2I, 2°, van
de wet van 7 augustus 1931, de draagwijdte van de genoemde bepalingen op
onwettige wijze beperkt en de beslissing,
dat de door de telastlegging I beoogde
feiten niet bewezen zijn, niet regelmatig
motiveert;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de door eiser, de
Belgische Staat, ingestelde civielrechtelijke vordering de vernietiging van de
beslissing op de door de andere eisers
ingestelde civielrechtelijke vordering ten
gevolge heeft, nu deze laatste beslissing
op dezelfde onwettigheid berust en het
voorwerp uitmaakt van een regelmatig
cassatieberoep;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist op de
civielrechtelijke vorderingen steunende
op de telastlegging I ; verwerpt de voorzieningen voor het overige ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde besliss~g ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Antwerpen ; veroordeelt de tweede
en derde eiser in de kosten op hun voorziening gevallen, de eerste eiser en
verweerder elk in de helft van de overige
kosten.
1 februari 1977.- 2 6 kamer.- Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. VerBlaggever, de
H. Soetaert. - Gelijkluidende concluBie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
PleiterB, de HH. Bayart en E. Vlassak
(deze laatste van de balie te Leuven).

2 6 KAMER.- 1 februari 1977.
l 0 RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN. VERBOD VOOR DE Rll1CHT1l1R ZIJN Bll1SLISSING Tll1 GROND1l1N OP ZIJN Pll1RSOONLIJKE WET1l1NSOHAP VAN DE FEIT1l1N.BEGRIP.

2° BEWI.JS. --,-- STRAFZAKEN. - VERBOD
VOOR DE REOHTER ZIJN BESLISSING
TE GRONDEN OP ZIJN PERSOONLIJK1l1
WETENSOHAP VAN DE FEIT1l1N.
BEGRIP.
I o en 2° De rechter die uitBpraak doet op

baBiB van de hem regelmatig voorgelegde
gegevenB .en op gegevenB die hij daaruit
afleid.t Bteunt zijn beBZiBBing niet op zijn
perBoonlijke wetenBchap van defeiten (I).
(ADRIAAN EN ROSSEEL, T. BOTTEZ.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 juni 1976 door het Hof van
Beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 154 van het
W etboek van Strafvordering, 6, § 2, 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 1955, van
het algemeen , rechtsbeginsel van de
rechten van de verdediging en van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest in antwoord op de
conclusie van de eisers, volgens welke
verweerder, gezien de beperkte zichtbaarheid, aan een veel te hoge snelheid uit de
bocht kwam, beschouwt dat de snelheid
ten deze niet te hoog was, en daarbij
steunt op de vaststelling dat « niettegenstaande de bocht de zichtbaarheid aldaar
normaal moest zijn ; dat er ter plaatse
noch huizen, noch struikgewassen zijn
en dat einde september .er slechts nog
lage vruchten (aardappelen, beten) op
het land groeien ; dat Rosseel de auto
moest zien aankomen »,
terwijl het dossier geen enkel gegeven
bevat waaruit de vaststellingen van het
arrest betreffende de afwezigheid van
(1) Raadpl. cass., 10 juni 1974 (.Arr. cass.,
1974, blz. 1112), 22 juli 1975 (ibid., 1975,
blz. 1181) en 10 november 1975 (ibid., 1976,
blz. 318).
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huizen en struikgewassen en hoge
vruchten blijken en integendeel door de
rijkswacht bij de plaatsbeschrijving een
beperkte zichtbaarheid :werd vastgesteld,
zodat het arrest het algemeen beginsel
schendt volgens hetwelk de rechter zich
bij zijn beslissing niet mag steunen op
feitelijke gegevens waartegen de partijen
geen tegenspraak kunnen voeren en
waarvan hij buiten de terechtzitting
kennis heeft gekregen, derhalve de
rechten van de verdediging en de in het
middel
ingeroepen
wetsbepalingen
schendt en niet regelmatig gemotiveerd
is :
Overwegende dat het hof verweerder
vari de telastlegging van het, bij verkeersongeval, oriopzettelijk toebrengen van
slagen of verwondingen aan eiseres
vrijspreekt en zich onbevoegd verldaart
tot kennisneming van de door eisers
tegen hem ingestelde civielrechtelijke
vordering ; dat die beslissing onder meer
steunt op de in het middel aangehaalde
considerans ;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat de partijen hebben geconcludeerd over het zicht ter plaatse van
het ongeval en de beperking vari het
gezichtsveld hebben toegeschreven, niet
aan de aanwezigheid van huizen of
struikgewas, maar alleeri aan ·de bocht;
Overwegende dat het arrest aldus geen
uitspraak doet op grond van een persoonlijke kennis van de feiten, maar
steunt op een beoordeling door de
rechter van de hem regelmatig voorgelegde feiten en op uit die feiten afgeleide gegevens ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
1 februari 1977.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Delva. Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. De Gryse.

OP DE DAG VAN DEl ADOPTIEAKTE.
GRENZEN.
2° ONTVOERING VAN EEN KIND. STRAFWETBOEK, ARTIKEL 369bis. ADOPTIE.- HOMOLOGATIE.- TERUGWERKING VAN DE ADOPTIE TOT OP DE
DAG VAN DE ADOPTIEAKTE. - G:EJEN
INVLOED OP DE OVERTREDING VAN
ARTIKEL 369bis, LAATSTE LID, VAN
RET STRAFW:EJTBO:EJK DOOR DE ADOP,
TANT GEPLEEGD VOOR DE HOMOLOGATIE VAN D:EJ ADOPTIE.
3° ONTVOERING VAN EEN KIND.REOHTERLIJKE BESLISSING INZAKE Bl'JWARING VAN EEN KIND.- BESLISSING
NIET IN KRACHT VAN GEWIJSD:EJ GEGAAN, DOOR UITVOERBAAR BIJ VOOR, RAAD. - TO:EJPASSELIJKHEID VAN ARTIK:ElL 369bis, LAATSTE LID; VAN RET
.STRAFWElTBOEK:
1° en 2° Het feit dat het vonnis tot homologatie van de adoptie hieraan terugwerkende kracht geeft tot op de dag van
de adoptieakte wam·bij de adoptie wordt
vastgesteld, sluit overtreding niet uit
van artikel 369bis, laatste lid, van het
Strafwetboek, welke wordt ten laste
gelegd van de adoptant die, v66r deze
homologatie, een beschikking inzake
bewaring van het geadopteerde kind
niet heeft uitgevoerd. (Artt. 357 en
361 B.W.)
3° Voor de toepassing van a1·tikel 369bis,
laatste. lid, van het Strajwetboek wordt
niet vereist dat de rechte1·lijke beslissing
inzake bewaring van een kind kmcht
van gewijsde heeft verkregen; het volstaat
dat deze beslissing bij voorraad uitvoerbaar is (1).
(BARTHOLOMEJ RAMUNOHO EJN ROBERTO
EN DE BLIEOK, T. DE BRANDT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 juli 1976 door het Hof van
Beroep te Brussel gewezen ;
I. W at de voorziening van eerste
eiser betreft :
Over het eerste middel,
•••
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1 februari 1977.

1o ADOPTIE. HoMOLOGATIE.
TERUGWERKING VAN D:El ADOPTIE TOT

(1) Cass., 28 maart 1955 (Bull. en Pas., 1955,
I, 833); Novelles, Droit penal, d. III, nr. 6099,
blz. 425.
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_Dat het middel feitelijke grondslag
m1st;

te rekenen vanaf de datum van de
adoptieakte, ten deze 25 september 1974:

Over het tweede, het derde en het
vierde middel samen, afgeleid,
het tweede, hie1·uit dat eiser in conclusie
stelde : « door de adoptie hebben beide
echtgenoten Bartholome-Broos vanaf de
adoptieakte van 25 september 1974
(artikel 357 van het Burgerlijk Wetboek)
de volheid van de ouderlijke macht », en
v~rder : « elk afzonderlij.k en op zichzelf
ZlJn de echtgenoten t1tularis van de
attributen van de ouderlijke macht
(artikel 361 van het Burgerlijk Wetboek)
prec~es a~s wettige ouders tegenover h~
wett1g kmd. Derhalve was en is zowel
mevrouw Broos als de concluant, gezien
~et sa;menleven van beide echtgenoten,
titular1s van het hoederecht (artikelen 373
en 389 van hetzelfde Wetboek) »,
. te1·wijl het arrest zich ertoe beperkt
h1erop te antwoorden dat « erop dient
gewezen te worden dat de adoptie door
de echtelieden Bartolome-Broos op
25 september 1974 gedaan, pas op
29 januari 1975 door de Jeugdrechter
werd gehomologeerd, zodat er in elk geval
voor deze datum geen sprake kon zijn
van het uitoefenen van enig recht door de
echtgenote van eerste beklaagde »,
en terwijl die motivering in strijd is
met de artikelen 357, 361, § 1, 373 en 389
van het Burgerlijk W etboek ;
het derde, hieruit dat het arrest de
conclusie niet beantwoordt waarin eiser
stelde « de handelwijze, na de verlening
van het bevelschrift, met en tegenover
het kind, met volledige goedkeuring en
door mevrouw Broos, is derhaJve. rechts~eldig en .c?nform de wet gesteld », zulks
m aanslmtmg met de bedenkingen door
hem geformuleerd omtrent de ouderlijke
rechten van Rita Broos, zoals ze spruiten
uit de artikelen 357, 361, 373 en 389 van
het Burgerlijk W etboek ;
~et vierde, uit de schending van de
art1kelen 357 en 361 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest stelt dat de adoptie
door de echtelieden Bartholome-Broo~
op ~5 sep.tember 1974 gedaan, pas op
29 Januari 1975 door de Jeugdrechter
werd gehomologeerd, zodat in elk geval
voor deze datum geen sprake kon zijn
van het uitoefenen van enig recht door
de echtgenote van eerste beklaagde,
terwijl door het vonnis van homologatie de akte van adoptie met terugwerkende kracht gehomologeerd wordt,

Overwegende dat het arrest, na de in
de midd~len over~enomen beschouwing,
er op WlJSt dat e1ser « voor het overige
de hem. op 25 november 1974 gedane
betekenmg van het bevelschrift van
24 oktober 1974 zonder verhaal heeft
gelaten, zodat het << in welke omstandigheden ook », uitvoerbaar werd en ter
zt;tke door de erbij betrokken partijen
d1ende nageleefd te worden » ;
Dat het arrest aldus de in het tweede
en het derde middel bedoelde conclusies
beantwoordt en tevens zijn beslissing
wettelijk rechtvaardigt ;
Dat de middelen niet kunnen aangenomen worden ;
Over het vijfde middel, hieruit afgeleid
dat het arrest overweegt << dat hetzelfde
geldt wat de uitvoering betreft van het
bevelschrift van 28 maart 1975, hetwelk
op 10 jl!-ni 1975 aan e~rste beklaagde
regelmat1g en m de gee1ste vorm werd
betekend ; dat weliswaar dit tweede
bevelschrift bij arrest van 16 december
1975 werd gewijzigd; dat zulks echter
niet wegneemt dat, zoals de eerste
rechter het oordeelkundig aanvoert de
bes.chikkingen .in kort geding luidens
art1kel 1039 van het Gerechtelijk Wetb?ek uitvoerbaar zijn bij voorraad
nwttegenstaande verzet ofhoger beroep ,,
terwijl deze motivering geen passend
antwo?.rd .. verstrekt op de conclusie
waarbiJ e1ser stelde : << kwestieus bevelschrift werd teniet gedaan door het
arrest van december 197 5, verleend door
het Hof van Beroep te Brussel. Daartoe
behoort het de draagwijdte van het
hoger beroep te onderzoeken. De inhoud
en de gevolgen van het hager beroep zijn :
· het hager beroep is een rechtstreekse
ontkenning van het gezag van gewijsde,
waarmee . _aile rechterlijke uitspraken
bekleed ZlJn ; - door het rechtsmiddel
van hager beroep, en ingeval het door de
hogere rechter als gegrond wordt aanvaard, wordt de beslissing a quo ongedaan
gemaakt en stelt de tweede rechter zijn
beslissing in de plaats van deze van de
eerste rechter >> :
Overwegende dat de door het middel
bekritiseerde overweging van het arrest
een passend antwoord op eisers conclusie
uitmaakt;
Dat immers het beginsel luidens
hetwelk de rechter in hager beroep die de
?eroepen beslissing wijzigt zijn beslissing
m de plaats stelt van die van de eerste
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eerste beslissing, in de mate waarin zij
uitvoerbaar was, rechtsgevolgen heeft
gehad en dus niet als onbestaand mag
beschouwd worden ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende, wat de strafvordering
betreft, dat de substantiele of op straffe
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;

II. W at de voorzieningen van tweede
eiser en van eiseres betreft :
A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
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 civielrechtelijke
vordering:
Overwegende dat de eisers geen middel
inroepen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.
1 februari 1977. 2 8 kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkl'lkidende
conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. - Pleiter, Mevr. De Cooman (van
de balie te Dendermonde).

2° MISDRIJF. - AANTASTING VAN DE
VRIJE UITOEFENING VAN DE SOEVEREINE MACHTEN BIJ DE GRONDWET
BEl'AALD. -WET VAN 2 MAART 1954.
- SAMENSCHOLINGEN EN INDIVIDUELE
DEMONSTRATIES BINNEN DE ZOGEHETEN
NEUTRALE ZONE VAN DE HOOFDSTAD.
- DEZE MISDRIJVEN ZIJN Ol' ZICHZELF
GEEN l'OLITIEKE MISDRIJVEN.
3° POLITIEK MISDRIJF. AAN·
TASTING VAN DE VRIJE UITOEFENING
VAN DE SOEVEREINE MACHT BIJ DE
GRONDWET BEPAALD. WET VAN
2 MAART 1954. - SAMENSCHOLINGEN
EN INDIVIDUELE DEMONSTRATIES BINNEN DE ZOGEHETEN NEUTRALE ZONE
VAN DE HOOFDSTAD. DEZE MISDRIJVEN ZIJN Ol' ZICHZELF GEEN
l'OLITIEKE MISDRIJVEN.

4°

BELEDIGING EN SMAAD.
BELEDIGING VAN EEN MINISTER.
BESTANDDELEN.

1° Het misdrijf dat op zichzelf rechtstreeks
de politieke instellingen aantast is
uiteraa1·d een politiek misdrijf (1).
(Art. 98 Grondwet.)
2o en 3° Samenscholingen in de open lucht

en individuele demonstraties in de
zogeheten neutrale zone van de hoofdstad
zijn op zichzelf geen politieke misdrijven
welke door het hof van assisen worden
be1·echt; zij zijn slechts politieke misdrijven wanneer zij het bestaan zelf en
de werking van de politieke instellingen
in het gedrang brengen (2). (Art. 98
Grondwet ; art. 3 wet van 2 maart
1954.)

4° Smaad tegen een minister kan bestaan
in feiten, woorden, gebaren of bedreigingen, doch niet in geschriften (3).
(Art. 275 S.W.)
28 KAMER. -
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(BABYLON EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.

1o POLITIEK MISDRIJF.- AARD.BEGRIP.

RET HOF ; _:_ Gelet op het bestreden

(1) Raadpl. de conclusie van de Procureur·
Generaal Hayoit de Termicourt, toen Eerste
Advocaat-Generaal, voor cass., 21 april 1947
(Bull. en Pas., 1947, I, 168), inz. blz. 169 en
171; raadpl. ook cass., 27 maart 1934 (ibid.,
1934, I, 225), 17 september 1973 (Arr. cass.,
1974, blz. 46) en 21 december 1976, supra,
blz. 456; zie ook VAN HOUDT en CALEWAERT,
Belgisch Strafrecht, d. II, nrs. 577 en vlg. ;

CoNSTANT, Manuel de droit penal, 1ste deel,
nrs. 84 tot 88, blz. 104 tot 113.
(2) Raadpl. cass., 21 december 1976,
waarvan sprake in noot 1.
(3) Raadpl. cass., 27 december 1847 (Bull.
en Pas., 1848, I, 159); NYPELS, Commentaire
du Code penal belge, d. II, blz. 527, ilr. 12, V,
en Rep. prat. du dr. belge, v 0 Outrages, nrs. 35
en 156.

-614arrest, op 6 december 1976 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 98 van de
Grondwet, 8 van het decreet van 19 juli
1831, 3 en inzonderheid van de aanhef
van de wet van 2 maart 1954, en van
artikel 27 5 van het Strafwetboek,
doordat het arrest beslist dat de
correctionele rechtbank bevoegd was
om kennis te nemen van de aan de eisers
ten laste gelegde feiten, deze feiten geeh
politiek misdrijf uitmakend,
·
terwijl de feiten zoals zij in de dagvaarding en in het arrest zijn omschreven,
in het bijzonder de feiten A, B en 0, en
bij samenhang ook de andere, wel
degelijk politieke misdrijven zijn, zodat
slechts het hof van assisen voor de
berechting ervan bevoegd is ; de eisers
inderdaad stellen dat meer bepaald de
feiten van de telastleggingen A, B en 0
wei geen misdrijven uitmaken die hun
politiek kenmerk aan de wet zelf ontlenen, hetzij omdat een speciale bestra:ffing (hechtenis) wordt voorgeschreven, hetzij omdat uitdrukkelijk
wordt bepaald dat het hof van assisen
bevoegd zal zijn, maar wel misdrijven
uitmaken die door hun aard zelf, afgezien
van enige uitdrukkelijke wetsbepaling
daaromtrent (en dus bij stilzwijgen van
de wet), politieke misdrijven zijn, dit wil
zeggen, volgens de rechtsleer en volgens
de rechtspraak van het Hof, misdrijven
die, en zeker wanneer ze met een politieke bedoeling werden gepleegd, rechtstreeks een inbreuk op de politieke
instellingen van het land uitmaken ; in
zulk geval de bedoeling van de dader
zelfs onverschillig is ; nu echter de
politieke bedoeling van eisers ook door
het arrest wordt aangenomen, dit ten
deze hoe dan ook zonder belang is ;
en doordat, wat de feiten van de telastlegging 0 betreft, namelijk het misdrijf
van betoging in de neutrale zone (artikel 3, wet van 2 maart 1954), dit klaarblijkelijk door zijn aard een politiek
misdrijf is; het inderdaad, in elk geval,
een stoornis uitmaakt van de werking
van het Parlement, respectievelijk van
de verschillende ministeriele departementen ; dat trouwens de enige bedoeling
van de wet is : die betogingen verbieden
omdat zij de werking van Parlement en
Ministers ('s lands politieke instellingen)
hinderen ; het arrest ten onrechte uit het
stilzwijgen van de wetgever betreffende
het politieke karakter van een misdrijf,
erger nog, uit de afwezigheid van

bevoegdheidstoekenning aan het hof
van assisen, afieidt dat het geen politiek
misdrijf zou zijn ; het hier klaarblijkelijk
verwart politieke misdrijven .die dat zijn
krachtens een uitdrukkelijke wetsbepaling, en politieke misdrijven die dat (ook
zonder zulke wetsbepaling) zijn krachtens
hun aard; de stelling van het arrest er
in feite op neerkomt het bestaan van
misdrijven die dat .I outer door hun aard
zouden zijn, te ontkennen ; de wetgever
van 1954 klaarblijkelijk niet heeft gedacht, noch aan. de aard, noch aan de
procedure-gevolgen van het misdrijf dat
hij beteugelde ; hij aileen aan de grand
van de zaak heeft gedacht, en met een
uitsluitend politiek doel, namelijk de
ongestoorde werking van 's lands instellingen te garanderen, bepaalde gedragingen strafbaar gesteld ; wanneer nu die
gedragingen beantwoorden aan wat onder
meer door het Hof wordt beschouwd als
politiek misdrijf uit zijn aard, zij een
politiek misdrijf uitmaken, ook al heeft
de wetgever dat niet uitdrukkelijk
gezegd ; om te vermijden dat hier een
politiek misdrijf zou zijn had de wetgever
integendeel dit karakter (of de bevoegdheid van het hof van assisen) uitdrukkelijk moeten uitsluiten ; nu hij dat niet
heeft gedaan moet aanvaard worden dat
hij niet heeft wi1len afwijken van de aard
die het misdrijf van nature had ;
en doordat, wat de feiten van de telastlegginge:n A en B betreft, rekening
houde:nd met de politieke bedoeling van
de eisers dit ook moet aanvaard worden
voor de huisvredebreuk en de smaad
aan een minister ; inderdaad, in de
omstandigheden waarin volgens de dagvaarding en het dossier die feiten werden
gepleegd, zij als rechtstreeks gevolg
h~dden het afbreuk doen aan het bestaan
en de werking van 's lands politieke
instellingen ; dit in het · bijzonder zo is
voor de huisvredebreuk : die had immers
als rechtstreeks . gevolg dat tijdens de
tijd dat de bezetting duurde de Minister,
en eventueel de leden van zijn kabinet
of departement die hem in zijn werk
bijstaan, hun werkzaamhede:n niet
konden verrichten ; de bezetting het
gebruik van het kantoor tijdelijk onmogelijk maakte en dit een gekarakterizeerde inbreuk op de werking van een
politieke installing is ; het in dit verband
zonder belang is dat de Minister toevallig
niet aanwezig was :
Overwegende dat het middel in de
eerste plaats voorhoudt dat het feit van
de telastlegging 0, namelijk inbreuk op
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uit zijn aard een politiek misdrijf is;
Overwegende dat uit zijn aard ee~
politiek misdrijf is, zoals bedoel?- ~~J
artikel 98 van de Grondwet, het misdriJf
dat op zichzelf een aanslag uitmaakt
tegen de politieke instellingen van het
land;
Overwegende dat de wet van 2 maart
1954 tot doel heeft aanslagen te voorkomen of te beteugelen die gericht zijn
tegen de vrij e oefening va~ de door de
Grondwet ingestelde soevereme machten,
dit wil zeggen feiten te voorkomen of te
bestraffen die de werkzaamheden van
die machten willen storen of er druk
op uitoefenen ;
Overwegende, meer bijzonder in v~r
band met artikel 3 van de wet, dat met
elke niet toegelaten samenscholing in ~e
open lucht of individuele demonstrat1e
binnen de zogeheten neutrale zone van
de hoofdstad, op zichzelf een aa:n~lag
uitmaakt tegen de bescherm~~ poht1e~e
instellingen; dat een dergehJk~ _mamfestatie ook eenvoudig, zonder d1e mstellingen zelf te willen in het gedrang
brengen, er kan toe strekk~n de aandacht
van hen die op dat ogenbhk de machten
uitoefenen te vestigen op de wijze waarop,
volgens het inzicht va~. de manifesta!lten,
die machten behoorhJk zouden d1enen
uitgeoefend te worden ; dat derg~lijke
manifestaties aldus beogen druk mt te
oefenen op de wijze waarop in de
praktijk de machten worden uitgeoefend,
maar niet gericht zijn tegen hun bestaan
zelf;
Overwegende dat het middel verder
voorhoudt dat ook de feiten van de
telastleggingen A en B, !1-amelijk huisvredebreuk in het kabmet van een
minister, en smaad tegen een minister,
uit hun aard politieke misdrijven 7;otiden
uitmaken ; dat het middel zich evenwel
op dit punt tegenspreekt, nu het aanvoert dat dit zou moeten worden aangenomen « rek~ning houden_d met de
politieke. be?-oelmg v:;tn <;J..e e~ser~. » ; dat
immers mdwn een misdnJf mt ZIJn aard
een politiek misdrijf is, er geen rekening
moet gehouden worden met de bedoeling
van de dader ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 98 van de
Grondwet 3 9 en 10 van het decreet van
20 juli ubi, schending van de bewijskracht van de processen-verbaal, de
beschikking tot verwijzing en. de dagvaarding, en uit de schending van

artikel 97 van de Grondwet door ontstentenis van motivering, of onvoldoende
peantwoording van de conclusie van de
beklaagden,
doordat het arrest in · ver band met
telastlegging B (smaad aan een minister)
verwerpt dat dit een drukpersmisdrijf
zou zijn nu de beklaagden « immers
uitsluitend vervolgd worden wegens het
opschrift van een spandoek dat in het
openbaar tentoongesteld werd ; dat er
terzake geen persmisdrijf is, de menigvuldigheid van exemplaren daartoe vereist zijnde »,
terw.ijl : 1° voor een drukpersmisdrijf
weliswaar de techniek van de drukpers
dient te worden aangewend, doch het
aantal exemplaren niet relevant is, en
niet wordt gesteld dat de techniek van
de drukpers niet zou zijn aangewend ;
2o noch uit de beschikking van de raadkamer, noch uit de dagvaarding, noch
uit de processen,verbaal in het dossier
blijkt dat hier enkel de smaad zou zijn
bedoeld door middel van het door het
arrest vermelde spandoek ; integendeel
uit het dossier, met name uit de opgestelde processen-verbaal, blijkt dater ook
pam:fletten tegen. de Minister werden
verspreid,. welke pamfietten bij gebreke
van nadere precisering of bespreking in
de verwijzing of dagvaarding niet als
uit de telastlegging uitgesloten mogen
worden geacht ; 3° de eisers in hun
conclusie uitdrukkelijk verwezen naar
deze pam:fletten, als middel waardoor het
mi$drijf van smaad kon gepleegd zijn en
die als dusdanig in de betichting konden
zijn bedoeld ; het arrest op de conclusie
van eisers niet antwoordt waarin ze
aanvoerden : « Daar de gestelde smaad
aan het adres.van de Minister door middel
van een spandoek en eventueel ook door
de pamfietten is geschied, dient tevens
te worden gesteld dat dit misdrijf een
persmisdrijf is » :
'Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de in het
middel overgenomen conclusie beantwoordt door te beschouwen dat in
verband met de telastlegging B de
beklaagden « uitsluitend vervolgd worden
wegens het opschrift van een spandoek
dat in het openbaar tentoongesteld
werd >>;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
W at het eerste en het tweede onderdeel
betreft:
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Iuidt " door daden, woorden, gebaren of
bedreigingen, de heer J. Michel, Minister
van Binnenlandse Zaken, in de uitoefening of ter gelegenheid van de
uitoefening van zijn bediening gesmaad
te hebben " ; dat deze naar de bewoordingen van artikel 27 5 van het Strafwetboek gestelde telastlegging van smaad
uiteraard geen misdrijf bedoelt dat door
geschriften zou zijn gepleegd ; dat meteen
het aldus omschreven wanbedrijf van
smaad een persmisdrijf uitsluit;
Dat de onderdelen naar recht falen ;
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 de eisers in de kosten.
I februari 1977.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Vet·slaggevet·, de
H, Versee. Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Baert (van de balie te Gent).
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INKOMSTENBELASTINGEN. -

RECLAMATIE. BELASTING GEVESTIGD
TEN NAME VAN HET GEZINSLID. RECHT VAN ELK DER ECHTGENOTEN.

Elk der echtgenoten kan, als belastingschuldige, schriftelijk bezwaar indienen
tegen de ten name van het gezinshoofd
gevestigde aanslag (1). (Art. 267 W.I.B.)
(VROMAN, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

Advocaat-generaal Krings heeft in substantie het volgende gezegd :
Eiseres heeft een bezwaarschrift ingediend tegen .een aanslag die ten laste
van haar man was gevestigd.
De aanslag was geschied op de samen(1) Raadpl. de conclusie van het openbaar
ministerie.

gevoegde inkomsten van man en vrouw,
waarvan het grootste deel inkomsten
van de vrouw waren.
Die inkomsten werden tijdens het
huwelijk behaald. Sindsdien zijn de
echtgenoten gescheiden gaan wonen.
De vrouw zou geen kennis hebben
gekregen van de inkohiering van de
belasting en van de kennisgeving ervan
aan haar echtgenoot.
Deze is echter thans onvermogend en
de :fiscus heeft de vervolging tegen de
vrouw, hier eiseres, ingesteld.
Naar aanleiding van die vervolging
heeft de vrouw een bezwaar ingediend.
Zowel de directeur als het hof van
beroep hebben het bezwaar onontvankelijk verklaard, omdat de aanslag
op naam van de man werd gevestigd,
als hoofd van het huisgezin, en de vrouw
geen lastgeving van haar man had
ontvangen.
In dit verband wordt verwezen naar
artikel 267 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen en tevens naar
artikel 73 W.I.B., omdat de aanslag
regelmatig op naam van de man, als
hoofd van het huisgezin, werd gevestigd
en omdat het bezwaar enkel van de
persoon op wiens naam de a(1,nslag werd
gevestigd mag uitgaan.
Dat de vervolging, met toepassing van
artikel 294, ten laste van de vrouw werd
ingesteld, doet hieraan niets af.
Tegen die beslissing stelt eiseres een
middel voor, gesteund op schending van
de bepalingen van de artikelen 73 en
267 W.I.B. en op schending van de
rechten van de verdediging, omdat zij
haar rechten niet heeft kunnen doen
gelden.
Eiseres werpt nl. op dat artikel 73
als hoofddoel heeft de inkomsten van
man en vrouw en. van de minderjarige
kinderen beneden 18 jaar samen te
voegen met het oog op de progressiviteit
van de belasting, zodat die bepaling het
recht van de vrouw om tegen een aanslag
op haar inkomsten bezwaar in te dienen,
geenszins uitsluit en derhalve met artikel 267 W.I.B. niets te maken heeft.
Eiseres voert verder aan dat luidens
artikel 73 de aanslag moet gevestigd
worden op naam van het gezinshoofd,
d.w.z. niet noodzakelijk de man en dus
gebeurlijk de vrouw, zodat die tekst
met de beperkte bekwaamheid van de
vrouw niets te maken heeft.
Eiseres werpt tevens op dat luidens
artikel 267 W.I.B. de belastingschuldige
tegen het bedrag van de te zijnen name
gevestigde aanslag bezwaar kan in-
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-617dienen, hetgeen niet betekent da,t alleen
degene die met name in het kohier
aangeduid wordt bezwaar kan indienen,
doch dat zulks ook mogelijk is voor de
vrouw, die met haar persoonlijke
goederen voor de betaling van de
belasting instaat. Eiseres meent zodoende
te betogen dat er wel een verband
bestaat tussen de bepaling van artikel 267
en die van artikel 294, 2, W.I.B.
Ik zou het vraagstuk eerst vanuit deze
laatste gezichtshoek willen onderzoeken.
Ret Rof heeft inderdaad reeds herhaaldelijk beslist dat er een onderscheid
dient te worden gemaakt tussen de
vestiging en de invordering van de
belastingen, dat het recht om bezwaar in
te dienen verband houdt met de vestiging
en niet met de invordering en dat de
bepalingen die met de invordering verband houden geen invloed mogen uitoefenen op de toepassing van de bepalingen betreffende de vestiging.
Ret is niet van belang ontbloot d.e
draagwijdte van deze rechtspraak nader
te bepalen.
Men verwijst steeds naar het arrest
van 4 juni I934 (I). In die zaak heeft het
Rof de draagwijdte van het woord
« navordering van rechten " (rappel de
droits) bepaald. Er was betoogd dat
de navordering te laat was geschied
omdat het uittreksel uit het hohier,
waarbij de navordering ter kennis van
de belastingplichtige was gebracht, meer
dan drie jaar na I januari van het
aanslagjaar was opgestuurd. Ret Rof
heeft integendeel beslist dat het volstond
dat de inkohiering van de nagevorderde
belasting binnen de wettelijk gestelde
termijn plaatsvond, zodat de verzending
van het uittreksel, dat reeds deel uitmaakt van de procedure van invordering,
ook later mag geschieden.
Bij deze gelegenheid nu, heeft het Rof
het onderscheid tussen vestiging en
invordering duidelijk belicht. Ret Rof
heeft nl. gezegd :
« que la demanderesse soutient qu'il
resulte de son texte, de la place qu'il
occupe et de l'intitul8 du paragraphe
ou il se trouve, que l'article 74 des lois
coordonnees englobe la totalite des
formalites necessaires depuis l'etablissement de l'impot jusqu'a son recouvrement
dans le cas exceptionnel qu'il prevoit ;
« que la loi distingue entre l'etablisse(1) Bull. en Pas., 1934, I, 196.

ment (qui comprend la declaration et le
contr6le) et le recouvrement des taxes;
« qu'elle charge certains agents de ·la
premiere operation et les receveurs de
la seconde;
« que la premiere est terminee par
l'envoi au receveur du role rendu executoire par le directeur des contributions;
« que c'est a partir de ce moment que
commence la seconde ... "·
De regel .is in dit verband ten volle
verantwoord. Mag ik evenwel opmerken
dat hij helemaal geen verband houdt
met het vraagstuk dat het Rof thans
voorgelegd is ?
U hebt voormelde regel nogmaals
bevestigd i.v.m. hetzelfde vraagstuk
van de navordering, in het arrest van
26 november I934 (2).
Ret arrest van 2I juni 1943 (3), dat
hetzelfde onderscheid bevestigt, is belangrijk, omdat in de zaak waarover het
werd gewezen, de belastingschuldige deed
gelden dat de uitvoerbaarverklaring van
het kohier deel uitmaakte van de
uitvoeringsprocedure en niet van de
aanslagprocedure, zodat hier het onderscheid door de belastingschuldige zelf
werd aangevoerd. Ret Rof heeft die
Stelling verworpen en, onder bevestiging
van het onderscheid, beslist dat het
opmaken en het uitvoerbaarverklaren
van het kohier behoren tot de aanslag~
procedure en dus niet tot de uitvoeringsprocedure.
Eens te meer, hoe belangrijk het
onderscheid ook zij, moet niettemin
worden beklemtoond dat het geen verband houdt met het vraagstuk dat het
Rof thans wordt onderworpen.
Ret onderscheid komt ook voor in
het arrest van IO februari I955 (4) en
wordt vooral behandeld in de noot
onderaan dit arrest die in het « Bulletin
?-es arrets" van het Rof (5) verschenen
lS.

In die zaak ging het inderdaad om de
inkomsten van man en vrouw. De
vrouw had een outlasting van. belasting
bekomen en het bedrag ervan werd op de
door haar echtgenoot verschuldigde belastingen aangerekend. Die aanrekening
had plaats met toepassing van artikel 35,
§ 2, lid 2, van de S.W. (nl. het art. 294
W.I.B.). De bepaling werd in de S.W.
ingevoerd door de wet van 20 augustus
(2)
(3)
(4)
(5)

Bull. en Pas., 1935, I, 64.
Bull. en Pas., 1943, I, 248.
Arr. H. vm·br., 1955, 474.
Bull. en Pas., 1955, I, 620.
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luidens artikel 55, bepaald dat voor
de vestiging van belastingen bij navordering, steeds toepassing moest
worden gemaakt van de wet die van
toepassing was op het dienstjaar tijdens
hetwelk de aanslag had moeten gevestigd
worden. De belastingschuldige beriep
zich op die bepaling om te beweren dat,
vermits de aanrekening plaatsvond op
een aanslag bij navordering, zulks onwettelijk was, vermits de navordering verband hield met het dienstjaar 1946.
Ret Rof heeft die stelling verworpen
omdat de aanrekening verband hield,
niet met de vestiging van de belasting,
doch met de uitvoering ervan, terwijl
de evenaangehaalde regel enkel met de
vestiging verband hield.
In de noot onderaan dit arrest schrijft
procureur-generaal Ganshof van der
Meersch : "Raisonner ainsi c'est confondre l'etablissement et le recouvrement
de l'impot ... Aussi la Oour a-t-elle rappel6
dans l'arret que les regles relatives a
l'etablissement de l'impot different des
regles qui concernent le recouvrement
de l'impot ». Rij schrijft verder : "Alors
que l'etablissement de l'impot, dans sa
phase administrative comme dans sa
phase judiciaire, fait l'objet des articles 50
et suivants des lois coordonnees, ainsi
que de la loi du 6 septembre 1895
relative au recours devant la cour d'appel
et au pourvoi en cassation, le recouvrement de l'impot fait l'objet des articles 35,
§ 2, 60, 70, 71, 72, 73 des lois coordo:tinees,
ainsi que des articles 34 a 92 de l'arrete
royal du 22 septembre 1937, ... ».
Ret arrest van 18 december 1956 (6)
is die richting ingeslagen.
Ret ging om een vennoot in een
vennootschap onder gemeenschappelijke
naam. Er was een belasting gevestigd
ten name van de vennoten en een: van de
vennoten had een bezwaarschrift ingediend waarbij hij het bedrag van de
winsten die de vennootschap zou hebben
verwezenlijkt betwistte. De andere vennoot, tegen wie de vervolging ingesteld
was, meende zich te mogen beroepen op
het bezwaarschrift dat door zijn medevennoot werd ingediend omdat het
bezwaarschrift, door een van de drie
sohuldenaars van de belasting ingediend,
betreffende het bedrag van de totale
belastbare winst, noodzakelijkerwijze
moest leiden tot herziening van aile op
die winst gesteunde aanslagen, naardien
(6) Bull. en Pas., 1957, I, 418, en Arr.,
1957, 270.

betaling van de aanslagen van ieder van
hen kon worden gevorderd.
Zijn voorziening werd op de volgende
overweging afgewezen :
" Overwegende dat de wet onderscheidt
tussen het vestigen van de belasting
waarmede de regelen betreffende de
reclamaties en de beroepen verband
houden en de invordering van de belasting; dat de bepalingen betreffende de
tweede verrichting geen weerslag kunnen
hebben op de toepassing van de bepalingen waarbij de eerste geregeld is ».
Ret is klaarblijkelijk bij deze gelegenheid dat aldus een stap verder dan
aanvankelijk werd gezet. Er werd dus
gezegd dat de procedure van het bezwaar
en van de rechtsmiddelen deel uitmaakt
van de procedure van vestiging. Dat kan
inderdaad beaamd worden. Ook lijkt mij
aanvaardbaar dat de regels, gesteld in
artikel 35, §§ 2 en 4, van de S.W., deel
uitmaken van de uitvoeringsprocedure.
Maar evenmin uit het ~ne als uit het
andere kan worden afgeleid dat aan de
vrouw het recht op bezwaar wordt
ontzegd, omdat de regeling inzake invordering geen weerslag mag hebben op de
regel inzake vestiging van de belasting.
We hebben zoeven gezien dat het
onderscheid tussen de twee procedures
inderdaad moet worden gemaakt, omdat
de regels eigen aan de ene procedure niet
op de andere mogen worden toegepast.
Dit betekent echter niet dat bij de interpretatie van de regels van de ene procedure geen rekening mag worden gehouden
met de draagwijdte van de andere regels.
Dit lijkt mij bijzonder opvallend t.a.v.
het vraagstuk dat het Rof thans is
voorgelegd.
Waarom mag inderdaad bij de beoordeling van de draagwijdte van de
artikelen 73 en 267 W.I.B. geen rekening
worden gehouden met de vaststelling
dat de echtgenoot, die geen gezinshoofd
is, niettemin op zijn eigen goederen tot
betaling van de belasting gehouden .is ?
Dit betekent geenszins dat men· de
regels die met de uitvoering verband
houden, op de vestiging van de belasting
toepast.
Ret is echter wel juist dat hierdoor de
regels betreffende de uitvoering een
terugslag hebben op de interpretatie van
de regels van de vestiging. Maar is dit
verwonderlijk ? Ret zijn toch allemaal
regels die deel uitmaken van hetzelfde
wettelijk stelsel, die een geheel vormen
en die juist daardoor de ene op de andere
kunnen inwerken! Waarom zou die
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gezinshoofd wordt gevestigd. Zulks beuitgesloten zijn ?
Er moet bovendien worden beklem- tekent dat dit ook geldt wanneer de
toond dat geen enl}ele aanwijzing uit de inkomsten van de vrouw afzonderlijk
wet zelve het mogelijk maakt te beslissen worden belast, d.i. dat ze niet samen
dat die methode uitgesloten werd. De in met de inkomsten van de man . aan de
globalisatie worden onderworpen:
het arrest van 18 december 1956 vooropgestelde regel komt nergens in de wet
Deze laatste bepaling bewijst m.i. dat
voor en vindt zelfs geen steun, zoals de aanslag op naam van de man niet
reeds werd aangetoond, in de aanvanke- uitsluitend tot doel heeft de progressivilijke rechtspraak van het Hof.
teit van de belasting mogelijk te maken,
Ik meen mij integendeel aan deze doch dat hij ook een zuiver fiscaalaanvankelijke rechtspraak te moeten technisch karakter heeft, d.w.z., enerhouden, nl. dat er een onderscheid dient zijds, dat de man ook instaat voor de
te worden gemaakt tussen de regels eigen ' belastingen die door de vrouw zijn
aan de procedure van de vestiging en de verschuldigd en, anderzijds, dat de
regels eigen aan de uitvoering, in dier aanslagprocedure vereenvoudigd wordt,
voege dat de ene niet op de andere mogen dat er maar een inkohiering moet plaatsworden toegepast, maar ik meen geens- vinden, dat er maar een uittreksel uit het
zins dat de ene geen terugslag op de kohier moet opgestuurd worden, nl.
andere kunnen hebben, o.m. bij de aan de man, dat het aanvangspunt van de
interpretatie ervan.
termijnen, o.m. om een bezwaarschrift
in te dienen, of van de vervolgings- en
van de verjaringstermijn steeds van
***
Dit brengt mij aldus tot de beoordeling deze enige aanslag afhangt.
Mag ik hierbij opmerken dat de wet
van de toepassing van de artikelen 7 3
overigens niet bepaalt wie gezinshoofd
en 267 W.I.B.
Zoals zoeven gezegd, zullen we deze is en dat zowel de vrouw als de man dit
twee bepalingen samen met de bepaling kan zijn.
Ik meen dus dat, op zichzelve genomen,
van artikel 294 onderzoeken. Gelijk
verder zal blijken, betekent dit geenszins de bepaling van artikel 73 reeds inhoudt
dat bij de toepassing van artikelen 73 of dat zowel de vrouw als de man belasting267 ook toepassing van artikel 294 wordt schuldige is.
Dit besluit wordt nu kracht bijgezet,
gemaakt. Zulks zou overigens geen zin
hebben. Ret betekent aileen dat, bij de wanneer de bepaling van artikel 294 in
beoordeling van de draagwijdte van verband met artikel 73 wordt gebracht.
Artikel 294 staat in afdeling I van
artikel 73 en van artikel 267, rekening
wordt gehouden met de bepaling van hoofdstuk VIII. In dit hoofdstuk vindt
men de bepalingen betreffende de « invorartikel 294.
Artikel 73 staat, als eerste bepaling, dering van de belastingen " en afdeling I
in afdeling VII van hoofdstuk II van houdt verband met de « Belastingtitel II. Die afdeling houdt verband met schuldigen "·
de « Gezamenlijke aanslag van echtArtikel 294 is de eerste bepaling van
genoten en hun kinde1·en "·
die afdeling « belastingschuldigen ,, en
Uit deze tekst reeds meen ik te mogen de tekst van § 1 luidt : '' De invordering
afleiden dat beide echtgenoten aange- van de belasting gevestigd ten name van
slagen worden, dat ze dus beiden het gezinshoofd mag worden vervolgd
belastingschuldigen zijn. Ze worden inder- op al de roerende of onroerende goederen
daad samen aangeslagen.
van de echtgenoten, alsmede op die van
De tekst houdt vervolgens in dat de de kinderen wier inkomen met dat der
belastbare inkomsten van de echtgenoten ouders werd samengevoegd, tenzij :
worden samengevoegd, ongeacht het
« 1° de echtgenoot laat blijken dat hij
huwelijksstelsel.
De inkomsten van man en vrouw zijn die goederen voor zijn huwelijk bezat
dus belastbare inkomsten, hetgeen van of dat hij ze nadien heeft verkregen door
wederbelegging van de realisatieprijs
zelf spreekt.
In bepaalde gevallen echter, worden van dergelijke goederen,
de inkomsten van man en vrouw niet
« 2° de echtgenoot of de kinderen laten
samengevoegd, doch worden de in- blijken dat hun goederen of de gelden
komsten van de vrouw afzonderlijk waarmede die goederen werden aanbelast.
geschaft voortkomen van een successie,
Ten slotte houdt artikel 73 ook in, van een schenking uitgaande van andere
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van hun eigen inkomsten of nog van de
realisatie van aldus verkregen goederen. "
Mag ik, alvorens § 2 te bespreken,
reeds hier beklemtonen dat, terwijl de
wet de aanslag ten bezware van een
enkele persoon, het gezinshoofd, voorschrijft, zij verder bepaalt dat de twee
echtgenoten instaan voor de betaling
van de belasting, d.w.z. voor de totaliteit
van de belasting ? Dit geldt zowel voor
de vrouw als. voor de man. En die wet
noemt beide echtgenoten belastingschuldigen.
Dezelfde tekst houdt dan verder een
uitzondering in voor het geval de
goederen van de ecbtgenoten eigen
goederen zijn en in geen geval een
gemeenschappelijk karakter hebben of
nog van schenking van de ene echtgenoot
aan de andere voortkomen. Men verlieze
inderdaad niet uit het oog dat die
bepaling door de wet van 20 augustus
194 7 werd ingevoerd ten einde bedrog te
voorkomen (7), bedrog dat erin bestond
de verkrijger van bet inkomen onvermogend te maken, door al zijn goederen
op naam ·van de andere echtgenoot die
geen inkomsten had, te plaatsen.
Maar die uitzondering is leerrijk omdat
ze geen onderscheid maakt tussen man
en vrouw, of tussen gezinshoofd (wie hij
ook zij) en de andere echtgenoot.
W anneer de man slechts geringe en de
vrouw aanzienlijke inkomsten heeft,
kan de belasting die verband houdt
met de inkomsten van de vrouw niet op
de eigen goederen van de man, zoals
bepaald in voormelde tekst, verhaald
worden. Het omgekeerde geldt vanzelfsprekend ook ten aanzien van de vrouw.
In die tekst wordt bovendien bepaald
dat de uitzondering slechts geldt voor
de echtgenoot die eigen goederen beeft
verkregen (op de manier in 2° bepaald),
anders dan door schenking uitgaande
van de belastingscbuldige (in de Nederlandse tekst staat ten onrechte belastingplichtige - zie de Franse tekst : « redevable" en niet « contribuable ll). Die
tekst geldt zowel voor de man als voor
de vrouw, d.w.z. dat wanneer de man een
goed van zijn vrouw bij wege van
schenking heeft gekregen, de belastingen
van de vrouw (die belasti'ugscbuldige
is) op het door haar aan de man geschonken goed mogen verbaald worden.
Hoewel de belasting ten name van de ,
(7) Zie noot W.G. onderaan het arrest van
10 februari 1955 (Bull. en Pas., 1955, I, 621).

man als gezinshoofd werd ingekohierd,
wordt de vrouw bier dus wel als belastingschuldige beschouwd.
Deze uitleg wordt nu bevestigd door
de tekst van § 2, die als volgt luidt :
« De invordering van de gedeelten van
de belasting in verband met de respectieve
inkomsten van de echtgenoot of van de
kinderen mag, in alle geval, worden
vervolgd op al de respectieve goederen
van de belangbebbenden. "
Hier wordt dus zeer duidelijk bepaald
dat de belasting die ten name van het
gezinsboofd werd ingekohierd, niettemin
moet omgeslagen worden, per gedeelte,
pro rata van de inkomsten, op elk van de
echtgenoten en dat voor dat gedeelte
elke echtgenoot met al zijn goederen,
van welke oorsprong ook, instaat. Zoals
zoeven bij de bespreking van § I werd
gezegd, kan het deel van de belasting
dat met de inkomsten van elke echtgenoot verband houdt, niet op de eigen
goederen van de andere echtgenoot
worden verbaald, maar zulks heeft wel
plaats op de totaliteit van de goederen
van de verkrijger van de inkomsten.
Ik meen dat er geen beter bewijs kan
worden geleverd dat zowel de vrouw als
de man belastingschuldige is, ondanks
het feit dat, om technische redenen, de
belasting ten name van een van heiden
ingekohierd wordt.
Mag ik nu nogmaals beklemtonen, dat
er bij deze redenering geen sprake is
van artikel 294 bij de vestiging van de
belasting, zoals bepaald in artikel 73,
toe te passen. De regels blijven dus wel
gescheiden.
Maar een onderzoek van de bepaling
van artikel 294 leidt buiten kijf tot het
besluit dat, in bet systeem van de
personenbelasting, beide echtgenoten belastingschuldigen zijn.
Betekent dit nu dat zowel de man als
de vrouw een bezwaar tegen de aanslag
die ten laste van het gezinshoofd werd
gevestigd mag indienen ?
Om deze vraag te beantwoorden
volstaat het niet, aileen de tekst van artikel 267 W.I.B. te onderzoeken, maar
dient men de procedure van de vestiging
en van de invordering in haar geheel in
bescbouwing te nemen, hierin begrepen
de procedure van het bezwaar dat deel
uitmaakt van de vestiging.
W anneer men inderdaad die procedure
ten aanzien van ecbtgenoten bekijkt,
dan valt haar bybridisch karakter op.
Enerzijds worden beide echtgenoten
als
belastingscbuldigen
beschouwd,
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moeten ze heiden hun inkomsten aangeven, worden hun inkomsten niet
afzonderlijk helast, maar samengeteld,
met het gevolg dat ze aan een zwaardere
progressieve aanslagvoet worden onderworpen, staan al hun goederen in voor de
hetaling van de gezamenlijke aanslag
en mag de Staat zowel tegen de ene als
tegen de andere een vervolging instellen,
zonder acht te hoeven slaan op het
huwelijksvermogensrecht.
Anderzijds, echter, wordt de helasting
slechts ten name van een van heiden
ingekohierd, nl. van degene die gezinshoofd is, en wordt het kohieruittreksel
slechts aan een van heiden, nl. ook het
gezinshoofd, opgestuurd. Misschien is
aan die toestand niet vreemd de onbekwaamheid van de gehuwde vrouw die
voorheen de regel was en wellicht nog
talrijke instituten beheerst. Er moet
evenwel onderstreept worden dat de wet
tussen man en vrouw geen onderscheid
maakt, als het over het gezinshoofd gaat.
Het wettelijk stelsel is dus op zichzelf
niet van tegenstrijdigheid vrij te pleiten
en, tenzij de wet de aangelegenl1eid die
het Hof thans wordt onderworpen op
uitdrukkelijke wijze zou regelen, moet
de vraag heantwoord wo;rden, rekening
houdend met al de voor- en nadelen die
aan elke oplossing verhonden zijn.
Daarom is het noodzakelijk eerst de
tekst van artikel 267 W.I.B., dat de
procedure van het hezwaar regelt,, te
onderzoeken, en daarop de gevolgen die
uit de ene zowel als uit de andere stelling
volgen onder ogen te nemen.
W ellicht kan daarna een conclusie
worden getrokken.
Uitgaande van de vaststellingen dat
zowel de vrouw als de man helastingschuldige zijn, dat heide echtgenoten
tot aangifte gehouden zijn, dat de aanslag
op hun gezamenlijke inkomsten gevestigd
wordt, maar dat de inkohiering slechts
ten name van het gezinshocifd wordt
gevestigd, moet eerst artikel 267 W.I.B.
worden besproken.
De tekst ervan luidt :
« Buiten de in artikel 409 hepaalde
gevallen, kan de belastingschuldige tegen
het hedrag van de te zijnen name
gevestigde aanslag, opcentiemen, verhogingen en kosten inbegrepen, schriftelijk
hezwaar indienen bij de directeur der
helastingen van de provincie of het
gewest in wiens ambtsgehied de aanslag,
de verhoging en de boete werd gevestigd. "
Deze tekst houdt geen hepaling in die
het vraagstuk van de aimslag ten laste
van het gezinshoofd regelt.

Evenwel hepaalt de wet dat de
belastingschuldige enkel bezwaar kan
indienen tegen het hedrag van de te
zijnen name gevestigde aanslag, enz.
De tekst heeft, naar mijn oordeel, tot
doel te voorkomen dat iemand die
belastingschuldige is, ook bezwaren zou
kunnen indienen tegen de aanslagen van
andere belastingschuldigen, waarmede
hij niets te maken heeft. De hoedanigheid
van belastingschuldige volstaat niet.
Het moet gaan om een aanslag die tegen
die zelfde helastingschuldige werd gevestigd.
In het huisgezin zijn echter beide
echtgenoten helastingschuldigen en staan
ze voor de helastingen van het huisgezin
in.
W anneer de belasting ten name van
een van heiden wordt gevestigd, dan
geschiedt dit als hoofd van het httisgezin,
d.w.z. niet persoonlijk maar voor het
huisgezin. De vestiging ten name van
het gezinshoofd ontneemt aan de andere
echtgenoot t.a.v. de gevestigde aanslag
de hoedanigheid van belastingschuldige
niet, vermits de helasting ook op zijn
inkomsten wordt gevestigd.
Gaat men derhalve de ratio legis van
de hepaling van artikel 267 W.I.B. na,
dan mag hieruit worden afgeleid dat,
hoewel de inkohiering niet ten name van
de echtgenoot van het gezinshoofd is gebeurd, zulks niet helet dat de vestiging
ook ten laste van die echtgenoot plaatsvond en dat, wanneer hij een hezwaar
indient, hij zulks wel doet voor de
belastingen waarvoor hij ook met zijn
persoonlijke goederen instaat, al is het
niet wegens zijn eigen inkomsten.
De letterlijke uitleg van de tekst van
artikel 267 kan wellicht een moeilijkheid
opleveren in verhand met de stelling dat
beide echtgenoten een bezwaar kunnen
indienen; maar toch lijkt die moeilijkheid
niet op te wegen tegen de vaststelling
dat de echtgenoot die geen gezinshoofd
is, geen mogelijkheid zou hebhen om
tegen een aanslag die hem persoonlijk
aanbelangt op te komen.
Een tweede opwerping houdt verhand
met de procedure van het bezwaar tegen
de gevestigde aanslag. De aanslag wordt
ten name van een van beide echtgenoten
ingekohierd en het kohieruittreksel wordt
alleen aan het gezinshoofd gestuurd.
De verzending van het uittreksel doet
de termijn van hezwaar ingaan. W anneer
het uittreksel aan het gezinshoofd wordt
betekend, loopt de termijn van hezwaar
dan tegen heide echtgenoten ?
Ik meen op deze vraag hevestigend
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hand dat er maar een kennisgeving moet
plaatsvinden, dat die kennisgeving tot
het gezinshoofd moet gericht worden,
vermits de inkohiering op zijn naam
plaatsvindt, en dat derhalve de termijn
ook vanaf dat ogenblik moet lopen.
Het is echter niet uitgesloten dat de
andere echtgenoot geen kennis zal krijgen
van de ontvangst van het uittreksel. Dit
zou o.m. het geval zijn indien de echtgenoten niet meer samenwonen.
Principieel moet met die bijzondere
toestand geen rekening worden gehouden,
wat het verloop van de termijn van
bezwaar betreft. De andere echtgenoot
die bij de aanslag belang heeft, kan in dit
verband bij het Bestuur inlichtingen
inwinnen om de juiste stand van zaken
te kennen. Ik meen dat o.m. het Bestuur
niet mag weigeren aan die echtgenoot,
die zoals reeds gezegd ook belastingschuldige is, kennis te geven van de
aanslag en van de inhoud ervan wanneer
hij of zij erom vraagt. Er kan hier geen
sprake van beroepsgeheim wezen.
De termijn moet dus ook ten opzichte
van die echtgenoot lopen. Evenwel zou
eventueel overmacht kunnen worden
aangevoerd, doch het bewijs ervan
berust vanzelfsprekend op degene die
zich erop beroept.
In dezelfde zin moet de vraag worden
beantwoord of het bezwaar dat door het
gezinshoofd wordt ingediend ook ten
opzichte van de andere echtgenoot geldt.
Een bevestigend antwoord is geboden.
Maar niets belet, zo men oordeelt dat
deze laatste ook een bezwaar kan
indienen, dat hij een aanvullend verzoek
t6t de Directeur richt, wanneer hij van
oordeel is dat bepaalde andere grieven
hadden moeten worden opgeworpen.
Doet hij dat niet, dan wordt verondersteld dat hij met het grievenschrift
instemt.
Een derde en wellicht de belangrijkste
opwerping tegen het optreden van de
echtgenoot die geen gezinshoofd is, is
dat het bezwaar zeer ernstige gevolgen
kan hebben, vermits het een nieuw
onderzoek van de belastbare grondslag
tot gevolg heeft, de Directeur over
uitgebreide onderzoeksmiddelen beschikt
en dit onderzoek eventueel een herziening van reeds afgesloten aanslagjaren tot gevolg kan hebben.
Het is niet van belang ontbloot
hierbij aan te stippen dat de regel, dat
aan derden, d.w.z. niet de belastingschuldigen op wier naam de aanslag werd
ingekohierd, het recht is ontzegd bezwaar

aan te tekenen, verantwoord wordt door
de overweging dat het indienen van een'
bezwaarschrift een verhoging van de
belasting tot gevolg kan hebben. Een
schuldeiser van de belastingschuldige
mag daarom geen bezwaar in de plaats
van zijn schuldenaar indienen. Hij mag
het zelfs niet te bewarenden titel doen (7).
Is de toestand van de echtgenoot van
het gezinshoofd met die van derden te
vergelijken ?
Mag ik eerst aanstippen dat beide
echtgenoten belastingschuldigen zijn en
dat het precies die hoedanigheid is die
de tussenkomst van heiden kan wettigen.
Dat is vanzelfsprekend niet de toestand
van derden. Hoewel deze derden ook een
belang moeten hebben om te mogen
optreden, toch is dit belang niet te
vergelijken met dat van de belastingschuldige zelf.
Nu is het wel zo dat het bezwaar dat
door de ene echtgenoot wordt ingediencl,,
de andere noodzakelijk bindt. Dit is
ontegensprekelijk het geval met het
bezwaar dat door het gezinshoofd wordt
ingediend. In dit verband, mag misschien
wel worden opgemerkt dat dit begrip
<< gezinshoofd » in onze huidige samenleving weinig past. Op het streven naar
een volledige gelijkheid van beide echtgenoten hoeft hier niet nader te worden
gewezen. Doch fiscaal wordt deze bijzondere toestand verantwoord om. technische redenen·. Een tweevoudige in·
kohiering van de belasting zou voor de
fiscus aanleiding geven tot onoverkomelijke moeilijkheden. Men moet zich dus
houden aan een enkele aanslag, d.i. ten
name van het zogeheten « gezinshoofd "•
met de onvermijdelijke gevolgen waarvan
wij er reeds enkele besproken hebben.
N eemt men echter aan dat het bezwaar
van het gezinshoofd de andere echtgenoot
bindt, d.w.z. dat hij al de gevolgen ervan
moet dragen, dan moet men ook aan ·
nemen dat zulks eveneens het geval is
met het bezwaar dat door deze laatste
wordt ingediend.
Is dit nu van aard om aan die echtgenoot het recht te ontzeggen zelf een
bezwaar in te dienen ?
Mag ik opmerken dat, fiscaal gezien,
er geen reden tot afwijzing van die
stelling kan bestaan, vermits het bezwaar
ertoe strekt . de. juiste fiscale toestand
te bepalen, zowel in het voor- als in het
(7) Zie noot R.D. onderaan het arrest van
17 januari 1956 (Bull. en Pas., 1956, I, 478,
biz. 479, 1ste kol.).
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·- 623nadeel van de belastingschuldige (derwijze zelfs dat de ¢lirecteur de verplichting heeft alle fquten in de aanslag
ambtshalve recht te zetten).
Blijft dus de opwerping dat de toestand
van de echtgenoten · door het optreden
van een van hen, die evenwel het gezinshoofd niet is, kan verergerd worden. Men
mag zich niet verhelen dat zulks inderdaad moeilijkheden kan .opleveren in
een huisgezin waar de verstandhouding
slecht is. Maar er moet worden toegegeven
dat die opwerping ten opzichte zowel
van het gezinshoofd als yan zijn echtgenoot geldt. Het niet-optreden van het
gezinshoofd kan eventueel ook wel een
tergend karakter hebben.
De opmerking lijkt mij dan ook niet
van die aard dat aan de echtgenoot,
die geen gezinshoofd is, het recht op
bezwaar ontzegd kan worden.
Mag ik hierbij nog opmerken, hoewel
deze overweging ter zake helemaal niets
kan afdoen, aangezien de wet van
16 maart 1976 nog niet van toepassing
was ten tijde dat het bezwaar werd
ingediend en evenmin toeil het hof van
beroep uitspraak deed, dat voortaan
de directeur in zijn beslissiilg geen
belastingsupplementen meer mag vestigen, noch de compensatie mag verrichten
tussen een rechtmatig bevonden outlasting en een ontoereikendheid van de
aanslag die zou zijn vastgelegd.
Een verhoging van belasting tengevolge van het indienen van een bezwaar
is dus nog slechts mogelijk voor zover de
wettelijke termijnen van aanslag niet
verstreken zijn (drie of vijf jaar) en de
administratie het initiatief neemt een
aanvullende aanslag te vestigen. De
nadelige gevolgen van een bezwaarschrift
zullen dus in de toekomst ·aanzienlijk
minder groot zijn dan voorheen.
De laatste opwerping die zoeven
besproken werd heeft dan ook sinds de
wet van 15 maart 1976 haar belang
verloren.
Samenvattend meen ik, dat vermits in
het stelsel van de wet beide echtgenoten
belastingschuldigen zijn en de globale
belastingen niet aileen op de gemene
doch ook op de persoonlijke goederen
van elke echtgenoot mogen worden
verhaald, er geen voldoende redenen
aanwezig zijn om aan de echtgenoot die
geen gezinshoofd is het recht op bezwaar
te ontzeggen.

***
Als we nu het middel onderzoeken, dan
komen we tot de vaststelling dat, voor

zover het schending van artikel 267
W.I.B. aanvoert, het gegrond is.
De stelling van het arrest komt
inderdaad hierop neer, dat bij de uitleg
van artikel 267 geen rekening mag worden
gehouden met de andere bepalingen van
hetzelfde wetboek, in het bijzonder met
artikel 294. Het arrest beslist immers
dat, hoewel de vrouw luidens artikel 294
wei onder de belastingschuldigen valt,
zij niettemin geen belastingschuldige is
in de zin van artikel 267, omdat zij niet
de persoon is op wiens naam de aanslag
is gevestigd ; dat hetgeen geldt inzake
de invordering van de belasting geen
uitwerking heeft op de regelen inzake de
vestigirig van de belasting en dus evenmin op de betekenis van de bepalingen
die duidelijk naar de taxatie verwijzen.
Deze laatste beschouwing is het die de
grondslag van de redenering van het
arrest uitmaakt en waarvan ik meen
aangetoond te hebben dat zij geen steun
vindt in het wettelijk stelsel.
Het arrest kon dus niet wettelijk
beslissen, na vastgesteld te hebben dat
de aanslag, hoewel grotendeels inkomsten
van rekwirante betreffend, staande het
huwelijk regelmatig gevestigd werd op
naam van de man, dat de wet het
bezwaar van de vrouw niet toeliet.
Het middel is derhalve gegrond, voor
zover het schending van artikel 267
W.I.B. aanvoert.

Besluit ; cassatie.
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 juni 1975 door het Hof van
Beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 73, 267 en 294, § 2;
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, en van het algemeen rechtsprincipe van de rechten van de verdediging,
doordat het arrest oordeelt dat de
vrouw, wier eigen inkomsten werden
gevoegd bij die van de man en in zijnen
hoofde belast krachtens artikel 73 van
het W etboek van de Inkomstenbelastingen, geen bezwaar kan indienen tegen
deze aanslag, ook al heeft de man het
echtelijk dak verlaten, al werd het
aanslagbiljet aan hem en niet aan haar
opgestuurd, al client hij geen bezwaarschrift in en verwittigt hij haar niet, en
al vordert de ontvanger tegen haar
persoonlijk in, krachtens artikel 294,
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§ 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, en dit om de redenen dat :
luidens artikel 267 van dit wetboek
bezwaar kan worden ingediend door de
« belastingschuldige tegen het bedrag
van de te zijnen name gevestigde
aanslag ,, wat duidelijk is en uitsluit
dat de gehuwde vrouw wier inkomsten
gecumuleerd werden met die van haar
echtgenoot, in eigen naam en afzonderlijk
zou optreden, vermits alleen hij bezwaar
kan indienen tegen het belastingbedrag
op zijn naam gevestigd ; zo ze als
belastingschuldige kan vervolgd worden
krachtens voornoemd artikel 294, § 2,
dit niet betekent dat ze bezwaar kan
indienen, vermits de regeling inzake
invordering geen invloed heeft op de
regeling inzake vestiging van de belasting,
terwijl 1° de termen « kan de belastingschuldige tegen het bedrag van de te
zijnen name gevestigde aanslag ... schriftelijk bezwaar indienen" niet betekenen
dat alleen hij met name in het kohier
genoemd, bezwaar zou kunnen indienen,
vermits ook erfgenamen van degene die
in het kohier is vernoemd, dit kunnen,
en in geval van inhouding, degene voor
wie moest worden ingehouden en die niet
in het kohier is vermeld, dit kan, maar
dat met de term « belastingschuldige "
in artikel 267 ook diegene wordt bedoeld,
die uiteindelijk de belasting moet betalen
en aldus bij bezwaarschrift het risico
loopt dat de aanslag wordt verhoogd,
zodat artikel 267 wel degelijk verband
houdt met de invordering en bepaald
met artikel 294, § 2, waaruit blijkt dat de
echtgenote kan vervolgd worden op haar
eigen goederen voor de belasting op haar
eigen inkomsten belast in hoofde van haar
echtgenoot, 2° artikel 73 als hoofdbedoeling heeft de inkomsten van man
en vrouw en verder van de kinderen
beneden 18 jaar samen te voegen met het
oog op de progressieve aanslagvoet en
als dusdanig niets te maken heeft met
artikel 267 in de zin dat hierdoor het
recht van bezwaar zou zijn beperkt tot
de man, 3° bovendien artikel 73 de
aanslag doet vestigen, niet in hoofde
van « de man ,, maar in hoofde van het
« gezinshoofd " wat in bepaalde gevallen
evengoed de vrouw kan zijn, zodat
hieruit niet kan worden afgeleid dat de
beperkte rechtsbekwaamheid van de
vrouw in deze tekst zou zijn opgenomen,
4° op die wijze het arrest de rechten
van de verdediging van de echtgenote
miskent, welke beperking van deze
rechten door geen enkele tekst uitdrukkelijk wordt voorgehouden :

Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de aanslag, hoewel hij grotendeels
betrekking had op inR;omsten van eiseres,
overeenkomstig artikel 73 van het
W etboek van de Inkomstenbelastingen,
staande het huwelijk regelmatig gevestigd werd op naam van Heytens
Marcel, te dien tijde echtgenoot van
eiseres ; dat deze vaststelling inhoudt
dat de aanslag op de samengevoegde
inkomsten van de echtgenoten werd
gevestigd op naam van het gezinshoofd,
Heytens;
Overwegende dat, zo er een onderscheid bestaat tussen de regels die de
vestiging van de belasting betreffen,
waaronder de regels betreffende de
bezwaren en de rechtsmiddelen, en de
regels die met de invordering van de
belastingen verband houden, zulks niet
belet dat voor de interpretatie van de
regels betreffende de vestiging, zoals
voor om het even welke bepaling van het
W etboek van de Inkomstenbelastingen,
rekening mag worden gehouden met het
geheel van het stelsel inzake inkomstenbelastingen en onder meer met de regels
betreffende de invordering ;
Overwegende dat luidens artikel 73
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, de belastbare inkomsten
van echtgenoten worden samengevoegd,
ongeacht het huwelijksstelsel ; dat de
aanslag steeds op naam van het gezinshoofd wordt gevestigd ;
Overwegende dat uit artikel 294 van
hetzelfde wetboek blijkt dat beide echtgenoten onder de belastingschuldigen
worden gerangschikt en dat de belasting
gevestigd ten name van het gezinshoofd
mag worden vervolgd op al de roerende
en onroerende goederen van de echtgenoten, uitgenomen in de gevallen in
voormeld artikel bepaald ; dat onder
meer de invordering van de gedeelten
van de belasting in verband met de
respectieve inkomsten van elke echtgenoot in alle geval mag worden vervolgd
op al de respectieve goederen van ieder
belanghebbende ;
Overwegende dat uit het onderzoek
van de twee voormelde bepalingen blijkt
dat beide echtgenoten belastin:gschuldigen zijn ; dat de vestiging van een enkele
aanslag ten name van het gezinshoofd,
terwijl de vervolgingen op de goederen
van beide echtgenoten mogen plaatsvinden, aantoont dat de aanslag beide
echtgenoten als belastingschuldigen treft;
Overwegende dat hieruit volgt dat elk
van de echtgenoten, als belastingschuldige, het bezwaar bedoeld in artilml 267
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van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, tegen de aanslag ten name
van het gezinshoofd gevestigd, mag
indienen;
Overwegende dat het arrest mitsdien
niet wettelijk heeft kunnen beslissen dat
eiseres geen bezwaar mocht indienen
tegen de aanslag dl.e ten name van het
gezinshoofd werd gevestigd ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt
de kosten aan opdat erover door de
feitenrechter zou worden beslist ; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep
te Brussel.
2 februari 1977.- 3e kamer.- Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. V ersee. Gelij klt~idende conclt~sie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. P. Delafontaine (van de
balie te Kortrijk).

3•

KAMER.-

2 februari 1977.

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN.- GEMEENTELIJKE WEGENBELASTING. WEGENWERKEN UITGEVOERD IN RET BELANG VAN EEN IEDER
DER GEMEENSOHAP VAN DE GEMEENTE.
BELASTING DIE DE KOSTEN VAN DE
WERKEN VERTEGENWOORDIGT. BELASTING EN GEEN VERHAALBELASTING.

Geen verhaalbelasting doch ee?~ gemeentebelasting is de belasting welke een
gemeente voor wegenwerken vestigt in
het algemeen belang van een ieder der
gemeenschap van de gemeente, tm·
uitvoering van de algemene plicht over
de politie en de veiligheid van de wegen,
die op de gemeente 1·ust, te waken en niet
.om aan zekere belastingschuldigen een
persoonlijke of pa1·ticuliere dienst te
bewijzen (1) (2).
(KERKFABRIEK VAN ONZE LIEVE VROUW
VAN ALSEMBERG, T. GEMEENTE
ALSEMBERG.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 18 september 197 5 gewezen
door de Bestendige Deputatie van de
Provincieraad van Brabant ;
(1) Cass., 16 februari 1951 (Bull. en Pas.,
1951, I, 390), 3 maart 1959 (ibid., 1959, I, 664)
en 10 januari 1964 (ibid., 1964, I, 490);
vgl. cass., 16 juni 1964 (ibid., 1964, I, 1Hl5) en
29 september 1964 (ibid., 1965, I, 97).
(2) De vergissing van de bestendige deputatie is waarscbijnlijk hleraan te wijten dat de
gebruikte terminologie dubbelzinnig is, zowel
Jn bet Nederlands als in bet Frans.
In bet Nederlands wordt in bet woord
« verbaalbelasting » de nadruk gelegd op de
wijze waarop de belasting wordt gevestigd,
nl. door vergelding, d.w.z. betaling van een
door de overbeid bewezen dienst. De vergelding is geen belasting, tenzij zij onder de vorm
van een belasting wordt ge1nd (zie o.m. bet
algemeen vast registratierecbt, wanneer bet
gaat om een facultatieve registratie).
De dubbelzinnigbeid is zowel te wijten aan
bet feit dat betzelfde woord in twee verscbillende betekenissen wordt gebruikt als aan
bet feit dat bet woord belasting gebruikt wordt
als bet om een vergelding gaat, en dit is geen
belasting.
In bet Frans ligt de dubbelzinnigbeid hlerin
dat in de uitdrukking (( taxe remuneratoire ))

bet woord « taxe " voorkomt waaronder
meestal belasting verstaan wordt, terwijl de
woorden (( taxe remuneratoire )) over bet
algemeen gebruikt wordt voor een vergelding.
De woorden " taxe remuneratoire " zouden
aileen moeten gebruikt worden als de vergelding ge1nd wordt in de vorm van een
belasting (zie bet geval waarvan zoeven
sprake, nl:bet algemeeu vast registratierecht).
Zelfs in dit geval is bet nut ervan erg beperkt.
Overigens zou bet verkieslijk zijn enkel
de terminologie van de Grondwet te gebruiken,
nl. van de artikelen 110 tot 113, enerzijds
« belasting » (impot) en anderzijds « vergelding ., (retribution).
Ret is dus beter inzake wegenbelasting enkel
en a.lleen « repartitiebelasting '' te gebruiken
dan « verbaalbelasting » ; zo ook in bet Frans
is (( impi\t de repartition )) te verkiezen hoven
« impot de recouvrement ».
Als bet gaat om een « vergelding », zou
enkel dit woord moeten gebruikt worden
(cfr. Administ?·atief Lexicon, vo Belastingen,
nrs. 12, 46, 47 en 48).

E.K.

-626Over het rniddel afgeleid uit de schending van de artikelen 12, 1° en S0 , van
het taksreglement van de gemeente
Alsemberg van 25 januari 1967, houdende
reglementering van de belasting op de
verwerving van de zate der openbare
wegen, 1S, 1o en S0 , van het taksreglement
van de gemeente Alsemberg van 25 januari 1967, houdende reglementering
van de belasting op de wegenuitrusting,
15, 1° en S0 , van het taksreglement van de
gemeente Alsemberg van 25 januari 1967,
houdende reglementering van de belasting op de riolen, 1, 60, 62 van het keizerlijk decreet van SO december 1809
betreffende de kerkfabrieken, 97 van de
Grondwet en 780 van het Gerechtelijk
W etboek, alsmede van het algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk de Staat
en de andere openbare rechtspersonen,
zoals de provincies, de commissies van
openbare onderstand en de kerkfabrieken
niet kunnen onderworpen worden aan
belastingen met inbegrip van de verhaalbelastingen, ten aanzien van goederen
die voor een dienst van openbaar nut
worden aangewend,
doordat de bestendige deputatie het
bezwaarschrift, waarbij eiseres om vrij ·
stelling of minstens om uitstel van de
verhaalbelastingen
vroeg,
verwerpt,
onder andere om de redenen dat « krachtens de geldende taksreglementen de
belasting uitgesteld wordt onder meer
wanneer de huidige belastingplichtige
vrijgesteld is ingevolge de wetten en
besluiten », « nochtans geen enkele wet
noch besluit de kerkfabrieken vrijstelt
van het betalen van gemeentelijke
taksen », « krachtens een algemeen rechtsbeginsel de Staat niet kan onderworpen
zijn aan belastingen ten aanzien van
goederen van het openbaar domein of
goederen van het privaat domein die voor
een dienst van openbaar nut · worden
aangewend, dat deze vrijstelling nochtans
niet geldt voor verhaalbelastingen, daar
deze geheven worden om uitgaven te
dekken welke rechtstreeks ten goede
komen aan de eigendommen » ; '' krachtens de gemeentelijke taksreglementen
de belasting nog wordt uitgesteld voor de
terreinen waarop het ingevolge een
beslissing van de overheid niet toegelaten
of niet mogelijk is te bouwen »; '' krachtens geen enkele beslissing van de
overheid het niet toegelaten of niet
mogelijk is te bouwen »,
terwijl de uitdrukking « wetten en
besluiten », gebruikt in de bepalingen
betreffende de vrijstelling en het uitstel
van de verhaalbelastingen van voor-

melde taksreglementen, verwijst naar
het bestaand juridisch systeem in zijn
geheel en niet aileen naar de formele
wettelijke regels en terwijl het huidig
geldend algemeen rechtsbeginsel is dat
de Staat, alsook de andere openbare
personen, waaronder de kerkfabrieken,
vrijgesteld zijn van verhaalbelastingen
voor de goederen die voor een dienst van
openbaar nut worden aangewend (schending van de taksreglementen betreffende
onderscheidenlijk de belasting op de
verwerving van de zate der openbare
wegen [artikel 12, 1°], op de wegenuitrusting [artikel 1S, 1°] en op de riolen
[artikel 15, 1°) en van vermeld algemeen
rechtsbeginsel) ;

en terwijl de taksreglementen die
uitdrukkelijk bepaalden dat de belasting
werd uitgesteld voor de terreinen waarop
het ingevolge een beslissing van de
overheid niet toegelaten of niet mogelijk
is te bouwen, moesten toegepast worden
aangezien de kerkfabrieken onderworpen
zijn aan · een door de overheid opgelegd
wettelijk statuut waardoor zij in hun
administratie van hun onroerende goederen, zoals het bouwen en verkopen
beperkt zijn door de hun opgelegde
gemeenschappelijke religieuze doeleinden
en door de nodige goedkeuring van de
hogere overheid (schending van de taksreglementen betreffende onderscheidenlijk de belasting op de verwerving van de
zate der openbare wegen [artikel 12, S0 ],
op de wegenuitrusting [artikel 1S, S0 ]
en op de riolen [artikel 15, S0 ], van de
artikelen 1, 60 en 62 van het keizerlijk
decreet van SO december 1809, 97 van de
Grondwet en 780 van het Gerechtelijk
Wetboek):
Overwegende dat de beslissing, na te
hebben uiteengezet dat krachtens de
geldende taksreglementen de belasting
uitgesteld wordt onder meer wanneer de
huidige belastingplichtige vrijgesteld is
ingevolge de wetten en besluiten, en dat
geen enkele wet noch besluit de kerkfabrieken vrijstelt van het betalen van
gemeentelijke taksen, beschouwt '' dat
krachtens een algemeen rechtsbeginsel
de Staat niet kan onderworpen zijn aan
belastingen ten aanzien van goederen
van het openbaar domein of ten aanzien
van goederen van het privaat domein die
voor een dienst van openbaar nut worden
aangewend; dat deze vrijstelling nochtans niet geldt voor verhaalbelastingen,
daar deze geheven worden om uitgaven
te dekken welke rechtstreeks ten goede
komen aan de eigendommen >> ;
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Overwegende dat de beslissing aldus,
zonder tegen te' spreken dat eiseres op
dezelfde vrijstell\ng als de Staat aanspraak zou kunnen maken, de afwijzing
van het bezwaar laat steunen op de
vaststelling dat de betwiste aanslagen
betrekking hebben op " verhaalbelastingen » ; dat ze deze laatste nader
bepaalt als jaarlijkse- directe belastingen,
krachtens de besproken gemeentelijke
taksreglementen geheven op de al dan
niet aangelande eigendommen langsheen
openbare wegen of gedeelten van openbare wegen, ten deze gronden toebehorende a an eiseres en gelegen J. B.
W outersstraat, Frans De Greefstraat en
W aterpoelstraat, - waarin grondwerken
of wegbedekkingen worden uitgevoerd,
trottoirbanden geplaatst, of een welkdanige wegenuitrusting wordt aangebracht of riolen gelegd worden ;
Overwegende dat uit deze gegevens
blijkt dat de betwiste belastingen vreemd
zijn aan elke opvatting van een aan de
belastingplichtige bewezen persoonlijke
of particuliere dienst ; dat zij als doel
hebben de eigenaars van de bedoelde al
dan niet aangelande eigendommen aan
de verplichting te onderwerpen bij te
dragen tot de uitgaven die de gemeenschap deed of nog zal moeten doen ten
voordele van al haar leden krachtens
haar algemene plicht over de pol!tie
en de veiligheid van _de wegen te waken ;
dat deze belasting derhalve geen verhaalbelasting uitmaakt;
Overwegende dat de beslissing door het
bezwaar te verwerpen om de zoeven
aangehaalde reden, en zonder de bewering
van eiseres te - onderzoeken dat haar
belaste eigendommen aangewend-worden
voor een dienst van openbaar nut, de in
het middel aangehaalde bepalingen
schendt;
Dat het eerste onderdeel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden
beslissing ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerster in de kosten ; verwijst de
zaak naar de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen.
2 februari 1977.- 3 8 kamer.- Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, de
H. Versee; Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. H. De Bruyn en A. De
Coster (deze laatste van de balie te
Brussel).

3" KAMER. -

2 februari 1977.

INKOMSTENBELASTINGEN. - ONTHEFFINGEN. 0VERBELASTING TEN
GEVOLGE VAN EEN MATERIELE VERGISSING. BELASTINGSCHULDIGE DIE
BEWEERT DAT HIJ WEGENS EEN MATERIELE VERGISSING OVERBELAST IS. BEWIJSLAST.

Het staat aan de belastingschuldige te
bewijzen dat hij ten gevolge van een
materiiile vergissing overbelast is (1).
(Art. 277, § 1, W.I.B.)
(ENGHIEN, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
2 februari 1977.- 3 8 kamer.- Voorzitter -en Verslaggever, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Krings,
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH.
P. Delafontaine (van de balie te Kortrijk)
en Claeys Bouuaert.

1e KAMER. -

3 februari 1977.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. - CONCLUSIE. - BESLISSING
DIE DE BEWIJSVOERING VAN DE CONCLUSIE WEERLEGT EN OPGEEFT OM
WELKE REDEN ZE DEZE VERWERPT.REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

Regelmatig gemotiveerd is de beslissing
die. de bij conclusie door een partij
voorgedragen bewijsvoering weerlegt en
opgeeft om welke reden ze deze verwm·pt (2). (Art. 97 Grondwet.)
(1) Raadpl. cass., 10 januari 1961 (Bull. en
Pas., 1961, I, 503); 8 oktober 1963 (ibid.,
1964, I, 135); 7 januari 1969 (Arr. cass., 1969,
blz. 439) en de noot get. P.M.; 9 september
1969 (ibid., 1970, blz. 32); 16 maart 1973
(ibid., 1973, blz. 702) en 3 januari 1975 (ibid.,
1975, blz. 499).
(2) Cass., 29 maart 1976 (A1·r. cass., 1976,
blz. 874.)
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(SAP, T. STASSART.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
3 februari 1977.- re kamer.- Voo1'zitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Closon. Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Ansiaux en Fally.

l 8 KAMER. -

3 februari 1977.

lO KOOP. -

VRIJWARING BIJ UITWINNING. ~ PAOHT WAARMEE EEN ONROEREND GOED BIJ DE VERKOOP ERVAN
AAN EEN DERDE IS BEZWAARD, - DIT
LEVERT VOOR DE KOPER EEN LAST OP.

2° KOOP. - VRIJWARING BIJ UITWINNING. - VoORWAARDEN WAARONDER
DE KOPER ZIOH RAN BERLAGEN OVER
RET BESTAAN VAN EEN LAST WAARMEE
DE VERKOOHTE ZAAK IS BELAST.
I o Het bestaan van een pacht, waarmee een

onroe1•end goed bij de verkoop ervan aan
een derde is bezwaard, levm·t voo1· de
verkoper een last op (1). (Art. l626B.W.)
2° De koper kan zich in de 1·egel niet
beklagen over het bestaan van een last
waarmee de vm·kochte zaak is bezwaard,
tenzij deze last bij de verkoop niet is
opgegeven (2). (Art. 1626 B.W.)
(COLLETTE, T, VANDERHULST EN TILMANT.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 februari 1976 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
(1) Zie DE PAGE, Traite, d. IV, 3de uitg.,
nr. 140, blz. 173 ; noot van J. 0ARBONNIER
over cass. fr., 16 december 1958, Rev. t1·im.
d1·. civ., 1959, blz. 337, nr. 2.
(2) Raadpl. cass., 30 maart 1860 (Bull. en
Pas., 1860, I, 156); zie DE PAGE, Traite,
d. IV, 3de. uitg., nr. 139, blz. 170 ; Rep. prat.
du dr. belge, v 0 Vente, nr. 290.

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen ll34, ll35, 1626,
1628, 1629, 1630, 1636 en 1638 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest, bij wijziging van het vonnis van de eerste rechter
op het hoger beroep van tweede verweerder, eisers rechtsvordering tot antbinding van de litigieuze verkoop wegens
gedeeltelijke uitwinning van de verkochte
zaak heeft afgewezen, he1n heeft veroordeeld in de kosten van beide aanleggen
en tot betaling van 10.000 frank schadevergoeding aan tweede verweerder
wegens roekeloos geding, op grond dat
eiser "wist en moest weten dat Tilmant
titularis was van een landpacht; ... dat
zijn in subsidiaire orde ingestelde vordering, op grond van artikel 1636 van het
Burgerlijk Wetboek, wegens de gedeeltelijke uitwinning waarvan hij beweert het
slachtoffer te zijn, niet gegrond is ; dat
de aangevoerde bepaling betrekking heeft
op een bezitsontzetting en niet, zoals
betoogd, op het bestaan van een niet
opgegeven last, welke hypothese in
aanmerking wordt genomen door artikel 1638 van het Burgerlijk Wetboek;
dat enkel de persoon die niets afwist van
het bestaan van die last zulks kan
aanvoeren ; dat, om de vorenvermelde
redenen, zulks niet het geval is van de
eerste ge'intimeerde (thans eiser); dat de
onverschoonbare dwaling van laatstgenoemde aan de basis ligt van de
bekritiseerde rechtspleging ... »,
terwijl, nu artikel 1636 van het
Burgerlijk W etboek bepaalt dat indien
slechts een gedeelte van de zaak tegen
de koper wordt uitgewonnen, en dat
gedeelte, in verhouding tot het geheel,
zo belangrijk is dat de koper zonder het
uitgewonnen gedeelte niet zou hebben
gekpcht, hij de koop kan doen ontbinden,
deze bepaling geen materiele bezitsontzetting veronderstelt van een gedeelte
van de zaak doch in alle gevallen van
toepassing is, buiten het geval van de
niet zichtbare erfdienstbaarheden bedoeld bij artikel 1638, waarin een derde
beweert enig recht te hebben op de zaak,
zelfs zoals ten deze een persoonlijk
recht van huur ;
en terwijl in ieder geval, zowel in de
hypothese van artikel 1636 als in deze
van artikel 1638, de persoonlijke wetenschap die de koper bij de koop kon of
moest hebben omtrent het bestaan van
een last niet volstaat om de vrijwaring
uit te sluiten, bij gebrek aan een desbetreffende uitdrukkelijke verklaring van

I
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de partijen; zodat het arrest, dat aldus
uitspraak doet op grond van de vorenvermelde redenen en zonder vast te
stellen dat de litigieuze verkoop een
uitdrukkelijk beding van niet-vrijwaring
zou omvat hebben wegens het bestaan
van een landpacht ten voordele van de
tweede verweerder, de in de aanhef van
het middel geciteerde wetsbepalingen,
betreffende de vrijwaring waartoe de
verkoper ingeval van uitwi1ming gehouden is, schendt, en inzonderheid de
artikelen 1626, 1629, 1636 en 1638 van
het Burgerlijk Wetboek:
Overwegende dat uit de aan het Hof
voorgelegde stukken blijkt dat eiser van
eerste verweerder een eigendom heeft
gekocht, « domaine de Berchiwe " genaamd, om er persoonlijk aan visteelt te
doen ; dat tweede verweerder krachtens
een huurcontract dat v66r de verkoop
werd gesloten het verkochte goed betrok
en er eveneens aan visteelt deed; dat' de
rechtbank van eerste aanleg te Aarlen
op 14 april 1970 in zake deze partijen
een vonnis in hoger beroep heeft gewezen
dat kracht van gewijsde verkregen heeft
en 'waarin werd beslist dat tweede
verweerder titularis van een landpacht
was;
Overwegende dat het arrest wettelijk
beslist dat het bestaan van een dergelijke
huur, die een pand bezwaart bij de
verkoop aan een derde, een last voor de
verkrijger is;
Overwegende dat krachtens artikel 1626 van het Burgerlijk Wetboek,
de koper zich in de regel slechts kan
beklagen over het bestaan van een last
die de verkochte zaak bezwaart wanneer
deze last bij de verkoop niet werd
opgegeven;
Overwegende dat het arrest zonder
dienaangaande bekritiseerd te worden
vaststelt dat eiser en tweede verweerder
regelmatig contact met elkaar hadden ;
dat deze verweerder, v66r de aankoop
van het goed door eiser, aan laatstgenoemde een associatie heeft voorgesteld om op het litigieuze goed aan
visteelt te doen ; dat in de voorlopige
koopovereenkomst tussen eiser en eerste
verweerder melding werd gemaakt van
de huur en de aard ervan ; dat het arrest,
eveneens zonder dienaangaande te
worden bekritiseerd, daarenboven be·schouwt dat eiser, ingevolge zijn beroep
van viskweker en als voorzitter van de
Belgische viskwekers, moest weten dat de
huur van een onroerend goed om er aan
visteelt te doen, een landpacht was ;

Dat aldus uit de motivering van het
arrest niet enkel blijkt dat eiser persoonlijk op de hoogte was van het bestaan
en van de aard van de last die het
onroerend goed dat hij wilde kopen
bezwaarde, en, bijgevolg, van het risico
dat hij nam, doch eveneens dat deze last
bij de verkoop behoorlijk door eerste
verweerder werd opgegeven ;
Overwegende derhalve dat, zelfs al
zouden bepaalde motieven van het arrest
onjuist zijn, het bestreden beschikkende
gedeelte wettelijk verantwoord zou
blijven;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
3 februari 1977.- 1e kamer.- Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. VM·slaggever, de
H. Capelle. Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleiter,
de H. A. De Bruyn.

1e KAMER. -

3 februari 1977.

HUUR vAN GOEDEREN.- HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN. - DuUR VAN
DE ONDERHUUR. DEZE KAN IN
BEGINSEL NIET KORTER ZIJN. DAN
NEGEN JAREN, ZONDER EOHTER LANGER
TE MOGEN ZIJN DAN DE HOOFDHUUR.

Hoewel de regel volgens welke de duur van
de handelshuur niet korter mag zijn
dan negen jaar, in beginsel, van toepassing is op de onderhuu1·, mag die
echter niet worden aangegaan voor
Zanger dan de looptijd van de hoofdhuur.
(Art. 3, tweede lid, vervat in .de wet
van 30 april 1951.)
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« BROUWERIJ HAAOHT "' T. VERMERSOH.)

ARREST (vM·taling).
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 juni 1975 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Luik ;
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Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1717 van het Burgerlijk Wetboek, 3,
inzonderheid het eerste en tweede lid,
en 6 vervat in de wet van 30 april 1951
op de handelshuurovereenkomsten met
het oog op de bescherming van het
handelsfonds,
doordat het bestreden vonnis het hager
beroep van eiseres ongegrond heeft
verklaard en het vonnis heeft bevestigd
dat haar rechtsvordering afwijst en haar
in de ·kosten veroordeelt, op grand dat
« het cruciale probleem van dit geschil
is te weten of appellante (thans eiseres)
en ge'intimeerde (thans verweerster), op
20 februari 1967, een gewone overeenkomst van huuroverdracht of een nieuwe
huur gesloten hebben, want in het eerste
geval (overdracht) nam deze huur op
28 februari 1973 een einde en wordt
het gebouw zonder titel of recht sinds
die datum bewoond door de ge'intimeerde,
onderhuurster, daar zij geen aanvraag
tot huurvernieuwing had ingediend, en
in het tweede geval (nieuwe huur) mocht
de duur van de huur niet korter zijn dan
negen jaren en kan niet beeindigd worden
v66r 1 maart 1976; dat men op het
eerste gezicht kon menen dat genoemd
contract geen schuldvernieuwing is aangezien het de schuld van de overdrager
niet uitdooft om ze, zoals gebruikelijk,
te vervangen door de nieuwe schuld
van de overnemer ; dat de hoofdhuurder
(appellante) er inderdaad voor gezorgd
heeft de overdrager (Thijsmans) te
behouden als hoofdelijke en ondeelbare
borg voor aile verplichtingen die uit dit
contract voortvloeien ; dat deze huur
van 20 februari 1967, gesloten tussen
de naamloze vennootschap Brouwerij
Haacht en Catherine Vermersch, echter
niet de voortzetting is van het vroegere
contract zoals de kantonmagistraat terecht opmerkt (vonnis van 9 april 1974);
dat een nieuwe overeenkomst rechtstreeks met verweerster (thans. ge'intimeerde) werd gesloten, waardoor de
huurprijs werd gewijzigd door hem te
onderwerpen aan de schommelingen van
de index ; dat, naar het zeggen van de
partijen, in de huur Brouwerij HaachtThysmans geen indexclausule voorkwam ;
dat de huurprijs in beginsel slechts
gewijzigd kon worden overeenkomstig
de vormen en de voorschriften van
artikel 6 vervat in de wet van 1951 ;
dat door de akte van overdracht
Thysmans-Vermersch, laatstgenoemde de
verplichtingen, maar ook de rechten van
haar overdrager overnam en de huurprijs

slechts m dezelfde voorwaarden kon
worden vermeerderd ; dat appellante,
door de huurprijs te wijzigen door de
invoering van een indexclausule, met
g~'intim:e~rde een huur heeft aahgegaan
d1e een m beginsel essentiele wijziging
bev_atte die betrekking had op een
bas1sbestanddeel vah de liuur, namelijk
de prijs ; dat deze overeenkomst als een
nieuwe huur moet worden uitgelegd ; dat
deze handelshuur niet korter mocht zijn
dan negen jaren en slechts op 1 maart
1976 beeindigd kan worden; dat zelfs
wanneer men overweegt dat elke met
artikel 6 van de wet van 1951 strijdige
overeenkomst mogelijk is omdat zij
slechts aan een relatieve nietigheid zou
li_j_den die door het akkoord tussen partiJen gedekt zou kunnen worden ... men
ten deze nog moet beschouwen dat deze
wijziging betrekking heeft op een
essentieel beding van de huur en dat,
wanneer ze voorkomt in een voor het
eerst tussen appellante en ge'intimeerde
gesloten overeenkomst, ze aan deze
overeenkomst het karakter van een
nieuwe huur geeft »,
terwijl de tussen partijen op 20 februari
1967 gesloten overeenkomst betrekking
had op een pand dat voordien door
eiseres gehuurd werd van de eigenaars
van dit pand ; verweerster deze toestand
duidelijk kende op grand van de artikelen 2 en 20 van genoemde h uur ; deze
overeenkomst dus een onderhuur was
en de feitenrechter, door te beslissen
dat genoemde overeenkomst een nieuwe
huur was die niet korter mocht zijn dan
negen jaren, de artikelen 3, inzonderheid
het eerste en het tweede lid, en 6 vervat in
de in het middel bedoelde wet van 30 april
1951, 1717 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet geschonden en
verkeerd toegepast heeft :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt :
- dat eiseres, volgens de huur van
2 februari 1955, van de consorten Fassotte een pand, bestemd voor gebruik
als cafe, in huur heeft gekregen voor een
periode van negen jaar met ingang van
1 maart 1955 ; dat deze handelshuur een
eerste maal hernieuwd werd voor de
periode van 1 maart 1964 tot 28 februari
1973, en een tweede maal voor de periode
van 1 maart 1973 tot 28 februari 1982;
- dat eiseres bij de eerste hernieuwing
het pand onderverhuurd heeft aan de
heer Thysmans, voor de periode van
1 maart 1964 tot 28 februari 1973;
- dat de onderhuurder Thysmans op
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-631.20 februari 1967 zijn huur en zijn
handelszaak aan verweerster heeft overgedragen met instemming van eiseres die,
op dezelfde datum, met verweerster
een huurcontract heeft gesloten dat
bepaalde dat de huur aanving op l maart
1967 en eindigde op 28 februari 1973,
dus bij het einde van de eerste periode
van hernieuwing van de huur ;
- en dat verweerster, die geen her~ nieuwing van haar huur heeft gevraagd,
het pand na 28 februari 1973 bleef
betrekken en beweerde dat haar huur
niet korter mocht zijn dan negen jaren;
Overwegende dat het vonnis evenwel
beslist, door met name te steunen op het
feit dat de huurprijs hager is dan degene
die tussen eiseres en Thysmans was
overeengekomen, dat de tussen eiseres
en verweerster gesloten overeenkomst
een nieuwe huur is en geen overdracht
of voortzetting van de met Thysmans
gesloten huur ; dat het vonnis daaruit
afteidt dat de duur van een dergelijke
huur niet korter mocht zijn dan negen
jaren en bijgevolg de rechtsvord~Jring
van eiseres afwijst die strekte tot uitzetting van verweerster en veroordeling
in een vergoeding wegens bezetting ;
Overwegende dat zo, krachtens het
tweede lid van artikel 3 vervat in de wet
van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, de regel, volgens welke
de duur van de huur niet korter mag zijn
dan negen jaren, in beginsel ook geldt
voor onderhuur, deze bepaling bovendien
zegt dat die onderhuur niet mag worden
aangegaan voor langer dan de looptij d
van de hoofdhuur ;
Overwegende dat het vonnis derhalve,
na de vaststelling dat eiseres op 20 februari 1967 zelf huurster was van het
pand voor een periode tot 28 februari
1973, niet kon beslissen, zonder het
tweede lid van voornoemd artikel 3 te
miskennen, dat de huur - zelf al was
zij nieuw die op 20 februari 1967
tussen eiseres en verweerster werd gesloten minstens negen jaar lang was, dus
langer dan de looptijd van de hoofdhuur ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat hierover door de
feitenrechter wordt beslist ; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Hoei, zitting houdend in
hager beroep.
3 februari 1977.- 1e kamer.- Voor-

zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Capelle. Gelijkluidende conclusie,
de H. V elu, advocaat-generaal. - Pleiter,
de H. Ansiaux.

1e KAMER. -

4 februari 1977.

1° CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZA'KEN.- MIDDEL TEN BETOGE
DAT OP EEN OONOLUSIE NIET IS GEANTWOORD. GEEN ·OONOLUSIE. MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG
MIST.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. - BESOHIKKENDE GEDEELTE
DAT OP TEGENSTRIJDIGE REDENEN
BERUST.- NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

1° Feitelijke grondslag mist het middel ten
betoge dat op een conclusie niet is geantwoord, wanneer uit geen stuk wam·op
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
een conclusie werd genomen ( 1).
2° Niet

regelmatig gemotiveerd is de
beslissing waarvan het beschikkende
gedeelte op tegenstrijdige redenen berust (2). (Art. 97 Grondwet.)
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
«MOBIL OIL», T. MR. TOMBEUR, q.q.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.

4 februari 1977.- 1e kamer.- Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1•slaggever, de
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Bayart en Claeys
Bouuaert.
·

(1) Cass., 4 april 1974 (Arr. cass., 1974,
blz. 863).
(2) Cass., 10 december 1976, supm, blz. 405;
vgl. cass., 7 oktober 1974 en 25 april 1975
(Arr .. cass., 1975, blz. 168 en 340).
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7 februari 1977.

0

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.CONOLUSIE. CONOLUSIE NIET MEER
TER ZAKE DIENEND WEGENS VASTSTELLINGEN EN EEN BESLISSING VAN DE
REOHTER, GEEN VERPLIOHTING VOOR
DE REOHTER OP DEZE OONOLUSIE TE
ANTWOORDEN.

2°

RECRTERLIJK GEWIJSDE.
STRAFZAKEN.- TWEE OPEENVOLGENDE VONNISSEN. ROGERE BEROEPEN.
VERNIETIGING VAN DEZE TWEE
VONNISSEN DOOR HET HOF VAN BEROEP
EN BESLISSING VAN DITZELFDE HOF
BIJ" EEN ENKEL ARREST EN BIJ" WEGE
VAN NIEUWE BESCHIKKINGEN. RET
HOF VAN BEROEP HEEFT DAARDOOR
HET GEZAG VAN GEWIJSDE NIET KUNNEN MISKENNEN OP GROND DAT HET
TWEEDE VONNIS OPNIEUW ZOU BESLIST HEBBEN OVER WAT HET E:&RSTE
REEDS HAD BESLECHT.

I

3°

RECRTSBEGINSELEN (ALGEMENE). STRAFZAKEN. "NoN BIS
IN IDEM n. TWEE OPEENVOLGENDE
VONNISSEN.- ROGERE BEROEPEN.VERNIETIGING VAN DEZE TWEE VONNISSEN DOOR HET HOF VAN BEROEP EN
BESLISSING VAN DITZELFDE HOF BIJ
EEN ENKEL ARREST EN BIJ WEGE VAN
NIEUWE BESOHIKKINGEN. RET HOF
VAN BEROEP HEEFT DAARDOOR DE
REGEL « NON BIS IN IDEM n NIET RUNNEN MISKENNEN OP GROND DAT HET
TWEEDE VONNIS OPNIEUW ZOU BESLIST
HEBBEN OVER WAT HET EERSTE REEDS
HAD BESLEOHT.

4° RECRTBANKEN.- STRAFZAKEN.00RREOTIONELE RECHTBANK OF POLITIEREOHTBANK.- VERPLIOHTING VOOR
HET GEREOHT AAN HET VOOR HEM AANHANGIGE FElT ZIJN WETTELIJKE KWALIFIOATIE TE GEVEN. BEGRIP.

5°

6°

SAMENRANG: STRAFZAKEN. SAMENHANG TUSSEN VERSCHEIDENE
MISDRIJVEN. VERVOLGINGEN VOOR
VERSCHILLENDE GERECHTEN TEN LASTE
VAN TWEE BEKLAAGDEN. GERECHT
DAT « RATIONE LOCI, PERSONAE EN
MATERIAE n T.A.V. ALLE MISDRIJVEN
BEVOEGD IS. DEZE SAMENHANG VERPLIOHT OP ZIOHZELF NIET DAT DIT
GEREOHT DE ZAAK AAN EEN ANDER
GERECHT TOEVERTROUWT. BEGRIP.
ONSPLITSBAARREID. STRAFZAKEN. 0NSPLITSBAARHEID VAN
VERSOHEIDENE MISDRIJVEN. VER-

VOLGINGEN VOOR VERSCHILLENDE GEREOHTEN TEN LASTE VAN TWEE BEKLAAGDEN.- GEREOHT DAT «RATIONE
LOCI, PERSONAE EN MATERIAE n T.A.V.
ALLE MISDRIJVEN BEVOEGD IS.
0NSPLITSBAARHEID VERPLIOHT OP ZIOHZELF NIET DAT DIT GERECHT DE ZAAK
AAN EEN ANDER GEREOHT TOEVERTROUWT. BEGRIP.

7°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VERPLIOHTE MOTIVERING. VORMVEREISTE.

8°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.CONOLUSIE TEN BETOGE DAT DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING VAN DE
BEKLAAGDE WERDEN GESCHONDEN IN
DE REOHTSPLEGING VOOR DE EERSTE
RECHTER. VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING VAN DE EERSTE REOHTER
DOOR DE REOHTER IN HOGER BEROEP
EN BESLISSING VAN DEZE RECHTER BIJ
WEGE VAN NIEUWE BESCHIKKINGEN OP
GROND VAN EIGEN REDENEN.- CoNOLUSIE WAAROP NIET MOET WORDEN
GEANTWOORD.

9°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.REDEN WAARIN MEN ZIOH BEROEPT OP
EEN STUK VAN HET DOSSIER.- GEEN
OONOLUSIE OVER DE IDENTIFIOERING
VAN DIT STUK.- GEEN VERPLIOHTING
VOOR DE RECHTER TE WIJZEN OP DE
PLAATS WAAR HET STUK VAN HET
DOSSIER IS GERANGSOHIKT.

I0°BEWIJS. -BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
STRAFZAKEN. MrSKENNING VAN
DE BEWIJSKRAOHT VAN EEN AKTE. BEGRIP.

I 0 De rechter iB niet verplicht te antwoorden

op de concluBie van de beklaagde, wannee1' deze zonder belang i8 wegenB zijn
Va8t8tellingen en een Van zijn besli88ingen (I). (Art. 97 Grondwet.)
2°

en 3° Het hof van beroep wam·bij het
hager beroep tegen twee opeenvolgende
veroordelende vonniBBen aanhangig iB
kan n:o~h .het algemeen rechtBbeginBel
non b1s m Idem noch het beginBel inzake
het gezag van gewijBde in Btrajzaken
hebben miBkend, omdat het tweede vonniB
opnieuw zou beBliBt hebben over wat
het eerBte 1'eed8 had be8lecht, alB dit hof
van beroep beide vonniBBen vernietigt

(1) Cass., 22 september en 12 oktober 1976
sttp1'a, biz. 87 en 181.
'
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en bij wege van een nieuwe beschikking
in een en hetzelfde ar·rest uitspr·aak doet.
4° .Het hof van beroep moet aan het bij hem
aanhangige feit zijn wettelijke kwaliflcatie geven (1), en moet de daar·uit
volgende beslissing uitspreken, zelfs
indien bij vervolgingen en opeenvolgende
vonnissen die het op hogere beroepen
nietig verklaart, ten onrechte over·wogen
werd dat het ging om andere feiten met
andere kwaliflcaties.
5° en 6° Uit het feit alleen dat misdr·ijven,
waarvoor· een ander•e beklaagde vervolgd
wor·dt en die voor· een ander gerecht zijn
gebmcht, zmtden samenhangend zijn
met misdr·ijven die voor een con·ectionele
rechtbank zijn gebracht, of zelfs dat deze
misdrijven onsplitsbaar zijn, valt niet
af te leiden dat deze rechtbank verplicht
is de zaak aan een ander gerecht toe te
vertr·ouwen, als zijzelf ratione loci,
personae en materiae t.a.v. alle miswrijven bevoegd is.

7° De verplichting de vonnissen en m·resten
met redenen te omkleden is een vor·mvereiste; de omstandigheid dat een reden
naar recht onjuist is, levm·t geen. schending op van artikel 97 van de Gr·ondwet (2).
go Schending van de rechten van de ver-

dediging in de r·echtspleging voor de
eer·ste rechtm· heeft geen invloed op de
wettelij kheid van de beslissing van het
hof van ber·oep, wanneer dit hof het
vonnis vernietigt en bij wege van een
nieuwe beschikking beslist op grand
van eigen r·edenen, en dit hof is dan oak,
in een dergelijk geval, niet verplicht
te antwoor·den op de conclusie van de
beklaagde ten betoge dat zijn rechten
van de ver·dediging werden geschonden (3). (Art. 97 Grondwet.)

de bewijskmcht van een akte volgens
welke « min of meer· twintig pm· ·cent "
moet worden ter·ugbetaald, door· te beslissen dat volgens deze akte « ten minste
twintig per cent " moest worden ter·ugbetaald. (Artt. 1319, 1320 en 1322
B.W.)
(BAUDRIN G., T. REGIE VAN TELEGRAAF
EN TELEFOON, BAUDRIN M., PONS,
APPELDOORN EN SPLINGARD.)
ARREST

(ver·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 juni 1976 door het Hof van
Beroep te Brussel .gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht ·is
tegen de beslissing op de· strafvordering
die werd ingesteld :

1° tegen de verweerders Michel Baudrin, Pons, Appeldoorn en Splingard,
medebeklaagden :
Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om zich tegen die beslissing in cassatie
te voorzien ;

2o tegen eiser ·:
In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij eiser wordt
vrijgesproken van de in het arrest vermelde telastleggingen en wordt beslist
dat er geen grond bestaat tot onmiddellijke aanhouding, ze, wegens het ontbreken van belang, niet ontv&nkelijk is;
In zoverre de voorziening gericht is
tegen de overige beschikkingen van het
arrest :

10° De rechter• miskent niet noodzakelijk

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
·
door·dat het arrest eiser met name wegens passieve omkoping veroordeelt . en
aldus impliciet doch zeker ontvankelijk
verklaart de vervolgingen ter zake van
passieve omkoping waarvan sprake
in de telastlegging D in de . zaak
nr. 25.95.2084/73 en in de enige telastlegging in de zaak nr. 25.95.2084bis/73 en
waarover in eerste a11nleg .uitspraak is
gedaan bij het vonnis van 18 juni 1975,

(1) Cass., 20 september 1976, twee arresten;
blz. 73 en 77.
(2) Cass., 18 december 1972 (Arr·. cass.. ,
1973, blz. 396); raadpl. cass., 25 september
1975 (ibid., 1976, blz. 118).

(3) Cass., 19 maart 1962 (Bull. en Pas.,
1962, I, 795), 28 oktober 1963 (ibid., 1964, I,
213) en 11 mei 1970 (Ar·r·. ctiss., 1970, blz. 840).
(4) Raadpl. cass., 8 oktober 1973 en 5 :fe·
bruari 1974 (Ar·r·. cass.,1974, blz. 152 en 610).

9° De rechter die, in een van de r·edenen

waarop de veroor·deling van de beklaagde
is gegrond, zegt dat in «· een dienstnota "
van de beklaagde een bepaalde vermelding voorkomt, is, bij gebreke van een
conclusie dienaangaande, niet verplicht
deze nota verder te verduidelijken door
o.a. te wijzen op de plaats waar het stuk
in het dossier· is gerangschikt ( 4).

supr·a,
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voorgedragen op bladzijde 2 en 3 van
de conclusie in hager beroep waarin eiser
aanvoerde " dat, naar luid van artikel 6-3, a, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, ondertekend op
4 november 1950 te Rome, goedgekeurd
bij de wet van 13 mei 1955, eenieder, die
wegens een strafbaar feit wordt vervolgd,
het recht heeft << onverwijld, in een taal
welke hij verstaat, en in bijzonderheden,
op de hoogte te worden gesteld van de
aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging " ; hieruit volgt
dat de tegen de beklaagde uitgebrachte
dagvaarding alsmede de tegen hem aangevoerde telastleggingen omstandige en
nauwkeurige gegevens moeten bevatten
om de beklaagde in staat te stellen zijn
verweer goed voor te bereiden ooo ; in het
onderhavige geval de telastlegging D in
de zaak 25o95o2084/73 en de enige telastlegging in de zaak 25o95o2084bis/73 verwijzen naar feiten die niet nader bepaald
zijn naar tijd of naar plaats, bovendien
daarin geen enkele beschrijving wordt
gegeven van een zogenaamd ontvangen
<< gift of geschenk " of van zogenaamd
aangenomen aanbiedingen of beloften,
erin niet wordt gezegd wie de omkoper is,
en tenslotte de handelingen van het ambt
die zouden " versjacherd " zijn daarin
niet worden vermeld - er wordt zelfs
gepreciseerd dat «de onderzoeksverrichtingen de juiste aard ervan niet hebben
kunnen vaststellen "•
een dergelijke
formulering zo algemeen en vaag is dat
het niet mogelijk is daarop te antwoorden
en bijgevolg zich te verdedigen ; in de
onderstelling - quod non - dat coneluant, thans eiser, zodanige feiten heeft
begaan, hij zich slechts kon verdedigen
door ze zelf nader te bepalen, welke bekentenissen dan ook tegen hem konden
worden gebruikt ; in die omstandigheden
de algemene formulering van de telastleggingen de bewijslast omkeert, daar de
beklaagde verplicht is bepaalde niet
bekende punten te preciseren om zich
te verdedigen, indien de beklaagde daarentegen, zoals in het onderhavige geval,
dergelijke handelingen niet heeft verricht,
hij verplicht zou zijn om een onmogelijk
aan te brengen negatiefbewijs te leveren;
ooo derhalve ooo de dagvaardingen in de
zaken 25o95o2084/73 en 25o95o2084bis/73
uitgebracht in verband met de telastleggingen ter zake van passieve omkoping
nietig zijn wegens schending van het
algemeen beginsel betreffende de rechten
van de verdediging en van artikel 6-3, a,
0 0 0

van het Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en, bijgevolg, de
vervolging ter zake van passieve omkoping waarover het vonnis van 18 juni
197 5 uitspraak heeft gedaan niet ontvankelijk is "• en het bestreden arrest
dan ook niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :
·
Overwegende dat het arrest eiser
wegens overtreding van artikel 24 7 van
het Strafwetboek veroordeelt na erop gewezen te hebben dat hij van de feiten
van die telastlegging kennis had gekregen
door de vorderingen in hager beroep van
het openbaar ministerie en door de dagvaarding van 16 december 1975; dat
deze dagvaarding melding maakte van
de aard van de ontvangen giften of
geschenken, van de datum ervan, van
de identiteit van de omkoper alsmede
van de onrechtmatig verrichte handeling
of van de onthouding van de handeling
die tot de ambtsplichten behoorde, en dat
eiser zich inderdaad voor het hof van
beroep heeft verdedigd in verband met
de aldus gepreciseerde feiten ;
Overwegende dat het dan ook geen
belang meer had nog speciaal te antwoorden op de in het middel vermelde
conclusie;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van het strafrechtelijk
beginsel non bis in idem, van het algemeen beginsel inzake het strafrechtelijk
gewijsde, van de artikelen 182 van het
Wetboek van Strafvordering, 246, 247
van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat, inzake de conclusie waarin
eiser aanvoerde dat de tweede vervolgingen ter zake van omkoping - waarover in eerste aanleg uitspraak werd
gedaan bij vonnis van 23 februari 1976niet ontvankelijk waren, daar ze steunden
op dezelfde feiten als die waarvan sprake
in de eerste vervolgingen, het arrest
beslist dat « in werkelijkheid de door de
dagvaarding van 197 5 ter berechting
voorgelegde feiten slechts gedeeltelijk
dezelfde waren als die waarover reeds
uitspraak werd gedaan, namelijk die
welke in· de telastlegging van de dagvaarding worden vermeld onder de
rubriek « eerste onderdeel " ; dat het
immers nog ging om feiten die waren
gekwalificeerd volgens de bewoordingen
van artikel 246 van het Strafwetboek,
welke kwalificatie de eerste rechter had
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feiten, dat zulks niet het geval is met de
feiten die voorkomen onder de rubriek
« tweede onderdeel », en gekwalificeerd
zijn volgens de bewoordingen van artikel 24 7 van genoemd wetboek, dat ten
aanzien . . . van de feiten waarvan sprake
in het eerste onderdeel .. . de strafvordering niet on:tvankelijk was; dat daarentegen, wat de andere feiten betreft,
indien de eerste rechter van oordeel was
dat hun kwalificatie juist was, het noodzakelijk ging om feiten die niet vielen
onder de vroegere vervolgingen, zodat
de strafvordering ontvankelijk was, ...
dat zelfs in de onderstelling - quod non
- dat de dagvaarding van 1975 enkel
betrekking had op feiten waarover reeds
uitspraak was gedaan door de rechter
aan wie ze waren voorgelegd, het hof
evenwel die feiten juist diende te kwalificeren ... ; (dat de beklaagde niet diende
ingelicht te worden over de kwalificatieverandering in het ·wanbedrijf .waarvan
sprake in artikel 247 van het Strafwetboek) ... ; tenslotte dat het openbaar
ministerie alle elementen mag overleggen ... die een invloed kunnen hebben
op de beoordeling van de feiten door de
rechter, zelfs indien het deze eerst verkregen heeft tijdens de debatten in
eerste aanleg of in hoger beroep, en dat
het, ingeval de feiten in alle procedures
dezelfde zijn, zonder belang is dat die
nieuwe beoordelingselementen, bij vergissing, aanleiding hebben gegeven tot
een nieuw dossier en zelfs tot een dagvaarding ... ; dat uit deze overwegingen
volgt dat de aan het oordeel van het
Hof voorgelegde vervolgingen geen enkele grond tot nietigheid opleveren, doch
aileen dat er verkeerd werd gevonnist »,

terwijl, eerste onderdeel, krachtens het
algemeen rechtsbeginsel inzake het gezag
van het strafrechtelijk gewijsde en de
regel non bis in idem eenzelfde persoon
geen tweemaal mag worden vervolgd
voor dezelfde strafbare feiten ook al zijn
ze anders gekwalificeerd, daar materiele
feiten immers in rem bij de feitenrechter
aanhangig worden gemaakt (artikel 182
van het W etboek van Strafvordering)
die de door het openbaar ministerie voorgestelde kwalificatie moet. onderzoeken
en, in voorkomend geval, verbeteren,
zodat wanneer de rechter een veroordeling
uitspreekt wegens een bepaald gemeenrechtelijk misdrijf hij noodzakelijk vaststelt dat de aldus bestrafte feiten geen
ander gemeenrechtelijk misdrijf opleveren ; hieruit volgt dat het arrest, door
te beslissen dat de feiten waarvan sprake

in het tweede onderdeel van de "dagvaarding van 1975 » verschillend waren
van die waarvoor de eerste vervolgingen
waren ingesteld, op grond alleen dat ze
anders waren gekwalificeerd, namelijk
volgens de bewoordingen van artikel 24 7
en niet van artikel 246 van het Strafwetboek, de in het middel vermelde algemene
rechtsbeginselen heeft geschonden (schending van alle bepalingen waarvan sprake
in het middel en inzonderheid van de
erin vermelde algemene beginselen);

tweede onderdeel, eiser in zijn conclusie
van hoger beroep betoogde dat, in de
onderstelling dat de in de dagvaarding
van 1975 vermelde feiten « anders waren
gekwalificeerd ''• deze tegenwerping echter niet kan worden aangevoerd tegen
het verweer gebaseerd .. . " op de regel
non bis in idem en op het gezag van het
rechterlijk gewijsde ... , daar deze tegenwerping naar recht faalt (op grond) ... ;
dat volgens het strafrecht feiteri- in rem
- en niet de kwalificatie bij de rechter
aanhangig worden gemaakt;
de omstandigheid dat de tijdens de eerste
procedure aan de rechtbank voorgelegde
feiten in de tweede dagvaarding (van
16 december 1975) anders zouden gekwalificeerd zijn
quod non - dan ook
zonder effect is op de exceptie van .het
rechterlijk .gewijsde; de correctionele of
de politierechter, bij wie het feit aanhangig is, immers de door het openbaar
ministerie voorgestelde kwalificaties kan
en moet verbeteren, zodat, evenals wanneer hij vrijspreekt ter zake van een
bepaald gemeenrechtelijk misdrijf, hij
noodzakelijk vaststelt dat de beklaagde
geen ander gemeenrechtelijk misdrijf
heeft gepleegd; wanneer de rechter een
veroordeling uitspreekt wegens een bepaald gemeenrechtelijk misdrijf, hij impliciet doch zeker uitsluit dat het hem
v:oorgelegde feit een ander gemeenrechtelijk misdrijf kan opleveren ; de recente
rechtsleer en rechtspraak eenparig aannemen dat « ingevolge het rechterlijk
gewijsde.eenzelfde persoon geen tweemaal
mag worden vervolgd voor hetzelfde
strafbare feit dat echter anders is gekwalificeerd », zodat door, ter verwerping
van het middel afgeleid uit het gezag van
het rechterlijk gewijsde en uit de regel
non bis in idem, er aileen op te wijzen,
enerzijds, dat de feiten die vermeld zijn
in het .tweede onderdeel van de « dagvaarding van 1975 '' anders waren gekwalificeerd dan die waarvan sprake in
de eerste vervolging, en, anderzijds,
dat << het hof aan die feiten (welke voorkomen in het tweede onderdeel van de
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nieuwe beoordelingselementen mag overleggen ,, het arrest niet of althans niet
passend heeft geantwoord op voormeld
verweer; eiser immers in voormelde conclusie enkel betoogde dat de vervolgingen waarover uitspraak werd gedaan
bij vonnis van 23 februari 1976 niet ontvankelijk waren en niet dat het hof van
beroep, in het kader van het hoger
beroep tegen het vonnis van 18 juni 1975,
had kunnen kennis nemen van de " pas
vastgestelde of gepreciseerde " elementen
die in de dagvaarding van 15 december
1975
vermeld worden;
voormelde
gronden van het arrest bijgevolg niet
antwoorden op het in het middel weergegeven omstandige verweer van eiser
doch op een ander verweer dat eiser niet
heeft voorgedragen, waaruit volgt dat
het arrest niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet);

derde onderdeel, het arrest althans,
wat dat betreft, tegenstrijdig is in zoverre het, enerzijds, beslist dat de strafvordering betreffende de feiten waarvan
sprake in het eerste onderdeel van de
dagvaarding van december 197 5 niet
ontvankelijk was, terwijl het, anderzijds,
op algemene wijze beslist « dat de aan
het oordeel van het hof onderworpen
vervolgingen geen enkele grond tot
nietigheid opleveren ,, waaruit volgt dat
het arrest niet regelmatig met redenen
is omkleed (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
W at het eerste en het derde onderdeel
betreft :
Overwegende dat het arrest, na om de
erin vermelde redenen te hebben beslist
dat er, wat de regelmatigheid van de
procedure betreft, in eerste aanleg verkeerd werd gevonnist, en na de beroepen
vonnissen van 18 juni 1975 en 23 februari
1976. te hebben vernietigd, behalve, wat
Baudrin betreft, voor zover het eerste
vonnis de drie eerste zaken heeft samengevoegd, uitspraak doet over aile vervolgingen die bij het hof van beroep
aanhangig waren ;
Overwegende dat het arrest niet, zoals
eiser beweert, het rechtsbeginsel non bis
in idem of het gezag van het rechterlijk
gewijsde kan schenden, nu daarin de
nietigverklaring wordt uitgesproken van
het vonnis van 23 februari 1976 dat het
gezag van het gewijsde van het vroegere

vonnis van 18 juni 1975 zou hebben
geschonden en uitspraak zou hebben
gedaan over reeds bij dit eerste vonnis
bestrafte feiten; dat het wettelijk beslist
dat het, zelfs ingeval de feiten in de diver~
se procedures dezelfde zijn, zonder
belang is dat de nieuwe beoordelingselementen, die het openbaar ministerie
mag en zelfs moet overleggen tijdens de
debatten in eerste aanleg en in hoger
beroep, bij vergissing aanleiding hebben
gegeven tot een nieuw dossier of zelfs
tot een dagvaarding ;
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is, enerzijds, te beslissen dat, gelet op
het vonnis van 18 juni 1975, de nieuwe
vervolgingen die bij dagvaarding van
16 december 1975 werden ingesteld voor
de eerste rechter gedeeltelijk niet ontvankelijk waren en, anderzijds, te verklaren dat, nu dat vonnis werd vernietigd, de aan het oordeel van het hof van
beroep onderworpen vervolgingen geen
enkele grond tot nietigheid opleveren ;
Dat deze beide onderdelen van het
middel niet aangenomen kunnen worden ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest het vonnis
van 23 februari 1976 vernietigt en, op
grond van de motivering waarvan sprake
in het antwoord op het eerste en het derde
onderdeel van het middel, beslist dat het
eiser mag veroordelen ter zake van overtreding van artikel 24 7 van het Strafwetboek, zelfs indien de feiten waarop
de beide vervolgingen betrekking hebben
dezelfde zijn en het openbaar ministerie
bij vergissing in een nieuwe dagvaarding
de nodige elementen heeft verschaft om
aan die feiten de wettelijke kwalificatie
te geven;
Dat het aldus de conclusie beantwoordt;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van het algemeen rechtsbeginsel betre:ffende de onsplitsbaarheid
en de samenhang inzake strafprocedure,
dat onder meer is neergelegd m de artikelen 226, 227, 307, 526, 527, 540 van
het Wetboek van Strafvordering (en
voor zoveel nodig uit de schending van
die artikelen), en van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat. i::ta soeverein te hebben vastgesteld, enerzijds, « dat de vervolgingen
tegen Baudrin en die tegen Pepermans ...
technisch konden ... samengevoegd worden, omdat de vervolgingen tegen Peper-
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rechter nog geen uitspraal>: had 15edaan
over de vervolgingen tegen Baudrm " en,
anderzijds dat het blijkbaar « in het
belang va~ een goede rechtsbedeling was
dat vervolgingen betreffende dezelfde
feiten inzake omkoping tegen een persoon
als omgekochte en tegen een ander persoon als omkoper samen zouden berecht
worden "• het arrest, op grond van het
feit dat het openbaar ministeri~ over de
uitoefening van de strafvordermg meester is onder het enige voorbehoud dat
het ten aanzien van eenzelfde of van
meer dan een beldaagde de uitoefening
van die vordering niet mag splitsen in
verschillende vervolgingen - wat valgens het arrest ten deze niet het. geval
was - niettemin afwijzend besclukt op
het verweer waarbij eiser in zijn conclusie
van hoger beroep aanvoerde dat « ~e
tweede vervolging waarover het vonms
van 23 februari 1976 uitspraak heeft
gedaan kennelijk niet los te maker: is
van de vervolgingen ter zake van actwve
omkoping die in de zaak Pepermans
werden ingesteld ... ; dat in het algemeen
wordt aangenomen dat in geval van onsplitsbaarheid de procedures samen gevoegd moeten worden, omdat zulks
uiteraard noodzakelijk is ; dat, nu de
tweede door het operibaar ministerie
aangekondigde vervolging steunde op
feiten die vielen onder de eerste vervolging en, bijgevolg, de eerste vervolging
noodzakelijk ook niet los te maken was
van de zaak Pepermans, de rechtbank
niet kon weigeren zich uit te spreken
over de samenvoeging van de zaken op
grond dat de tweede vervolging nog niet
bij de rechtbank aanhangig was gemaakt,
daar ze, wegens de onsplitsbaarheid, de
eerste vervolging, zelfs ambtshalve, moest
samenvoegen met de zaak Pepermans
(argument a fortiori afgeleid uit artikel 227 van het W etboek van Strafvordering) ; ... dat het vonnis, door de
zaken niet te willen samenvoegen, de
procedure in de eerste vervolging ongeldig maakte; dat dit gebrek substantieel is daar het de rechten van de verdediging schendt, aangezien concluant,
wegens de weigering tot samenvoeging,
in de zaak Pepermans niet is kunnen
tussenkomen om zijn rechten te vrijwaren ... ; dat derhalve ... zelfs in de
onderstelling dat de eerste vervolging
ontvankelijk was - quod non - ze toch
nog vernietigd zou moeten worden wegens schending van de beginselen inzake
de onsplitsbaarheid, van de rechten van
de verdediging en met name van arti-

kel 6 van het V erdrag tot bescherming
van de rechten van de mens ... "•
terwijl, eerste onderdeel, wanneer de
feitenrechter vaststelt dat twee zaken
samenhangend zijn en, a fortiori, dat ze
in het belang van een goede rechtsbedeling dienen samengevoegd te worden,
hij verplicht is de samenvoeging uit te
spreken wanneer ze technisch mogelijk is
zonder inmenging in de uitoefening van
de strafvordering - namelijk wanneer
de zaken op hetzelfde tijdstip bij twee
kamers van eenzelfde vonnisgerecht aanhangig zijn - ; hieruit, in het onderhavige geval, volgt dat het arrest, dat
vaststelt, enerzijds, dat het in het belang
was van een goede rechtsbedeling om
de zaak van eiser samen te voegen met
de zaak Pepermans, en, anderzijds, dat
deze samenvoeging technisch mogelijk
was, daar beide zaken in eerste aanleg
terzelfdertijd bij twee kamers van eenzelfde vonnisgerecht aanhangig waren,
noodzakelijk inoest verklaren dat de
eerste rechter onbevoegd was of althans
de zaak uit handen had moeten geven,
zodat het arrest, door eiser te veroordelen op basis van vervolgingen die de
eerste rechter uit handen had moeten
geven, de in het middel vermelde bepalingen en inzoriderheid ·het algemeen
rechtsbeginsel betreffende de onsplitsbaarheid en de samenhang inzake strafprocedure heeft geschonden, zodat, bovendien, de motivering van het arrest
tegenstrijdig is omdat het, na te hebben
vastgesteld dat de samenvoeging in het
belang van een goede rechtsbedeling
noodzakelijk was, niettemin weigert het
« beroepen )) vonnis het verwijt te maken
ze niet te hebben uitgesproken en, wegens
die tegenstrijdigheid, niet regelmatig met
redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het arrest zodoende
niet passend heeft geantwoord op de
stelling van het middel, namelijk dat het
feit dat het openbaar ministerle meester
is over de strafvordering mits het de
rechten van de verdediging in acht
neemt, niet de bevoegdheid van de feitenrechter beperkt om: twee onsplitsbare
samenhangende zaken samen te voegen
wanneer ze op hetzelfde tijdstip bij twee
kamers van eenzelfde vonnisgerecht of
twee afzonderlijke vonnisgerechten aanhangig zijn ; waaruit volgt dat het arrest
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet):
W at het eerste onderdeel betreft :
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vervolgingen ten laste van eiser en van
Pepermans samenhangend of onsplitsbaar
waren, hieruit echter niet kon worden
afgeleid, nu de eerste rechter ratione loci,
pe?·sonae en materiae bevoegd was ten
aanzien van alle misdrijven waarvoor
die vervolgingen waren ingesteld, dat het
arrest wettelijk moest beslissen dat die
rechter onbevoegd was of dat hij de zaak
aan een andere rechter moest toevertrouwen;
Dat het middel in dit opzicht naar
recht faalt;
Overwegende dat, bovendien, het arrest niet lijdt aan de tegenstrijdigheid
waarop in dit onderdeel van het middel
wordt gewezen ;
Overwegende dat, niet na te hebben
« vastgesteld dat het belang van een
goede rechtsbedeling de samenvoeging
noodzakelijk maakte ,, doch na erop
gewezen te hebben, enerzijds, dat het
<< spijtig " is dat de vervolgingen ten laste
van de beide beklaagden niet werden
samengevoegd, hoewel het technisch
mogelijk was geweest, en, anderzijds,
<< dat het immers blijkbaar >> in het belang
is van een goede rechtsbedeling dat vervolgingen tegen de omkoper en de omgekochte << samen zouden berecht worden "• het arrest impliciet doch zeker en
soeverein beslist dat het voor een goede
rechtsbedeling niet noodzakelijk is dat
de procedures worden samengevoegd en
bovendien uitdrukkelijk vaststelt dat
het niet samenvoegen << de rechten van
de verdediging helemaal niet heeft geschonden ";
Dat in dit opzicht het middel, dat
steunt op een verkeerde uitlegging van
het arrest, feitelijke grondslag mist ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de motiveringsverplichting voorgeschreven bij artikel 97
van de Grondwet een vormvoorschrift is ;
dat ze derhalve niet wordt miskend omdat een motief van de rechter in rechte
verkeerd zou zijn ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest de bij de rechtstreekse dagvaarding van december 1975 ingestelde vervolgingen ontvankelijk verklaart op grand dat ze betrekking hadden
op nieuwe feiten en door er terloops
aileen op te wijzen - doch in verband

met een ander probleem, namelijk de
samenvoeging van de zaken van eiser
met de zaak Pepermans dat het
openbaar rn.inisterie de uitoefening van
de strafvordering niet willekeurig had
gesplitst, << dat er volgens het hof van
beroep in de diverse aangebrachte procedures geen enkel element te vinden is
dat een dergelijke willekeur aantoont of
zelfs kan doen vermoeden ; dat integendeel moet worden aangenomen dat de
vervolgingen tegen Baudrin en Pepermarrs afzonderlijk werden ingesteld omdat, enerzijds, het onderzoek in verband
met Baudrin, door zijn schuld, bijzonder
moeilijk en lang was en, anderzijds, men
zijn berechting zo weinig mogelijk wilde
vertragen ; .. . bijgevolg de rechten van
de verdediging helemaal niet werden
geschonden "•
terwijl eiser in zijn conclusie van hager
beroep, met betrekking tot de tweede
vervolgingen, uitvoerig betoogde dat zijn
zaak niet eerlijk was behandeld in
de zin van het Europese V erdrag inzake
de rechten van de mens, daar eiser in de
zaak Pepermans niet was kunnen tussenkomen, zodat << wegens die omstandigheid, de beslissing in zake Pepermans
(kon worden gewezen) en via radio en
drukpers bekendgemaakt kon worden welke elementen ongunstig konden zijn
voor eiser tijdens de debatten in verband
met de tweede vervolging ... ; voorts het
feit dat eiser in het kader van de vervolgingen tegen Pepermans voor de
20e kamer door het openbaar ministerie
als een omgekocht ambtenaar werd aangewezen, gelijkstaat met een trouwens
openbaar gemaakte beschuldiging buiten
de aanwezigheid van de betrokken partij
en zonder dat enig verweer kon worden
gevoerd ; eiser ... op grand van de rechten
van de verdediging .. . diende gehoord
te worden in het proces Pepermans, zelfs
indien hij nog niet formeel werd vervolgd,
daar artikel 6 van het V erdrag tot bescherming van de rechten van de mens
moet worden toegepast, zodra een persoon in feite verdacht of ernstig bedreigd
wordt, zonder dat voor die beschuldiging
formele wettelijke vervolgingen noodzakelijk zijn "• zodat het arrest, door
aldus uitspraak te doen, niet of althans
niet passend heeft geantwoord op de in
het middel weergegeven stelling, daar
het ontbreken van willekeur bij het
openbaar ministerie niet uitsluit dat de
rechten van verdediging van eiser werden
geschonden wegens de publiciteit in de
zaak Pepermans en wegens de omstandigheid dat eiser in die zaak duidelijk als de

.,
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werd aangewezen · zonder dat hij zich
daarover heeft 'kunnen verantwoorden,
waaruit volgt dat het bestreden arrest
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet):
Overwegende, enerzijds, dat het bestreden arrest, zoals in het antwoord op
het derde middel werd gezegd, beslist
dat het voor een goede rechtsbedeling
niet noodzakelijk was dat de procedures,
zowel in hoger beroep als in eerste aanleg,
werden samengevoegd en dat het niet
samenvoegen de rechten van de verdediging helemaal niet heeft geschonden ;
Overwegende, anderzijds, dat het arrest de twee vonnissen van eerste aanleg
vernietigt in zoverre ze uitspraak hadden
gedaan ten aanzien van eiser ;
Overwegende dat in de in het middel
vermelde conclusie alleen werd aangevoerd dat de rechten van verdediging
van eiser voor de eerste rechter waren
geschonden, inzonderheid omdat de procedures te zijnen laste en ten laste van
Pepermans niet waren samengevoegd,
zonder dat werd gezegd dat eiser voor
de rechter in hoger beroep zijn rechten
en verweer evenmin had kunnen voordragen zoals de in het middel aangevoerde bepalingen dat voorschrijven, zodat
het arrest niet verplicht was zijn beslissing uitvoeriger met redenen te omkleden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vijfde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1317, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, enerzijds, beslist
« dat althans na 1 januari 1970 tussen
Baudrin en Pepermans, administrateurgeneraal van de naamloze vennootschap
Bell Telephone Manufacturing Cy, een
overeenkomst tot omkoping is gesloten
en dat die overeenkomst werd uitgevoerd,
te~ minste door het optreden van Baudrm ten voordele van Bell Telephone bij
de onderhandelingen in de zaak van de
globali~:'1tie van de terugbetalingen " en,
anderziJdS, het optreden van eiser bestempelt als « een onrechtmatige handeling waaraan die omkopingsovereenkomst
ten grondslag ligt " en hem veroordeelt
op basis van de artikelen 246 en 247 van
het Strafwetboek, hoewel het ·arrest bij
de beoordeling van de « zaak van de
globalisatie van de terugbetalingen ,

steunt . op een « dienstnota » volgens
welke .e1ser van oordeel zou geweest zijn
« dat m geval van een dergelijke afzoilderlijke en forfaitaire terugbetaling ten
minste twintig procent diende verkregen
te worden»,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest niet
regelmatig met redenen is omkleed omdat
het geen enkele referentie geeft waardoor
kan worden uitgemaakt om welke nota
het gaat, zodat het niet mogelijk blijkt
te zijn met zekerheid vast te stellen met
welk document van het dossier dat stuk
overeenstemt, waaruit volgt dat het Hof
zijn toezicht niet ka:i:t uitoefenen (scherrding van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, in de onderstelling dat
de nota aangehaald in de bestreden
beslissing de nota van 16 oktober 1970
kan zijn, dit is bijlage 17 van het dossier
dat op 24 mei 1976 door Mr. Libiez
voor eiser werd neergelegd (dit dossier
komt voor onder nr. 83 van het strafdossier bijlage IV/IV}, het arrest
e~hter aan ~eze no~a een uitlegging geeft
d1e onveremgbaar IS met de bewoordingen ervan en, bijgevolg, de bewijskracht
van dit geschrift miskent, omdat het
zegt dat eiser, volgens dit geschrift, van
o<;>rdeel was dat cc ten minste 20 procent
d~ende verkregen te worden "• terwijl in
eiSers nota van 16 oktober 1970 staat
da:t het cc geheel van de terugbetalingen
mm o~ meer 20 procent kan bedragen "•
waarmt volgt dat het bestreden arrest
aan die nota een draagwijdte heeft
gegeven die onverenigbaar is met de
bew?_ordingen ervan en, bijgevolg, de
beWIJskracht van die nota heeft miskend
(schending van de in het middel vermelde
bepalingen en inzonderheid van de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk W etboek) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, door te
vermelden dat de nota waarin eiser
schreef dat cc ten minste 20 procent diende verkregen te worden " een nota voor
zijn diensten is in verband met een afzonderlijke en forfaitaire terugbetaling
?etreffen<;Le de apparaten Rotary, de
m het m1ddel vermelde grief van vaagheid niet verdient ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest zegt dat
eiser, volgens een dienstnota, van oordeel
was dat,. i~ geval van e~n afzonderlijke
en forfa1ta1r~ terugbetalmg, ten minste
20 procent d1ende verkregen te worden ;
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Overwegende dat de nota weliswaar
de uitdrukking « min of meer 20 procent »
gebruikt, doch dat deze nuance geen
miskenning van de bewijskracht van die
akte tot gevolg heeft, daar beide uitdrukkingen immers in redelijkheid aldus
kunnen worden uitgelegd dat eiser een
bedrag van ongeveer 20 procent wilde
verkrijgen ;
Dat de beide onderdelen van het middel feitelijke grondslag missen ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;

Het sta(J,t aan de feitenrechter, volgens de
elernenten van de zaak, te beoordelen of
een feit al dan niet in de dagvaarding
of in de beschikking tot verwijzing naar
het ondm·zoeksgerecht voorkornt; vom·
zover hij de aard ervan niet afwendt, is
zijn beoo1·deling hiervan eenfeitelijke beslissing en valt zij buiten het toezicht
van het Hof (l) (2).

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering van verweerster tegen eiser :

(JANSSEN.)

Overwegende dat het arrest eiser veroordeelt om aan verweerster, burgerlijke
partij, provisioneel I frank te betalen en,
voor het overige, een onderzoeksmaatregel beveelt;
Dat die beslissing geen eindbeslissing
is in de zin van artikel 416 van het Wethoek van Strafvordering en dat zij geen
uitspraak doet over een geschil inzake
bevoegdheid ;
Dat de voorziening voorbarig en dus
niet ontvankelijk is ;

RECHT.- VASTSTELLING VAN DE FElTEN WAARVAN SPRAKE IN DE DAGVAARDING OF DE BESCHIKKING TOT VERWI.JZING. - GEEN ONTAARDING VAN AKTEN.
SOEVEREINE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER.

ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 6 mei 19.76 door het Hof van
Beroep te Antwerpen gewezen ;

RECHTBANKEN. STRAFZAKEN.
BEVOEGDHEID VAN HET VONNISGE-

Over het middel afgeleid uit de schending van het algemeen rechtsprincipe
van het absoluut gezag van gewijsde
in strafzaken verbonden aan beslissingen,
uitspraak doende op de openbare vordering, en van artikel 9.7 van de Grandwet,
doordat het arrest eiser veroordeelt
wegens de telastleggingen door de rechter
in hoger beroep aangeduid onder de
letters A en B na te hebben beslist dat
noch de Raadkamer te Antwerpen in
haar bevelschrift van 13 september 19.71,
noch het Hof van Beroep te Brussel in
zijn arrest van 7 maart 19.72, betreffende
deze telastleggingen uitspraak hebben
gedaan of er kennis van hadden te nemen
en .dat eiser bijgevolg het gezag van
gewijsde van deze beslissingen niet leonden inroepen, vermits de regelmatigheid
van de uitgifte van aandelen voor kapitaalverhoging niet voor deze rechters
was ter sprake gekomen,
te1·wijl het arrest nochtans vaststelt
dat de kapitaalverhoging waarvan de
onregelmatigheid in huidige procedure

(1) Cass., 19 december 1972 (An·. cass.,
1973, blz. 404); raadpl. cass., 15 juni 1976
(ibid., 1976, blz. 1151) en 20 september 1976,
st~pra, biz. 73.
(2) De beslissing van de feitenrechter valt
dus enkel wat dit pu,ut betreft buiten het
toezicht van het Hof (of de « censuur " van

het Hof, zoals gezegd wordt in het arrest van
19 december 1972 waarvan sprake in noot 1.)
Zulks geldt o.a. niet voor de regelmatigheid
van de desbetreffende redengeving (art. 97 van
de Grondwet). In het mid.erhavige arrest werd
gezegd dat deze motivering noch tegenstrijdig noch dubbelzinnig is.

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
7 februari 19.77. 2e kamer. de H. Trousse, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Mevr. Raymond-Decharneux. - Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, eerste
advocaat-generaal. Pleiter, de H.
L. Simont.

V oorzitter,
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wordt ten laste gelegd, aan het arrest van
7 maart 1972 voorafging, dat in de verklaring van de genaamde Van Moorter
op 23 maart 1971 (stuk 168) vermeld
wordt dat tot een kapitaalverhoging was
besloten, dat in verdere verhoren tussen
30 april en 1 juni 1971, in bet arrest aangeduid als de stukken nummers 539 tot
547, 320, 511 tot 514, 360 tot 361, 402
tot 404, 450 tot 454, 502 en volgende
nadere gegevens verstrekt worden over
de kapitaalverhoging, dat naar stuk 498
eiser de kapitaalverhoging van 28.000.000
pesetas had doorgevoerd, zodat de feitenrechter uitdrukkelijk vaststelt dat de
kapitaalverhoging waarvan de door hem
weerhouden telastleggingen het gevolg
zijn v66r 13 september 1971. ter kennis
was van het openbaar ministerie en van
de gerechten die in de vorige strafprocedure moesten oordelen,
tenvijl de strafrecbter, wanneer een
zaak hem ter beoordeling wordt voorgelegd, kennis neemt van alle strafbare
feiten die ter gelegenheid van zijn onderzoek aan het licht kunnen komen en zijn
beslissing ook deze feiten dekt waarvan
slechts nadien zou vastgeste1d en geoordeeld worden dat zij misdrijven uitmaken, als de feiten zelf hem bekend
moesten zijn, zodat ten deze,
eerste onde1·deel, door te beslissen dat
eiser zich niet op het gezag van gewijsde
van het arrest van 7 maart 1972 kon beroepen, omdat dit arrest zich over de
regelmatigheid van de litigieuze kapitaalverhoging en de ermee gepaard gaande
aandelenuitgifte niet had uitgesproken,
het arrest het gezag van gewijsde van
voormeld arrest van 7 maart 1972 miskent, nu dit arrest alle vroegere strafbare
feiten dekte, met inbegrip van een kapitaalverhoging met aandelenuitgifte, waarvan de regelmatigheid slechts in de procedure die tot het thans bestreden arrest
leidde, werd betwist (schending in het
bijzonder van het algemeen rechtsprincipe van het absoluut gezag van gewijsde
in strafzaken),
tweede onderdeel, het, in het licht van
het in het eerste onderdeel toegelicht
beginsel, tegenstrijdig is, minstens dubbelzinnig, tegelijkertijd te beslissen enerzijds dat de feiten die de grond uitmaken
van de strafvordering v66r 13 september
1971 ter kennis van de rechter waren,
anderzijds dat eiser zich op het gezag van
gewijsde van vorige beslissingen, gewezen
met deze kennis, niet kon beroepen
(schending in het bijzonder van artikel 97
van de Grondwet) :
CASSATIE, 1977. 21

Overwegende dat eiser bij een arrest
van 7 maart 1972, door het Hof van Beroep te Brussel gewezen, vrijgesproken
werd van de telastlegging tussen 13 oktober 1970 en 8 januari 1971, als dader,
mededader of medeplichtige, voornemens
zijnde aandelen van vennootschappen
openbaar te koop te stellen, te lmop
te bieden of te verkopen, verzuimd te
hebben vijftien dagen vooraf daarvan
aan de Bankcommissie kennis te geven ;
Overwegende dat eiser door het bestreden arrest tot een enkele geldboete
van 500 frank veroordeeld werd om tussen 1 augustus 1968 en 19 april 1971 :
A) voornemens zijnde aandelen van de
kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap « Playa Flamenca » openbaar
te koop te stellen, te koop te bieden of
te verkopen, verzuimd te hebben vijftien
dagen tevoren daarvan kennis te geven
aan de Bankcommissie ; B) andere dan
Belgische openbare fondsen uitgegeven
te hebben zonder machtiging van de
Minister van Financien, namelijk aandelen van de kapitaalverhoging van de
naamloze vennootschap naar Spaans
recht « Playa Flamenca » ;
Overwegende dat het aan de rechter
staat te oordelen, volgens de elementen
van de zaak, of een feit al dan niet in de
dagvaarding of in de beschikking van het
onderzoeksgerecht vervat en bedoeld was,
voor zoveel hij deze niet van haar aard
afwendt ; dat zijn beoordeling dienaangaande een beslissing in feite is, welke
buiten het toezicht van het Hof valt ;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat in de zaak die tot het arrest
van 7 maart 1972 geleid heeft : 1° eiser
ondervraagd werd samen met anderen,
betreffende zijn mededaderschap of medeplichtigheid verband houdend met een
optie-overeenkomst met de beklaagde
Peeters voor het verkopen in Belgie van
de aandelen door deze overeenkomst
bedoeld, 2° het dossier « geen stukken
bevat tot onderzoek of inlichtingen
over de regelmatigheid van uitgifte betreffende aandelen van kapitaalverhoging », 3° de kapitaalverhoging bij het
onderzoek niet in behandeling genomen
is, 4° « voor zover de kapitaalverhoging
ter sprake gekomen is in de strafzaak
nr. 951A van het parket-generaal te
Brussel, zulks slechts terloops geschied is,
meer bepaald om de gevolgen van de
geclragingen van Peeters voor de naamloze vennootschap Playa Flamenca toe
te lichten, maar geenszins om de kapitaalverhoging als strafbaar feit te onderzoeken >>;
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Overwegende verder dat uit het bestreden arrest blijkt dat er in elk geval geen
sprake geweest is gedurende dat onderzoek van het door eiser openbaar te koop
stellen, te koop bieden of verkopen van
aandelen van de kapitaalverhoging van 1
bedoelde naamloze vennootschap zonder
aan de Bankcommissie vijftien dagen
tevoren daarvan kennis te geven of zonder
machtiging van de Minister van Financien;
Dat het bestreden arrest op grond
daarvan ook uitdrulill:elijk vaststelt « dat
de feiten der huidige telastlegging ... niet
dezelfde zijn als die waarover vroegere
vervolgingen werden ingesteld >> ;
Overwegende dat uit het arrest van
7 maart I972 evenmin blijkt dat het hof.
uitspraak gedaan heeft over de feiten
waarover het thans bestreden arrest
beslist;
Overwegende dat niet beweerd wordt
en uit de stukken van het onderzoek
waarop het Hof acht vermag te slaan
ook niet blijkt dat het bestreden arrest
de bewijskracht van stukken miskend
zou hebben;
Overwegende, derhalve, dat het arrest
zonder strijdigheid noch dubbelzinnigheid en zonder miskenning van enige
wetsbe paling of van het algemeen rechtsprincipe van het gezag van het gewijsde
in strafzaken, beslist dat de vervolging
waarover het uitspraak doet ontvankelijk
was;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
8 februari I977. 2 6 kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Duman, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Biitzler.

26 KAMER. -

8 februari 1977.

I 0 REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.TEGENSTRIJDIGREID TUSSEN DE REDE-

NEN EN RET BESCRIKKENDE GEDEELTE.
- SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN
DE GRONDWET.
2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF·
ZAKEN. - VOORZIENING VAN RET OPEN·
BAAR l\IIINISTERIE TEGEN DE BEKLAAGDE EN DE VOOR DEZE BURGERRECRTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ. VERNIETIGING VAN DE BESLISSING
WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD. DEZE VERNIETIGING
BRENGT VERNIETIGING l\IIEDE VAN RET
BESCRIKKENDE GEDEELTE l\II.B.T. DE
BURGERRECRTELIJK AANSPRAKELIJKE
PARTIJ.
I 0 Tegenstrijdig is het vonnis dat, enm·-

zijds, vaststelt dat de eerste rechter
passende straffen heejt uitgesproken en,
ande1·zijds, twee stmffen wijzigt door de
ene te verzwaren en de andere te verminderen (I). (Art. 97 Grondwet.)
2° V ernietiging op de voorziening van het
openbaar ministerie tegen de beklaagde
en de voor deze burger?·echtelijke aansprakelijke pm·tij, van de veroo1·deling
van de beklaagde brengt vernietiging
mede van de beslissing wam·b~j deze
pa1·tij burger?·echtelijk aanspmkelijk
wordt ve1·klaard voor de ve?·oo?·deling
van de beklaagde (2).
(PROCUREUR DES KONINGS TE LEUVEN,
T. SCRUERMANS M. EN L.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 september I976 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Leuven ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
wegens gebrek aan motivering, of dubbelzinnige, onvolledige of onjuiste motivering die gelijk te stellen is met afwezigheid van motivering,
doordat het vonnis tegenstrijdigheden
in de motivering en in het beschikkend
gedeelte inhoudt, waar vooreerst wordt
(1) Raadpl. cass., 23 februari 1976 (A1·r.
cass., 1976, biz. 733) en 3 mei 1976 (ibid.,
1976, biz. 987).
(2) Cass., 5 november 1973 (Arr. cass., 1974,
biz. 265) en 23 februari 1976 (ibid., 1976,
biz. 733).
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vastgesteld dat de eerste rechter wettelijke en aangepaste straffen uitsprak,
nadien toch wijzigingen aan deze straffen
worden gerechtvaardigd en tenslotte het
beroepen vonnis zogezegd « alleen wat
de vervallenverklaring betreft '' zou hervormd worden, terwijl in feite tevens
een andere door de eerste rechter uitgesproken straf wordt gewijzigd, met
name de geldboete van 200 frank, waarvoor een uitstel voor de helft wordt toegestaan:
Overwegende dat het strij dig is, eensdeels te beschouwen dat de eerste rechter
aangepaste straffen uitgesproken heeft
en, anderdeels, twee van de uitgesproken
straffen wegens de telastlegging 3 te
wijzigen, namelijk door de ene te verzwaren en de andere te verzachten ;
Dat bet middel gegrond is ;
En overwegende dat de vernietiging
van de veroordeling van eerste verweerder, beklaagde, de vernietiging meebrengt van de beslissing waarbij tweede
verweerder civielrechtelijk aansprakelijk
wordt verklaard voor de betaling van
de geldboete en van de kosten ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het ander middel, dat niet tot
een ruimere cassatie of cassatie zonder
verwijzing kan leiden, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het beslist
over de telastlegging 3; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; laat de kosten ten laste van
de Staat ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Brussel, zitting houdende in hager
beroep.
8 februari 1977. 2 8 kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.

2• KAMER. -

8 februari 1977.

VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. UITSTEL VAN TENUITVOERLEGGING DER STRAFFEN. - WET
VAN 29 JUNI 1964, ARTIKEL 8. - 0P-

GAVE VAN DE REDENEN VOOR DE BEVOLEN MAATREGEL. - BEGRIP.

De 9'edenen ter ve1·antwoording van de
beslissing aan de beklaagde uitstel te
ve1·lenen van de tenuitvoe1·legging der
straj worden opgegeven door de beslissing
die niet enkel vaststelt dat de beklaagde
aan de wettelijke voo1·waarden voldoet,
maar bovendien ve1·klaart dat men
mag hopen dat de beklaagde zich zal
beteren (1). (Art. 8 wet van 29 juni
1964.)
(PROOUREUR DES KONINGS TE BRUGGE,
T. RAPPE.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 september 1976 in hager
beroep door de Correctionele Rechtbank
te Brugge gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet en 8, § 1, van de wet van 29 juni 1964,
doordat het bestreden vonnis de beroepen beslissing bevestigt waarbij de eerste
rechter, na veroordeling van verweerder
tot een geldboete van 200 frank of een
vervangende gevangenisstraf van twee
maanden, wegens vluchtmisdrijf, « zonder meer had aangenomen dat er aanleiding was om te hopen dat de gedaagde
(thans verweerder) blijk zou geven van
zijn verbetering " ; dat het op gTond
hiervan vaststelt dat hij in aanmerking
kwam voor toepassing van artikel 8, § 1,
van de wet van 29 juni 1964, bij ontstentenis van elke vroegere veroordeling tot
een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden, en beslist dat de tenuitvoerlegging
van de ten laste van verweerder uitgesproken straf zal geschorst worden gedurende een termijn van drie jaar wat de
twee vijfden van de geldboete of van de
vervangende gevangenisstraf betreft,
te1·wijl noch het eerste noch het bestreden vonnis preciseert waarop die hoop
op verbetering steunt en deze precisering
onmisbaar is om aan de zowel door artikel 97 van de Grondwet als door arti-

(1) Cass., 26 oktober 1976, supm, blz. 243;
raadpl. cass., 8 juni 1971 (.A1·r. cass., 1971,
blz. 1011}.
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kel 8, § 1, van de wet van 29 juni 1964
gestelde motiveringsvereisten te voldoen :
Overwegende dat, nu het beroepen
vonnis zich niet beperkte tot de enkele
vaststelling dat beklaagde (thans verweerder) aan de wettelijke voorwaarden
voldoet, maar bovendien ook zegde dat
er aanleiding was tot hoop op verbetering
zijnerzijds, het bestreden vonnis dat,
met uitdrukkelijke overneming van deze
redengeving, het beroepen vonnis bevestigt, te kennen geeft waarom verweerder voor de toepassing van de door
voormeld artikel 8, § I, beoogde maatregel van uitstel in aanmerking komt, die
beslissing regelmatig met redenen omkleedt en wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;

uitsluitend op het voorbereidend onderzoek betrekking heejt (1).
(DOUCET, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« SEALAND·BELGIUM >>.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
8 februari I977. 2 6 kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Mondelaers (van
de balie te Hasselt).

26 KAMER. -

8 februari 1977.

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; laat de kosten ten laste van de
Staat;

I o DEELNEMING AAN MISDRIJVEN.

8 februari I977. 2 6 kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Verslaggever,
de H. Delva.- Gelijkluidende conclttsie,
de H. Charles, advocaat-generaal.

2° CASSATIEMIDDELEN. STRAF·
ZAKEN. BEKLAAGDE VEROORDEELD
ALS DADER VAN EEN MISDRIJF.- MID·
DEL DOOR HEM HIERUIT AFGELEID DAT
DE VASTSTELLINGEN VAN DE BESLISSING
SLEOHTS EEN VEROORDELING WEGENS
MEDEDADERSOHAP VERANTWOORDEN.
STRAF NIET ZWAARDER DAN DIE
WELKE OP DE MEDEPLIOHTIGE VAN
TOEPASSING IS. NIET·ONTVANKE·
LIJKHEID.

Op dezelfde dag zijn twee arresten in
dezelfde zin gewezen, in zake Procureur
des Konings te Brugge tegen Taveirne
en Vermeersch, op voorzieningen tegen
vonnissen in boger beroep van 30 september 1976 van de Correctionele Rechtbank
te Brugge.

26 KAMER. -

8 februari 1977.

CASSATIEMIDDELEN.
STRAFZA·
KEN. STRAFVORDERING. - VoOR·
ZIENING TEGEN DE BESLISSING VAN
RET VONNISGEREOHT. - MIDDEL DAT
UITSLUITEND BETREKKING HEEFT OP
RET VOORBEREIDEND ONDERZOEK EN
NIET OP DE BEVOEGDHEID. - NrET·
ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk tot staving van een voo?'·
ziening welke alleen tegen de beslissing
van het vonnisge1·echt is gericht, is het
middel dat niet op de bevoegdheid, doch

<< DADER >> EN << MEDEDADER >>. lDENTIEKE BETEKENIS IN STRAFREOHT.

-

1o De woorden

<< dader '' en << mededade1· "
hebben een identieke betekenis in strajrecht (2). (Art. 66 S.W.)

2o Niet ontvanlcelijk tot staving van de
voo1·ziening van de als dader van een
misdrijf ve?·oo?·deelde beklaagde is het
middel hie?·uit ajgeleid dat hij wegens
medeplichtigheid had moeten verom·deeld
zijn, als de uitgesproken stmj niet
zwaarder is dan die welke op de medeplichtige van toepassing is (3). (Artt. 4ll
en 4I4 Sv.)
(1) 0ass., 28 september en 13 december 1976,

supra, biz. 109 en 413.
(2) 0ass., 16 mei 1939 (Bull. en Pas., 1939,
I, 253); raadpi. cass., 10 januari 1977, sup1•a,
biz. 514.
(3) Raadpl. cass., 22 januari 1962 (Bull. en
Pas., 1962, I, 603) en 14 maart 1972 (A1'1',
cass., 1972, biz. 663).
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645(KATZNELSON, T. GELKOP EN IEWREJZ.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 november 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 97 van
de Grondwet, 66, 67 en 68 van het Strafwetboek,
doo1·dat het arrest eerst beslist dat
tweede beklaagde (eiser) de diefstal
« niet uitvoerde noch aan de uitvoering
rechtstreeks medewerkte >>, en vervolgens eiser niettemin als mededader veroordeelt omdat hij « zodanige hulp verstrekte dat het misdrijf zonder zijn hulp
niet had kunnen gepleegd worden >> ; de
laatste woorden juist wijzen op uitvoering, minstens op rechtstreekse medewerking aan de uitvoering (daderschap);
het arrest aldus een directe flagrante
tegenstrijdigheid inhoudt, gelijk te stellen
met een gebrek aan motivering ; men
overigens geen mededader kan zijn zonder dader te zijn, wat het arrest heeft
uitgesloten met de woorden « niet uitvoerde, noch aan de uitvoering rechtstreeks medewerkte >> :
Overwegende dat de uitdrukking « mededader >>, die in artikel 66 van het
Strafwetboek niet voorkomt, in strafzaken dezelfde betekenis heeft als « dader ''; dat het arrest geen tegenstrijdigheid inhoudt door er op te wijzen dat
de reden waarom eiser als dader van het
misdrijf wordt gestraft niet ligt in het
feit dat hij het misdrijf zou hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks
zou hebben meegewerkt, maar wel dat
hij zodanige hulp verstrekte dat het
misdrijf zonder zijn hulp niet had kunnen
worden gepleegd ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 66, 67 en 69 van het Strafwetboek,
doordat in het arrest wordt gesteld dat
eiser « (de diefstal) niet uitvoerde, noch
aan de uitvoering rechtstreeks medewerkte », en, niettegenstaande deze constatatie, het eiser veroordeelt als mededader van de diefstal omdat hij « zodanige

hulp verstrekte dat het misdrijf zonder
zijn hulp niet had kunnen gepleegd worden»,
terwijl de enige bestanddelen, door het
hof tegen eiser aangehouden, zijn :
buiten het voorstel tot het plegen van
de diefstal een aantal « inlichtingen "
te hebben verstrekt betreffende de persoon bij wie de diefstal moest geschieden, en ook nog inlichtingen omtrent de
aanwezigheid van de te bestelen persoon ;
het arrest dit samenvat ... ; en algemeen
aanvaard wordt dat « voorstel , en
« inlichtingen » of « onderrichtingen »,
wanneer, zoals hier, het misdrijf niet
rechtstreeks door de beklaagde werd
uitgevoerd, en hij ook niet rechtstreeks
aan de uitvoering medewerkte, enkel de
medeplichtigheid kunnen uitmaken, bepaald in artikel 67 van het Strafwetboek,
en dus niet mededaderschap, bepaald in
artikel 66 van het Strafwetboek :
Overwegende dat, nu de op eiser toegepaste straf, als dader van zware diefstal, zich bevindende in staat van wettelijke herhaling zoals bepaald bij artikel 56, tweede lid, van het Strafwetboek,
niet hager is dan die welke op hem mocht
worden toegepast als medeplichtige van
hetzelfde misdrijf, of als heler, het middel wegens het ontbreken van belang niet
ontvankelijk is ;
En overwegende, dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
8 februari 1977. 2e kamer.
Vom·zitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleiter, de H. P. Speyer (van de balie
te Antwerpen).
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RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
SAMENSTELLING VAN RET REOHTSOOLLEGE. CORREOTIONELE REOHTBANK.
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0NDERZOEKSR:EiOHTER DIE ALS LID
VAN DEi REOHTBANK DEELNEEMT AAN
DE BEREOHTING VAN EEN ZAAK WAARIN HIJ ALS ONDERZOEKSREOHTER IS OPGETREDEN. - WETTELIJKHEID

Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt
aan de magi8traat, die in een zaak het
ambt van onde1·zoek8reahter heeft waargenomen, in deze zaak te zitten al8 lid
van de aor1·eationele reahtbank (I).
(Art. 79, derde lid, G.W.)
(BOGAERT, T. DEBRUYNE
EN DE BREUOK.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 november 1976 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen ;

En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering:
Dat de voorziening voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
8 februari 1977. 2e kamer. de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ver8laggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
aonalu8ie, de H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Houtekier.

Voorzittm·,

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 9, 127, 132,
133, 179bi8 van het Wetboek van Strafvordering, 58, 76 en 79 van het Gerechtelijk W etboek, en van het algemeen
rechtsbeginsel van de rechten van de
verdediging,
dom·dat het bestreden arrest van bevestiging de ten laste van eiser gelegde
telastlegging bewezen verklaart en hem
tot een gevangenisstraf van drie jaar veroordeelt en tot betaling van schadevergoeding aan de burgerlijke partijen,
terwijl de heer Laurens in eerste aanleg
en als onderzoeksrechter en als rechter
in de correctionele rechtbank over eiser
gezeteld heeft, dat daardoor de rechten
van verdediging miskend werden en het
arrest, door loutere bevestiging, zich deze
miskenning eigen gemaakt heeft, zodat
het arrest de aangewezen bepalingen en
bet voormeld algemeen rechtsbeginsel
geschonden heeft :
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling een rechter verbiedt deel uit
te maken van het college van de correctionele rechtbank dat moet beslissen over
een zaak waarin hij als onderzoeksrechter
is opgetreden ;
Dat het middel naar recht faalt

(1) Oass., 12 oktober 1964 (Bull. en Pas.,
1965, I, 155).

3e RAMER. -

9 februari 1977.

ARBEIDSVOORZIENING. - SLUITING
VAN ONDERNEMINGEN.- DEFINITIEVE
STOPZETTING VAN DE HOOFDAOTIVITEIT.- BEGRIP.

Uit de va8t8telling dat een vennoot8ahap,
wegen8 ve1·nieling van haar werkplaat8en, magazijnen en bu1·elen door b1·and,
in november 1970 het mm·endeel van
haar werknemer8, op vijj na, heeft ont8lagen, heejt de 1·eahter wettelijk afgeleid
dat op dat ogenblik de hoofdaativiteit
deflnitiej wa8 8topgezet, in de zin van
artikel 2, vierde lid, van de wet van
28 juni 1966 betreffende de 8ahadeloo88telling van de we1·knemer8 die ont8lagen
worden bij de 8luiting van ondernemingen, gewijzigd bij de wet van 28 juli
1971, hoewel deze vennoot8ahap 8leaht8
in juli 1972 tot vereffening be8li8t had,
aangezien de wederopbouw van de
onde1·neming niet mee1· 1·enderend Wa8.
(P:EiRSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID «VAN DEN HEUVEL », T. FONDS TOT VERGOEDING VAN
DE IN GEVALVAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS.)
ARREST (vertaling.)
RET HOF ; -

Gelet op het bestreden

-647arrest, op 22 januari 1976 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 2, 4 van de wet van 28 juni 1966
betreffende de schadeloosstelling van de
werknemers die ontslagen worden bij de
sluiting van ondernemingen, gewijzigd
bij de artikelen 2 en 4 van de wet van
28 juli 1971 tot herziening van de wetgeving op de sluiting van ondernemingen,
16 en 28 van de wet van 10 maart 1900
op het arbeidscontract,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerder de vergoedingen
terug te betalen die deze meende te
kunnen en te moeten betalen krachtens
de voornoemde wet van 28 juni 1966,
en het middel verwerpt waarin eiseres,
in haar akte van hoger beroep, had
betoogd dat het arbeidscontract tussen
haar en haar personeel was beeindigd,
overeenkomstig· de artikelen 16 en 28
van de voornoemde wet op het arbeidscontract, wegens overmacht door de
brand in de nacht van 27 op 28 november 1970, dater op dat ogenblik evenwel
geen definitieve sluiting van de ondernaming is geweest, dat de beslissing tot
deze definitieve sluiting pas in juli 1972
werd genomen, nadat werd vastgesteld
dat de vergoeding van de verzekeraars
ontoereikend was voor de wederopbouw
van de onderneming, en dat, nu de beeindiging van het werk aldus meer dan
een jaar voor de definitieve sluiting van
de onderneming gebeurde, deze gebeurde
buiten de bij de voornoemde wet van
28 juni 1966 bepaalde periode, om de
reden dat deze wet niet de rechtspersoon
van de onderneming bedoelt doch de
onderneming zelf, technische bedrijfseenheid, en dat men niet kon betwisten
dat ten deze de hoofdactiviteit van de
onderneming in november 1970 was
beeindigd, waardoor het personeel massaal werd ontslagen,
terwijl, zo weliswaar de brand in de
nacht van 27 op 28 november 1970 door
overmacht, en overeenkomstig de artikelen 16 en 28 van de voornoemde wet
op het arbeidscontract, een einde had
gemaakt aan de contracten van huur
van diensten, die eiseres en haar personeel verbonden, nu deze brand de hoofdactiviteit van eiseres onmogelijk maakte,
niet tijdelijk zoals bepaald in voornoemd
artikel 28, doch voor een vrij lange tijd,
daaruit niet volgt dat het een definitieve
stopzetting zou betreffen van deze hoofdactiviteit en dus een sluiting van de

onderneming in de zin van artikel 2
van de voornoemde wet van 28 jtmi 1966,
en evenmin dat het zou uitgesloten zijn
dat deze stopzetting van de activiteit
pas in juli 1972 definitief zou worden,
zodat aan deze contracten van huur van
diensten meer dan een jaar en zelfs meer
dan achttien maanden na de definitieve
stopzetting van de hoofdactiviteit een
einde zou gemaakt zijn, dat wil zeggen
v66r de bij artikel 2 van de voornoemde
wet van 28 juni 1966 bedoelde sluiting
van de onderneming, wat, naar luid van
artikel 4 van genoemde wet, het toekennan en betalen van de bij deze wet
bepaalde vergoedingen uitsluit,
en terwijl uit het arrest althans niet
met zekerheid blijkt of de rechters in
feite hebben willen beslissen dat de stopzetting van de hoofdactiviteit van eiseres
in werkelijkheid sinds de maand november 1970 definitief was geworden, dan
wel of zein rechte hebben willen beslissen
dat, nu deze stopzetting niet tijdelljk was
in de zin van artikel 28 van de voornoemde wet op het arbeidscontract, ze als
definitief in de zin van artikel 2 van de
voornoemde wet van 28 juni 1966 moest
beschouwd worden, en deze dubbelzinnigheid gelijkstaat met het ontbreken
van de door artikel 97 van de Grondwet
vereiste motivering :
'
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiseres een hoedenmakerij met daarbij een handel in benodigdheden voor
modisten exploiteerde, welke onderneming ongeveer tweehonderd werknemers
te werk stelde, waarvan het merendeel
arbeiders ; dat in de nacht van 27 op
28 november 1970 de door haar gehuurde
gebouwen door een brand werden getroffen zodat de werkplaatsen, magazijnen
en burelen volledig vernield werden ;
dat eiseres, wegens deze vernieling, haar
activiteit onmogelijk verder kon zetten
en praktisch al haar personeel heeft ontslagen op vijf bedienden na die moesten
trachten de dossiers opnieuw samen te
stellen en de lopende zaken afhandelen ;
dat eiseres, nu zij door haar verzekeraars
vergoed werd voor de geleden schade,
de mogelijkheid onderzocht om de ondernaming opnieuw op te bouwen; dat
zij, aangezien zulks niet renderend
bleek, tot vereffening besliste, wat bij
notariele akte van 25 juli 1972 gebeurde;
Overwegende dat het arrest uit deze
vaststellingen heeft kunnen afteiden dat
er overeenkomstig artikel 2, vierde lid,
van de wet van 28 juni 1966 betreffende
de schadeloosstelling van de werknemers

-648die ontslagen worden bij de sluiting van
ondernemingen, op het einde van de
maand november 1970 een stopzetting
was geweest van de hoofdactiviteit van
de onderneming ;
Dat deze beslissing wettelijk is en niet
aan dubbelzinnigheid lijdt,
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
9 februari 1977. 3e kamer. Voorzitte?', de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Closon. Gelijkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite?·, de H. Bayart.
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KAMER.-

10 februari 1977.

BEVOEGDHEID

EN

AANLEG.

TERRITORIALE BEVOEGDHEID. BURGERLIJKE ZAKEN. U!TKERING TOT
ONDERHOUD. VoRDERING DIE KAN
WORDEN GEBRACHT VOOR DE REOHTER
VAN DE WOONPLAATS VAN DE ElSER.REGEL VAN TOEPASSING ZELFS INDIEN
DE VORDERING STREKT TOT HET BEKOMEN VAN EEN BIJKOMENDE U!TKERING.

A1·tikel 626 van het Gerechtelijk Wetboek,
naar luid wam·van de vorderingen betreffende de uitkeringen tot onderhoud
bedoeld in artikel 591, 7°, van ditzeljde
wetboek kunnen worden gebmcht voor
de rechter van de woonplaats van de
eiser, is van toepassing op het geval dat
er enkel toe strekt een bijkomende uitke?·ing te bekomen ( 1).
(L ... , T. G ... )
ARREST

HET HOF ; -

(vertaling).

Gelet op het bestreden

(1) Zie in dezelfde zin : cass. fr., 21 juli 1954
(Bull. des an·ets, burg. k., 1954, 1• afd. burg.
zk., nr. 258, blz. 220). Raadpl. cass., 1 december 1932 (Bull. en Pas., 1933, I, 37) en
noot 2, get. P.L. ; A. FETTWErs, La competence, in P1·ecis de droit judiciai1·e, d. II,
nrs. 254, 255 en 557; DE PAGE, T1·aite,
d. I, uitg. 1962, nrs. 562bis en 982.

vonnis, op 3 december 1975 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Bergen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2, 212, ll34 van
het Burgerlijk Wetboek, van het algemeen rechtsbeginsel van de niet-retroactiviteit der wetten, van de artikelen 13
van de wet van 25 maart 1841 op de
bevoegdheid, 7 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering, 3, 19, 23
tot 26, 591, inzonderheid 7°, 626, 731,
732, 733 van het Gerechtelijk Wetboek,
4 van de wet van 10 oktober 1967 houclende het Gerechtelijk Wetboek, overgangsmaatregelen, inzonderheid 6 van
deze overgangsmaatregelen, en 97 van
de Grondwet,

doo1·dat het bestreden vonnis, om te
beslissen dat de Vrederechter van het
kanton Spa bevoegd was om van het
geschil kennis te nemen, hierop steunt :
dat het proces-verbaal van minnelijke
schikking van 9 september 1959 regelmatig voorzien werd van het formulier
van tenuitvoerlegging overeenkomstig
artikel 733 van het Gerechtelijk vVetboek
en zulks na de inwerkingtrecling van dit
wetboek ; inzake uitkering tot levensonderhoud een niet in de tijd beperkte
beslissing haar uitwerking behoudt zolang ze niet gewijzigd, herroepen of ongedaan gemaakt werd ingevolge een
rechtsmiddel ; de mogelijkheid van degene die de eerste rechtsvordering heeft
ingesteld om een of ander gerecht te
kiezen niet kan uitgebreid worden tot een
latere vorclering tot wijziging of opheffing
daar de rechtsonderhorige anders onrechtstreeks de mogelijkheid zou hebben een
beslissing die gezag van gewijsde heeft
voor een ander gerecht opnieuw te betwisten; nu het noodwendig karakter van
een nieuw gegeven niet volstaat om dit
ernstig risico van onsamenhangendheid
opzij te schuiven, de oplossing niet verschillend kan zijn wanneer het een
akkoord betreft dat tijdens de minnelijke
schikking werd bereikt,
te?·wijl, ... ;
vierde ondm·deel, de combinatie van de
artikelen 591, 7°, en 626 van het Gerechtelijk Wetboek aan de persoon die een
uitkering tot onderhoud eist gesteund op
artikel 212 van het Burgerlijk Wetboek
het recht verleent zijn vordering te
brengen voor de rechter van zijn woonplaats, een vordering tot verhoging van
een uitkering tot onderhoud, zelfs toegekend door een vroegere gerechtelijke
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beslissing, nieuw is en een hoofdvordering
is en derhalve ingesteld moet worden
volgens de gewone regels, en, bijgevolg,
zelfs wanneer men het proces-verbaal
van minnelijke schikking van 9 september 1959 als een vonnis zou beschouwen
ofhet gelijkstellen met een vonnis dat een
uitkering tot onderhoud heeft toegekend,
quod non, dan nog het vonnis, door
de vrederechter van de woonplaats van
eiseres 1·atione loci onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de vordering, de in het middel aangehaalde
bepalingen zou hebben geschonden en inzonderheid de artikelen 212 van het
Burgerlijk Wetboek, 591, 7°, en 626 van
het Gerechtelijk W etboek :
Overwegende dat naar luid van artikel 626 van het Gerechtelijk Wetboek
de vorderingen betreffende de uitkeringen
tot onderhoud, bedoeld in artikel 591, 7°,
van hetzelfde wetboek, voor de rechter
van de woonplaats van de eiser kunnen
worden gebracht; dat artikel 591, 7°, alle
geschillen betreffende uitkeringen tot
onderhoud bedoelt met uitsluiting evenwei van de geschillen op grond van de
artikelen 340b, 762 en 763 van het
Burgerlijk Wetboek en van die in verband
met een rechtsvordering tot echtscheiding
of tot scheiding van tafel en bed waarover geen einduitspraak is geveld bij een
in kracht van gewijsde gegaan vonnis of
arrest;
Overwegende dat de algemene regel
van artikel 626 van het Gerechtelijk Wetboek op de vordering van eiseres toepasselijk is ; dat deze tekst geen onderscheid
maakt naargelang de rechtsvordering
strekt tot het bekomen van een nieuwe
uitkering tot levensonderhoud of tot een
bijkomende uitkering ; dat de vordering
tot het bekomen van een bijkomende
uitkering tot levensonderhoud bij die
welke was toegestaan door een vroegere
beslissing geen uitstaans heeft met de
uitvoering of met de uitlegging van deze
beslissing; dat daaruit volgt dat de
vordering aan de gewone regels is onderworpen;
Dat het bestreden vonnis aldus onwettig beslist dat de keuze van de territoriaal bevoegde rechtbank, welke door
artikel 626 van het Gerechtelijk Wetboek
aan eiseres wordt verleend om een vordering betrekkelijk een uitkering tot
onderhoud in te stellen, niet bestaat wanneer het de wijziging of de opheffing van
de uitkering betreft ;
Dat het middel gegrond is ;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het hoger
beroep ontvankelijk wordt verklaard;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt
de kosten aan opdat erover uitspraak
wordt gedaan door de feitenrechter ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik, zitting houdend in hoger beroep.
10 februari 1977. 18 kamer. V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq, advocaat-generaal. Pleiter, de H. L. Simont.

1e KAMER. -11 februari 1977.
1o BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE ZAKEN. BESLISSING
HIEROP GEGROND DAT EEN PARTIJ NOCH
AANVOERT NOCH BEWIJST DAT ZIJ IN
GEBREKE WERD GESTELD OM VERZEKE·
RINGSPREMIES TE BETALEN. - AKTE
VAN HOGER BEROEP EN CONCLUSIE VOL~
GENS WELKE DE EERSTE RECHTER
DE BEWIJSORDE HEEFT OMGEKEERD
DOOR AAN DEZE PARTIJ RET BEWIJS OP
TE LEGGEN DAT ZIJ NIET IN GEBREKE
WERD GESTELD. - MISKENNING VAN
DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTE VAN
HOGER BEROEP EN VAN DE CONCLUSIE
IN HOGER BEROEP.

2o GERECHTSKOSTEN. BuRGERLIJKE ZAKEN. - MOTIVERING VAN DE
VEROORDELING IN DE KOSTEN.
0NDERSCHEID.
3o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. - VEROORDELING IN DE KOS·
TEN.- 0NDERSCHEID.

1° De bewijskmcht van de akte van hager
be~·oep en van de conclusie van een pa1·tij,
die beweerde dat de ee~·ste rechte~· de
bewijsorde had omgekeerd door haar het
bewijs op te leggen dat zij niet in gebreke
werd gesteld, wordt miskend door het
ar1·est dat hie1·op is gegrond dat deze
pm·tij noch aanvoe~·t noch bewijst dat zij
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2o en 3o De vm·om·deling in de kosten is

een ?'echtsgevolg van de beslissing over
de grand van het geschil, zodat zij in
beginsel niet in het bijzonde1· moet gemotiveerd zijn ; dit geldt echte1· niet
wannee?' de partijen of een van hen
dienaangaande een conclusie hebben
genomen (2). (Art. 1017, eerste lid,
G.W., gew. bij art. 15 van de wet van
24 juni 1970; art. 97 Grondwet.)
(JANSSENS, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
<<LA FRANCE.>>)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 oktober 1975 in boger
beroep gewezen door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Antwerpen ;
Overwegende dat eiser het vonnis enkel op de volgende punten bekritiseert :
1° het verschuldigd zijn van de op
15 december 1967 en 15 december 1968
vervallen verzekeringspremies, alsmede
van de na 3 maart 1971 vervallen verzekeringspremies, 2° de veroordeling tot
een tweede rechtsplegingsvergoeding in
plaats van een aanvullende rechtsplegingsvergoeding en het niet-begroten van
eisers gerechtskosten;
Over het eerste en het derde middel
sam en,

dat eiser tevergeefs de verjaring inroept
voor de premies vervallen in 1967 en
1968, dat hij immers niet aanvoert, laat
staan waarmaakt dat hij niet tijdig zou
zijn in gebreke gesteld om de premies
voor 1967 en 1968 te betalen,
te1·wijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
akte van hoger beroep en in zijn conclusie
in boger beroep uitdrukkelijk aanvoerde
dat de premies van de jaren 1967 en 1968
verjaard waren en het aan verweerster
behoorde te bewijzen dat de verjaring
onderbroken was en het beroepen vonnis
de bewijsregelen had miskend door hem
het bewijs van de afwezigheid van ingebrekestelling op te leggen ; eiser derhalve
zeker ontkende dat hij in gebreke zou
zijn gesteld en het bestreden vonnis de
bewijskracht van deze beroepsakte en
conclusie miskent (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de in 1967 en 1968
vervallen premies v66r 27 november 1972,
datum van de dagvaarding, verjaard
waren en, nu eiser deze verjaring inriep,
het aan verweerster behoorde het bewijs
te leveren dat deze verjaring door ingebrekestelling was onderbroken geworden,
het vonnis daarbij aan eiser een onmogelijk en negatief bewijs oplegt, met name
de afwezigheid van ingebrekestelling, en
daardoor de rechten van de verdediging
miskent (schending van de artikelen 32
van de wet van 11 juni 1874, 1315, 2242,
2244 van het Burgerlijk Wetboek, 870
van het Gerechtelijk Wetboek en van
voormeld algemeen rechtsbeginsel) :
Wat het ee~ste onderdeel betreft :

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1315, 1319,
1320, 1322, 2242, 2244 van het Burgerlijk
Wetboek, 32 van de wet van 11 juni 1874
op de verzekering in het algemeen, die
titel X van hoek I van het W etboek van
koophandel vormt, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen
rechtsbeginsel van de eerbied voor de
rechten van de verdediging,
doordat het vonnis eiser veroordeelt om
aan verweerster het bedrag te betalen
van 15.642 frank, daarin begrepen een
bedrag van 6.262 frank wegens premies
vervallen in 1967 en 1968, om de reden

(1) Raadpi. cass., 8 mei 1974 (A1'1'. cass.,
1974, biz. 1009).
(2) Oass., 22 oktober 1971 (A1'1'. cass., 1972,
biz. 196).

Overwegende dat, door in de akte van
hoger beroep en in conclusie te stellen
dat de eerste rechter de bewijsregelen
had miskend door hem het bewijs van
de· afwezigheid van een ingebrekestelling
op te leggen, eiser deze ingebrekestelling
ontkende;
Dat, door te beschouwen dat eiser niet
zou hebben aangevoerd dat hij niet
tijdig zou zijn in gebreke gesteld om de
premies van 1967 en 1968 te betalen,
het vonnis derhalve de bewijskracht van
de akte van hoger beroep en van de
conclusie miskent ;
Dat het onderdeel gegrond is ;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1017, 1018, 6°, 1021, 1022
van het Gerechtelijk Wetboek, zoals
gewijzigd door de wet van 4 juli 1972,

-6511, 2, 3°, 4, 2°, van het koninldijk besluit
van 30 november 1970 tot vervanging
van het koninklijk besluit van 12 september 1969 tot vaststelling, voor de uitvoering van artikel 1022 van het Gerechtelijk W etboek, van het tarief van de
door de rechter toegekende invorderbare
kosten,
doordat het bestreden vonnis het beroepen vonnis in al zijn beschikkingen
bevestigt en dientengevolgf{ aan verweerster een rechtsplegirigsvergoeding toekent
van l.llO frank (lees 1.200 frank) wegens
de afwijzing· van eisers verzet,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in conclusie aanvoerde, enerzijds, dat het
beroepen vonnis van 28 mei 1973 van
de Vrederechter van het zesde kanton
te Antwerpen aan verweerster een nieuwe
rechtsplegingsvergoeding van 1.200 frank
had toegekend voor de verzetsprocedure,
hoewel in zulk geval slechts een aanvullende rechtsplegingsvergoeding van
500 frank mocht worden verleend, en,
anderzijds, dat zijn kosten in eerste aanleg niet werden begroot ; het vonnis op
deze conclusie niet antwoordt (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, eiser bij exploot van
15 januari 1973 verzet aantekende tegen
het vonnis dat op ll december 1972
door de Vrederechter van het zesde
kanton van Antwerpen tegen hem werd
uitgesproken, zodat aan verweerster op
verzet slechts een aanvullende vaste
rechtsplegingsvergoeding van 500 frank,
ge!ndexeerd, kon worden toegekend
(schending van de artikelen 1017, 1018,
6°, 1021, 1022 van het Gerechtelijk Wethoek, 1, 2, 3°, 4, 2°, van het koninklijk
besluit van 30 november 1970) ;
de1·de onderdeel, het bestreden vonnis
verzuimt de door eiser in eerste aanleg
en in hoger beroep gemaakte gerechtskosten, die hij in zijn conclusie in hoger
beroep omstandig opgaf, te begroten
(schending van artikel 1021 van het
Gerechtelijk Wetboek) :

1.200 frank aan verweerster toekent,
hoewel slechts een aanvullende rechtsp1egingsvergoeding van 500 frank mocht
worden toegekend, en dat zijn gerechtskosten in eerste aanleg niet werden
begroot;
Overwegende dat het vonnis er zich
toe beperkt het beroepen vonnis te
bevestigen, zonder met enige reden voormelde conclusie te beantwoorden ;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op het tweede onderdeel van het tweede
middel en op het tweede en het derde
onderdeel van het vierde middel, die .tot
geen ruimere cassatie kunnen leiden,
vernietigt het bestreden vonnis, behalve
in zoverre het, deels bij bevestiging van
het beroepen vonnis, eiser veroordeelt om
aan verweerster te betal en : 1° de premies
voor brandverzekering vervallen op 15 december1969 en 15 december 1970 (2 X
2.352) d.i. 4. 704 frank; 2° schadevergoeding wegens niet-aangifte van de
eigendomsoverdracht van het verzekerde
gebouw : 2.352 frank; 3° de premies voor
liftverzekering vervallen op 15 december
1969 en 15 december 1970 (2 X 775)
d.i. 1.550 frank ; 4° de door het verstekvonnis toegekende rechtsplegingsvergoeding van 1.200 frank ; 5° de door het
bestreden vonnis toegekende rechtsplegingsvergoeding van 1.500 frank;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; houdt
de kosten aan opdat erover door de
feitenrechter zou worden beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen, zitting houdende in hoger beroep.
11 februari 1977. 1e kamer. Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. Pleitm·s, de HH. Houtekier en De Baeck.

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de veroordeling in
de kosten een rechtsgevolg is van de
beslissing over de grond van het geschil
en zij dus niet met redenen moet worden
omkleed, tenzij wanneer de partij en of
een van hen dienaangaande een conclusie
hebben genomen ;
Dat, ten deze, eiser in conclusie stelde
dat het beroepen vonnis ten onrechte
een nieuwe rechtsplegingsvergoeding van
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1° HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT.
- p ACHT OP ONROERENDE GOEDEREN
VOOR

INDUSTRTELE

VETMESTERIJ

EN
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INDUSTRIELE FOKKERIJ ONAFHANKELIJK VAN EEN LANDBOUWBEDRIJF. BEWIJS RUST OP DE VERPAOHTER.
2° BEWIJS. - BEWIJSLAST. -BURGERLIJKE ZAKEN.- PACHT OP ONROERENDE GOEDEREN VOOR INDUSTRIELE VETMESTERIJ EN INDUSTRIELE FOKKERIJ,
ONAFHANKELIJK VAN EEN LANDBOUWBEDRIJF.- BEWIJS RUST OP DEVERPAOHTER.
go HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE
ZAKEN. PERSONEN BEVOEGD OM
HOGER BEROEP IN TE STELLEN. HoGER BEROEP VAN DE
PACHT. PACHTER DIE ZIJN PAOHT HEEFT OVERGEDRAGEN EN VEROORDEELD IS OM
RET GEPACHTE GOED WEER TER BESCHIKKING TE STELLEN VAN DE VERPACHTER. 0NTVANKELIJKHEID.
4° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN.- MIDDEL DAT TER ZAKE NIET
MEER DIENEND IS WEGENS EEN VASTSTELLING VAN DE BESLISSING. - GEEN
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER OP
DIT MIDDEL TE ANTWOORDEN.
1° en 2° W annee1• de verpachter van een

landeigendom betoogt dat de verpachte
g1·onden gebruikt worden voo1· industriiile vetmesterij en industriiile jokke1·ij,
onafhankelijk van een landbouwbedrijj,
rust op hem het bewijs van dat geb1·uik;
de bewijsorde wordt niet omgekee1·d door
de beslissing die, nate hebben vastgesteld
dat de overnemer van de pacht het be1·oep
van veekoopman uitoefende, beslist dat
niet bewezen is dat de ove1·nemer de
oorspronkelijke bestemming van het
aan de overdrager verpachte goed gewijzigd heejt (1). (Art. 2, 1° vervat in
artikel I van de wet van 4 november
1969.)
go De pachter van een landeigendom die

zijn pacht aan zijn afstammelingen heeft
ove1·gedragen blijjt hoofdelijk met zijn
overnemers gehouden tot de ve?·bintenissen van de pacht, en is bevoegd om hager
be1·oep in te stellen tegen het vonnis
waarbij hij wordt ve1·oo1'deeld om het
gepachte goed wee1· ter beschikking te
stellen van de verpachter. (Art. g4
vervat in artikel I van de wet van
4 november 1969; art. 17 G.W.).
4° De rechter is niet verplicht te antwoorden

op een in conclusie voorged1•agen middel
dat ter zake niet meer dienend is wegens
een vaststelling van zijn beslissing (2).
(Art. 97 Grondwet.)

(VAN BELLE EN DE PELSENEER,
T. VAN BONDT EN DE LEYE F. EN G.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 mei 1975 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Oudenaarde ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2, 1°, 29, go,
g1, g2, g4, g5, g8, 40, 41, 42, 4g, 44 vervat in artikel I van de wet van 4 november 1969 op de landpacht, die afdeling III
vormt van hoofdstuk II van titel VIII
van hoek III van het Burgerlijk Wet hoek,
1g15, 1g16 van het Burgerlijk Wetboek,
870 van het Gerechtelijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
dom·dat het vonnis vaststelt dat de
wet van 4 november 1969 op de landpacht toepasselijk is en de tussenvordering van de eisers om te horen zeggen
dat de verweerders het perceel zonder
recht noch titel betrekken afwijst om
de redenen dat het ten deze niet genoegzaam is bewezen dat de fokkerij van
pluimvee van wijlen De Leye Octaaf op
industriele schaal gebeurde noch dat hij
naast die fokkerij een door de wet niet
beschermde activiteit uitoefende ; dat
dezelfde oplossing moet worden aanvaard
indien zou worden aangenomen dat de
pachtersrechten van wijlen De Leye
Octaaf aan zijn zoon Frans zouden zijn
overgedragen, hetgeen ook zonder kennisgeving aan of toestemming van de verpachters rechtsgeldig mocht gebeuren;
dat er geen bewijs wordt geleverd van
het bestaan van de voorwaarden van
uitsluitirig die artikel 2, 1°, vervat in
artikel I van de wet van 4november 1969
aanhaalt; dat De Leye Frans veekoopman kan zijn geweest, zonder daarom
aan het landbouwbedrijf van zijn vader
zijn oorspronkelijke bestemming te ontnemen,
terwijl, eerste onderdeel, de eisers in
conclusie staande hielden dat De Leye
Frans op een bedrijf van ongeveer 3 hectaren tientallen runderen kweekt ; dat de
vlugge verhandelingen van deze dieren
bewijzen dat De Leye Frans geen landbouwuitbating heeft maar een vetkwekerij, met name het opkopen van jonge
dieren, het vetten ervan gedurende een
korte periode en het verkopen voor het
(1} Raadpi. cass., 25 juni 1976 (A1·r. cass.,
1976, biz. 1202}.
(2) 0ass., 7 februari 1977, supra, biz. 632.
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conclusie onvoldoende antwoordt (scherrding van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het vonnis, na te
hebben aangenomen dat De Leye Frans
veekoopman is, de last van het bewijs
verder ten onrechte op de eisers legt
door te beschouwen dat het mogelijk is
dat hij de bestemming van zijn vaders
bedrijf niet wijzigde ; deze motieven in
alle geval onduidelijk en dubbelzinnig
zijn en ten onrechte de eisers een negatief
bewijs opleggen (schending van de artikelen 2, 1°, vervat in artikel I van de
wet van 4 november 1969, 1315, 1316
van het Burgerlijk Wetboek, 870 van
het Gerechtelijk W etboek en 97 van de
Grondwet);
derde onderdeel, na het overlij den van
wijlen De Leye Octaaf op 19 maart 1974,
de eisers gerechtigd waren de afwending
van de bestemming van het verpachte
perceel tegen De Leye Frans in te roepen,
ook al had wijlen De Leye hun destijds
geen kennis van de overdracht gegeven,
en de betwiste motieven de getroffen
beslissing
geenszins
rechtvaardigen
(schending van de artikelen 2, 1°, 29,
30, 31, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44
vervat in artikel I van de wet van 4 november 1969 en 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat de tussenvordering
van de eisers ertoe strekte voor recht te
horen zeggen dat bij gebreke van een
pachtcontract de verweerders het litigieus perceel zonder recht noch titel
bezetten;
Dat de eisers tot staving van hun aanspraak in . conclusie lieten gelden dat
De Leye Octaaf zich niet kon beroepen
op de pachtwet ingevolge afwezigheid
van een professionele exploitatie van de
landbouw en meer bepaald dat de verhuurde gronden gebruikt werden « voor
industriiile vetmesterij en industriiile fokkerij onafhankelijk van een landbouwbedrijf '';
Overwegende dat, door de vaststelling
dat er geen bewijs geleverd werd van
het bestaan van de voorwaarden van
uitsluiting die artikel 2-1° aanhaalt, en
door de considerans dat << De Leye Frans
veekoopman kan zijn geweest zonder
daarom aan het landbouwbedrijf van
zijn vader zijn oorspronkelijke bestemming te hebben ontnomen "• het vonnis
de conclusie van de eisers passend beantwoordt;
Overwegende dat, na te hebben geconstateerd dat « het rechtsgeding ab initio
op grond van de toepassing van de pacht-

wet werd gevoerd en dat de betwisting
door Octaaf De Leye op die grond was
aanvaard "• het vonnis eruit afleidt dat
de verpachters zelf het bewijs moeten
leveren van de gegrondheid van hun
vordering;
Dat het vonnis aldus zonder onduidelijkheid noch dubbelzinnigheid beslist
dat, hoewel De Leye Frans veekoopman
was, het niet vaststond dat hij aan het
landbouwbedrijf van zijn vader zijn
oorspronkelijke bestemming heeft outnomen en de bewijslast van de uitsluiting
van de toepassing van de pachtwet niet
omkeert;
Overwegende dat, zelfs indien De Leye
Octaaf zijn pacht aan De Leye Frans
heeft overgedragen, de eisers het positief
bewijs moeten bijbrengen dat deze laatste
na deze overdracht of na het overlijden
van eerstgenoemde de onderwerpelijke
landbouweigendommen derwijze heeft
gebruikt dat de toepassing van de pachtwet was uitgesloten ;
Dat, nu het vaststelt dat voormeld
bewijs niet is geleverd, het vonnis zijn
beslissing wettelijk rechtvaardigt en
regelmatig motiveert ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1, 2, 1°,
4, 7, l l 0 , 34 vervat in artikel I van de
wet van 4 november 1969 op de landpacht, die afdeling III vormt van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van
het Burgerlijk W etboek, 17 van het
Gerechtelijk Wetboek, 1249, 1252, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis het door wijlen
De Leye Octaaf met exploot van l l oktober 1972 ingesteld hoger beroep rechtsgeldig verklaart om de redenen dat de
verpachters niet konden weten dat de
pacht aan De Leye Frans kon zijn overgedragen, dat wijlen Octaaf De Leye
de pacht aan zijn zoon rechtsgeldig kon
overdragen zonder kem>isgeving aan en
toestemming van de verpachters, dat
wijlen vader Octaaf De Leye te hunnen
aanzien de pachter bleef, zodat hij vanzelfsprekend beroep kon instellen tegen
een veroordeling die tegen hem was uitgesproken,
terwijl, ee1·ste onderdeel, Frans De Leye,
door de pachtoverdracht, van rechtswege
werd gesubrogeerd in de rechten en de
verplichtingen van de overdrager wijlen
Octaaf De Leye zodat deze laatste,
hoewel hij mede gehouden bleef tot de
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verplichtingen die uit de overgedragen
pacht volgden, niet meer de hoedanigheid
had om aileen hoger beroep in te stellen
ten einde de rechten voortspruitende uit
het pachtcontract te doen gelden, met
name de hem gegeven opzegging te
bestrijden (schending van de artikelen I,
2, I 0 , 4, 7, ll 0 , 34 vervat in artikel I
van de wet van 4 november I969, 17 van
het Gerechtelijk Wetboek, 1249 en 1252
van het Burgerlijk W etboek) ;
tweede onde1·deel, het vonnis, door geen
uitspraak te doen over het al dan niet
overdragen van de pacht door wijlen
Octaaf De Leye aan Frans De Leye, op
duistere en dubbelzinnige motieven
steunt en de bewijskracht van de conclusie van wijlen Octaaf De Leye miskent, waarin werd gesteld dat hij de
pacht aan Frans De Leye heeft overgelaten (schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk W etboek) :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat Octaaf De Leye
door het beroepen vonnis werd veroordeeld om de grond groot 39 a. 30 ca. ter
beschikking van de eisers te stellen ;
Dat hij tegen dit vonnis hoger beroep
mocht instellen;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu het beslist, zonder op dit punt te worden aangevochten,
dat het geschilpunt betreffende de toepasselijkheid van de pachtwet op dezelfde
wijze moet worden opgelost zowel ingeval
er overdracht van de pacht is geschied
als in het tegenovergestelde geval, het
vonnis niet meer hoefde te antwoorden
op de conclusie betreffende die toepassing
van de pachtwet ;
Overwegende dat het vonnis van de
conclusie geen interpretatie geeft en
derhalve haar bewijskracht niet miskent;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde
zin gewezen, in zake Goossens en Demol
tegen dezelfde verweerders, op voorziening tegen een vonnis van 15 mei 1975
van dezelfde rechtbank.

I e KAMER. -

11 februari 1977.

BEZIT. BEZITSVORbERING. REDINTEGRANDA. DOOR DE ElSER TE
LEVEREN BEWIJS,

W anneer de bezitsvordering gegrond is op
een bezitsstoornis ten gevolge van feitelijkheden, moet de eiser niet bewijzen
dat de bij de artikelen 2228 tot 2235 van
het Btwgerlijk Wetboek bepaalde kenmerken van het bezit aanwezig zijn (1);
hij dient echte1· het bezit zelf te bewijzen.
(VANDER PERRE A. EN GR.,
T. MALFROIDT EN OHRISPEELS.)
ARREST,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 september I975 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Dendermonde ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen ll34, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
1370 en 1371 van het Gerechtelijk
Wetboek,

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

Over de eerste twee middelen samen,
het eerste, afgeleid uit de schending
van de artikelen 1370 en 1371 van het
Gerechtelijk W etboek en, voor zoveel
als nodig, van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis beschouwt dat het
overbodig is te onderzoeken of de
afgebroken bergplaatsen al dan niet
onder het toegemeten recht van bewoning vallen, vermits tegen een « redintegranda » geen exceptie kan worden
opgeworpen die de grond van een
aangevoerd recht betreft,

ll februari 1977. 1 8 kamer. Voo1·zitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter.
Verslaggever, de H. Van
Leckwijck. Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Houtekier.

(1) Cass., 29 september 1972 (Arr. cass.,
1973, blz. 119) en 18 december 1975 (ibid.,
1975, blz. 483); raadpl. cass., 1 maart 1962
(Bull. en Pas., 1962, I, 737), 20 december 1962
(ibid., 1963, I, 494) en 6 maart 1970 (Arr.
cass., 1970, blz. 630) en de noot get. W.G.
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de bezitsvordering de titel die het
bestaan van het zakelijk recht bevestigt
nader kan onderzoeken, ten einde de
aard en de draagwijdte van het bezit te
bepalen, zonder hierdoor bezitsvordering
en eigendomsvordering te vermengen ;
zodat het vonnis, door dit te ontkennen,
de in het middel aangehaalde wettelijke
bepalingen schendt, minstens zijn beslissing op dit punt niet afdoende
motiveert;
het tweede, afgeleid uit de schending
van de artikelen 1315 van het Burgerlijk
Wetboek, 870 van het Gerechtelijk
W etboek en, voor zoveel als nodig, 97
van de Grondwet,
doordat het vonnis, na te hebben
geoordeeld dat de oorspronkelijke verdering een « redintegranda " was, beslist
dat deze vordering niet kan worden
ingewilligd op grond van de redenen
dat « appellanten (de verweerders) immers staande houden dat gezegde bouwsels te hunner beschikking waren gesteld,
dat het tegendeel daarvan niet vaststaat ,, waaruit wordt afgeleid dat de
eiseressen in gebreke blijven te bewijzen
dat zij « deze plaatsen onder zich
hadden ,,
te1·wijz', nu de eiseressen door de
aangebrachte overeenkomsten aantoonden dat te hunnen voordele een recht
van bewoning was voorbehouden, de
verweerders, indien zij staande hielden
dat dezelfde plaatsen te hunner beschikking waren · gesteld, het bewijs vah deze
aanvoering moesten bijbrengen, zodat
het vonnis, nu het beslist dat de eiseressen
in gebreke blijven inzake hun bewijsvoering omdat zij van de loutere bewering
van de verweerders het. tegenbewij s niet
brachten, de regels van de bewijslast
en dus de aangehaalde wetsb19palingen
miskent :
Overwegende dat, om een bezitsvordering te beslechten, de rechter niet
hoeft te onderzoeken hoe het beweerde
bezit is ontstaan doch enkel moet nagaan
of de aangeklaagde, door feitelijkheden
veroorzaakte stoornis of ontzetting van
bezit onroerende goederen betreft die
de eiser onder zich had ;
Overwegende dat de eiser in een
bezitsvordering de bewijslast draagt dat
hij de onroerende goederen, waaromtrent
hij stoornis of ontzetting aanvoert, onder
zich had;
Overwegende dat, nu het vaststelt
dat de eiseressen het bewijs niet bij-

brengen dat zij de litigieuze bouwsels
onder zich hadden, het vonnis zijn
beslissing regelmatig motiveert en wettelijk rechtvaardigt ;
Dat de middelen niet kunnen worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eiseressen in
de kosten.
11 februari 1977.- 1e kamer.- Voorzitte~·, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter.
- Ve~'Blaggever, de H. Van Leckwijck.-

Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet,
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH.
Butzler en van Heeke.

2e

KAMER. -

14 februari 1977.

1 o ONDERZOEKSGERECHTEN.
00RRECTIONALISERING VAN EEN MISDAAD WEGENS VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. DIEFSTAL STRAFBAAR MET VIJFTIEN TOT TWINTIG JAAR
DWANGARBEID, OP GROND VAN ARTIKEL 473 VAN HET STRAFWETBOEK. 0NDERZOEKSGERECHT NIET BEVOEGD
OM DEZE MISDAAD TE CORRECTIONALISEREN.

2o REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER TOT VERWIJZING VAN
EEN VERDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK, MET AANNEMING
VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN,
WEGENS EEN NIET DOOR HET ONDERZOEKSGERECHT TE CORRECTIONALISEREN MISDAAD EN EEN WANBEDRIJF.BESLISSING TOT ONBEVOEGDVERKLARING VAN HET VONNISGERECHT. BESLISSINGEN DIE IN KRACHT VAN
GEWIJSDE ZIJN GEGAAN. TOEZICHT
VAN HET HOF. VERNIETIGING VAN
DE BESCHIKKING. VERWIJZING NAAR
DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

1° Diefstal met behulp van geweld of
beib·eiging, gepleegd met een van de
ve~·zachtende omstandigheden, als
bedoeld in artikel 473 van het Stmjwetboek, en gestrajt met vijjtien tot twintig
jaa~· dwangarbeid, is niet een van de

-656misdaden waarvoor de wet in de mogelijkheid vom·ziet dat zij do01' de onderzoeksgerechten wegens ve1·zachtende omstandigheden gecorrectionaliseerd W01'·
den (1). (Art. 2 wet van 4 oktober 1867;
enig artikel wet van 19 maart 1956).
2° Wanneer de 1·aadkame1·, met aanneming
van ve1·zachtende omstandigheden, een
verdachte naar de correctionele 1'echtbank heeft verwezen, wegens een niet
dam· het ondm·zoeksge1·echt te cor'1'ectionaliseren misdaad en een wanbed1·ijf,
en het vonnisgerecht zich wegens de
samenhang voor alles onbevoegd heeft
ve1·klaard, onderzoekt het Hof, waa1·bij
een verzoek tot 1·egeling van 1'echtsgebied aanhangig is, of beide beslissingen in k1·acht van gewijsde zijn
gegaan, of de misdaad niet lean geC01'rectionaliseerd wo1·den en of het wanbed1·ijf met de misdaad blij kt sam en
te hangen, en, zo ja, vm·nietigt het cle
beschikking en verwijst de zaak naar de
kame1· van inbeschuldigingstelling (2).
(PROOUREUR·GENERAAL
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK,
IN ZAKE SCHMITZ.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied op 19 januari 1977 ingediend door de ProcureurGeneraal bij het Hof van Beroep te Luik;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Verviers bij beschikking van 29 oktober
1976, met inachtneming van verzachtende omstandigheden, Schmitz Marc,
Henri, handlanger, geboren te Gent op
11 april1954, wonende te Grace-Hollogne,
rue Hotel communal 97, gedetineerd,
naar de Correctionele Rechtbank te
Verviers heeft verwezen om te hebben :
I) te Verviers, in de nacht van 16 op
17 september 1976, bedrieglijk weg·
genomen met behulp van geweld of
bedreiging,
een
portefeuille
met
(1) Raadpl. cass., 18 december 1950 (Bull.
en Pas., 1951, I, 252).
Voor de inwerkingtreding van de wet van
1 februari 1977, mochteu de onderzoeks·
gerechten, wegens verzachtende omstandig·
heden, een misdaad siechts correctioualiseren
die strafbaar is met meer dan vijftien jaar
dwangarbeid, tenzij het ging om misdrijven
waarvan sprake in de hoofdstukken V en VI
van titei VII, Boek II van het Strafwetboek,

1.200 frank, geldstukken en een armbandhorloge die hem niet toebehoorden, ten
nadele van Larbuisson Pierre, met de
omstandigheden dat de diefstal bij
nacht gebeurde en dat dit geweld hetzij
een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij
een blijvende fysische of psychische
ongeschiktheid, hetzij het volledig verlies
van het gebruik van een orgaan, hetzij
een zware verminking ten gevolge heeft
gehad;
II) te Verviers, bij het begin van de
maand september 1976, weggenomen
verschillende stukken huisraad en sierstukken die hem niet toebehoorden, ten
nadele van Deniatl Elisabeth ;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te V erviers bij vonnis van
16 november 1976 de beklaagde veroordeeld heeft tot een gevangenisstraf van
vijf jaar wegens de eerste telastlegging
en tot een gevangenisstraf van een maand
en een geldboete van 26 frank wegens
de tweede telastlegging ;
Overwegende dat het Hof van Beroep
te Luik, op de hogere beroepen van
beklaagde en van de Procureur des
Konings, in het op tegenspraak gewezen
arrest van 5 januari 1977 gezegd heeft
dat de eerste rechter en het hof zelf onbevoegd waren om uitspraak te doen over
de vervolgingen, en bijgevolg de beklaagde ontlast heeft van de tegen hem
uitgesproken veroordelingen, met name
op grond dat krachtens artikel 2 van de
wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Verviers verzachtende omstandigheden niet mocht toepassen op de feiten
van de eerste telastlegging, omschreven
in de artikelen 468, 471 en 473 van het
Strafwetboek ;
Overwegende dat het arrest, door de
beklaagde te ontlasten van de tegen hem
uitgesproken veroordelingen, impliciet
vastgesteld heeft dat er samenhang was
tussen de feiten van de tweede en de
eerste telastlegging ;
Overwegende dat de beschikking van
29 oktober 1976 van de raadkamer en
het arrest van 5 januari 1977 kracht van
om misdrijven waarvan sprake in de eerste
afdeling van hoofdstuk III van titei IX van
hetzelfde boek, of om misdrijven als bedoeid
in de artikeien 471 en 472 van hetzelfde
wetboek.
(2) Cass., 20 november 1973 CArr. cass.,
1974, biz. 326); raadpl. cass., 24 februari 1975
(ibid., 1975, biz. 719) en 20 september 1976,
supra, biz. 78.
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gewijsde hebben verkregen, en dat
ingevolge hun tegenstrijdigheid een geschil van rechtsmacht is ontstaan dat de
loop van het gerecht belemmert ;
Overwegende dat, naar luid van artikel 2, tweede' lid, van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, gewijzigd bij artikel 3 van de
wet van 23 augustus 1919 en het enig
artikel van de wet van 19 maart 1956,
behoudens het geval van de misdrijven
als bepaald bij de hoofdstukken V en VI
van titel VII van boek II van het
Strafwetboek, bij het eerste deel van
hoofdstuk III van titel IX van hetzelfde
boek, of bij de artikelen 471 en 472 van
hetzelfde wetboek, de raadkamer, bij
voorhanden zijn van verzachtende omstandigheden, een beklaagde niet naar
de correctionele rechtbank mag verwijzen voor misdrijven waarvan de
normale, bij de wet bepaalde, straf meer
dan vijftien jaar dwangarbeid bedraagt;
Overwegende dat het eerste feit dat
aan Schmitz ten laste wordt gelegd door
artikel 4 73 van het Strafwetboek strafbaar wordt gesteld met vijftien tot
twintig jaar dwangarbeid en dat de
feiten van de tweede telastlegging, die
strafbaar worden gesteld met correctionele straffen, samenhangend lijken
met de eerste ;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Verviers bijgevolg, door Schmitz bij
beschikking van 29 oktober 1976 wegens
genoemde feiten te verwijzen naar de
Correctionele Rechtbank te Verviers,
deze feiten niet wettelijk voor deze
rechtbank kon brengen, en dat het Hof
van Beroep te Luik zich terecht onbevoegd heeft verklaard om kennis te
nemen van de zaak ;
Om die redenen, beslissende tot regeling
van rechtsgebied, vernietigt de beschikking van 29 oktober 1976 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Verviers ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; verwij st de zaak naar de
kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van Beroep te Luik.
14 februari 1977.- 2e kamer.- VoorzittM·, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. V erslaggever, de
H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.

2°

KAMER.-

14 februari 1977.

I o RECHTERLI.JKE ORGANISATIE.
RECRTERLIJKE AMBTEN.- 0NVERENIGBAARREDEN. STRAFZAKEN. 00MMISSIE TOT BESCRERMING VAN DE
MAATSCRAPPIJ. SAMENSTELLING. GENEESREER-LID DIE VOOR DE VERGADERING AD VIES REEFT UITGEBRACRT,
OP VERZOEK VAN DE PROCUREUR DES
KONINGS. DEZE GENEESREER MAG
NIET MEET DEELNEMEN AAN DE BESLISSING.

2°

RECHTERLI.JKE ORGANISATIE.
SAMENSTELLING VAN RET RECRTSCOLLEGE. IN EEN EN DEZELFDE
ZAAK TEGELIJKERTIJD RECRTER EN
DESKUNDIGE ZIJN IS VERBODEN. WEZENLIJKE REGEL INZAKE RECRTSBEDELING.

3°

RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE).- IN EEN EN DEZELFDE ZAAK
TEGELIJKERTIJD RECRTER EN DESKUNDIGE ZIJN IS VERBODEN.- WEZENLIJKE REGEL INZAKE RECRTSBEDELING.

4°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. MIDDEL TEN BETOGE DAT
ER EEN REDEN TOT WRAKING BESTAAT
TEGEN EEN RECRTER DIE DE BESLISSING
REEFT GEWEZEN.- DEELNEMING VAN
DE RECRTER AAN DE BESLISSING DIE
EEN
WEZENLIJKE
REGEL
INZAKE
RECRTSBEDELING SCRENDT. MIDDEL
DAT VOOR RET EERST VOOR RET HoF
KAN WORDEN VOORGEDRAGEN.

1° De geneesheer die, op verzoek van de
proctweu1· des Konings, v66r de vergade1·ing van de commissie tot bescherming van de maatschappij een
ve1·slag heejt opgemaakt over de geestestoestand van de ge~nterneerde, mag niet
als lid deelnemen aan de beslissing van
de commissie ( 1).
2o en 3° Het algemeen rechtsbeginsel
volgens hetwelk niemand in een en
dezelfde zaak tegelijke1·tijd 1·echter en
deskundige mag zijn is een wezenlijke
regel inzake rechtsbedeling (2).
(1) Raadpl. cass., 21 januari 1975 (A1·1·.
cass., 1975, blz. 568).
(2) Raadpl. de noot get. R.H. onder cass.,
12 juni 1958 (Bull. en Pas., 1958, I, 1136),
en de noot get. J.V. onder cass., 13 oktober
1975 (A1-r. cass., 1976, blz. 191) : een reden tot
wraking kan terzelfdertijd een wezenlijke
regel inzake rechtsbedeling schenden.
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4° Het middel ten betoge dat e?' een reden

tot wmking bestaat tegen een rechter
die de bestreden beslissing heeft gewezen,
kan, wanneer wegens deelneming van
de rechte·r aan de beslissing een wezenlijke regel inzake rechtsbedeling werd
geschonden, voor het eerst voor het Hoj
van Oassatie wonlen voorgedmgen (1).
(FALLAY.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Ge1et op de bestreden
beslissing, op 14 december 1976 gewezen
door de commissie tot bescherming van
de maatschappij ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Namen;
Over het middel hieruit afgeleid dat
dokter Pietquin deel heeft uitgemaakt
van de commissie tot bescherming van
de maatschappij die tot heropneming
van eiser heeft beslist,
terwijl hij een verslag over diens
geestestoestand had opgesteld :
Overwegende dat dokter Pietquin op
aanvraag van de Procureur des Konings
te Namen op 7 december 1976 een
verslag over eisers geestestoestand heeft
opgesteld;
Overwegende dat deze geneesheer heeft
gezete1d als lid van de commissie tot
bescherming van de maatschappij die de
heropneming van eiser heeft bevolen ;
Overwegende dat de rechter die aldus
uitspraak doet over de op1ossing van het
geschil vooraleer de debatten geopend
zijn, niet meer gerechtigd is· om te oordelen over de zaak ;
Overwegende dat het middel, dat niet
uitsluitend steunt op een wrakingsgrond,
doch eveneens op de onverenigbaarheid
van de functies van rechter en deskundige
in dezelfde zaak, essentiele regel van de
rechtsbedeling, voor de eerste maal
voor het Hof kan aangevoerd worden ;
Overwegende dat de beslissing nietig
is en dat het middel gegrond is ;
(1) Cass., 13 oktober 1975 (A1'1". cass., 1976,
blz. 191).
(2) Het openbaar ministerie had geconciudeerd tot verwerping van de voorziening
op grond van de rechtspraak voigens weike,
als de geneesheer-lid van de commissie tot
bescherming van de maatschappij tevoren in
dezeifde zaak een verslag over een psychiatrisch onderzoek heeft opgemaakt, het middel
waarin deze onverenigbaarheid wordt aan-

Om die redenen, en zonder de andere
middelen te moeten onderzoeken, die tot
geen cassatie zonder verwijzing kunnen
leiden, vernietigt de bestreden beslissing ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing ; verwijst de zaak
naar de anders samengestelde commissie
tot bescherming van de maatschappij
ingesteld bij de psychiatrische afdeling
van de gevangenis te N amen.
14 februari 1977. 2e kamer.
Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve?",
de H. Screvens. - Andersluidende conclusie (2), de H. Declercq, advocaatgeneraal.

V oorzitter,

2e KAMER. -

15 februari 1977.

1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT).- AANVRAAG
DOOR DE VEROORDEELDE INGEDIEND
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 26 VAN
DEZE WET TENEINDE ONTHEVEN TE
WORDEN VAN DE GEVOLGEN VAN DE
BESLISSING TOT TERBESOHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING. - WETTELIJKHEID VAN DEZE DEFINITIEF GEWORDEN BESLISSING MAG DOOR DE
AANVRAAG NIET MEER WORDEN BETWIST.
2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. WET TOT BESOHERMING
VAN DE MAATSOHAPPIJ, ARTIKEL 26.VOORZIENING IN OASSATIE VAN DE
VEROORDEELDE TEGEN EEN ARREST
WAARBIJ ZIJN AANVRAAG TEN EINDE
TE WORDEN ONTHEVEN VAN DE GE·
VOLGEN VAN DE BESLISSING TOT TERBESOHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING WORDT VERWORPEN. - MIDDEL
DAT KRITIEK OEFENT OP DE OVERWEGINGEN VAN RET ARREST TER WEERgevoerd erop neerkomt een reden tot wraking
voor te dragen en niet ontvankelijk is, indien
het voor de commissie zeif niet werd voorgedragen (cass., 6 januari 1969, A1•r. cass.,
1969, blz. 429, 27 maart 1973, ibid., 1973,
biz. 753, en 21 januari 1975, ibid., 1975,
biz. 568 ; raadpl. cass. fr., 17 februari 1888,
D. P., 1888, biz. 141, en noot 1 onder app.
Amiens, 31 maart 1905, Dall., Jur. gen.,
1907, biz. 237).
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DE ElSER DE WETTELIJKHEID VAN
DEZE DEFINITIEF GEWORDEN BESLISSING BETWisT. MIDDEL NIET ONTVANKELIJK, 'BIJ GEBREK AAN BELANG.

1o De wettelij]theid van een dejinitief
gew01·den beslissing, waarbij woTdt bevolen dat een VeTOO?'deelde tm· beschikking
· van de Rege1•ing wordt gesteld, kan niet
meeT woTden betwist door de aanm·aag
welke de ve1'001'deelde, overeenkfJmstig
a1·tikel 26 van de wet tot besche1·ming
van de maatschappij, indient ten einde
ontheven te w01·den van de gevolgen
van deze beslissing.
2o Tot staving van een vooTziening van de

vero01·deelde tegen een m·rest, waa1·bij
de aanvmag wordt ve1·worpen welke hij
oveTeenkomstig artikel 26 van de wet
tot bescherming van de maatschappij
heeft ingediend ten einde te w01•den ontheven van de gevolgen van de beslissing
tot tm·beschikkingstelling van de Regering, is niet ontvankelijk, bij gebrek aan
belang, het middel dat k1·itiek oefent op
de oveTwegingen van het arrest ter wem·legging van de conclusie waarin de
eise1· de wettelijkheid van deze dejinitiej
geworden beslissing betwist.
(VAN DROOGENBROECK V.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 december 1976 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 4-1 en 2
en 5-1 en 4 van het Europese Verdrag
tot bescherming van de rechten van de
Mens en de fundamentele vrijheden,
doordat het arrest afwijzend beslist
over het verzoek tot opheffing van de
beslissing van het Hof van Beroep te
Gent van 20 oktober 1970 waarbij eiser
voor een periode van tien jaar ter
beschikking van de Regering werd
gesteld,
te1·wijl, eeTste ondeTdeel, de terbeschikkingstelling van de regering zoals bepaald
bij de wet van 1 juli 1964 betreffende
de abnormalen en de gewoontemis-

dadigers een schending inhoudt van
het Europese Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; artikel 4-1 van
voornoemd verdrag verbiedt om iemand
in staat van dienstbaarheid te brengen
(«servitude» volgens de authentieke
Franse en Engelse teksten); de term
« servitude » in de oorspronkelijke betekenis van het woord dient opgevat te
worden, dit is een juridische toestand
waarbij een rechtsonderhorige, zonder
slaaf te zijn, dit wil zeggen rechteloos,
niettemin totaal ter beschikking staat
van een overheid wat zijn persoonlijke
vrijheid en het beheer van zijn goederen
betreft, zoals een lijfeigene in het
Ancien Regime onderworpen was aan
zijn heer ; de veroordeelde die ter
beschikking van de Regering is gesteld
zich in een juridische toestand bevindt
waarbij hij onderworpen is, wat zijn
persoonlijke vrijheid betreft, aan de
willekeurige beslissingen van de minister
van justitie ; de minister hem al dan
niet kan.in vrijheid stellen, hem bepaalde
voorwaarden kan opleggen, hem een
gedeelte van het grondgebied kan ontzeggen, hem kan opleggen om te werken
in of buiten een penitentiaire inrichting,
hem kan verplichten verblijf te houden
in een gedeelte van het grondgebied ;
de ter beschikking gestelde zijn patrimonium niet vrij kan beheren maar dat
hij de bijstand nodig heeft van een voorlopig bewindvoerder ; hij zich aldus in een
juridische toestand bevindt welke onder
het begrip « servitude » valt ; de vraag
of de Minister van Justitie al dan niet
misbruik maakt van zijn bevoegdheid in
dit verband van geen tel is ; overeenkomstig het Europese V erdrag het enkel
feit dat iemand in een toestand van
« servitude » wordt gebracht een schending uitmaakt van artikel 4-1 van het
verdrag;
tweede onderdeel, iedereen overeenkomstig artikel 5-1 van het verdrag
recht heeft op persoonlijke vrijheid en
veiligheid en niemand van zijn vrijheid
mag worden beroofd behalve indien hij
op rechtmatige wijze wordt gevangen
gehouden na veroordeling door een
daartoe bevoegde rechter ; de rechtbank
die de terbeschikkingstelling uitspreekt
de beklaagde niet veroordeelt om in
hechtenis te worden genomen, doch hem
enkel overdraagt aan de minister van
justitie die willekeurig beslist of de ter
beschikking gestelde gevangen blijft
ofwel in vrijheid wordt gesteld ; de
Minister van Justitie echter een adminis-
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tratieve overheid is welke niet beantwoordt aan de interpretatie die het
Europese Hof van de mensenrechten
geeft van het rechterlijk ambt, dit is
een instantie die " onafhankelijk moet
zijn van de uitvoerende macht, zowel
als van de betrokken partijen" (Europees
Hof van de Rechten van de Mens, zaak
''Neumeister "• arrest van 27 juni I968);

derde onderdeel, bovendien telkens
een ter beschikking gestelde, na een
voorlopige invrijheidstelling, opnieuw
wordt aangehouden wegens niet-naleving
van de voorwaarden, er schending is van
artikel 5-4 van het Europese V erdrag,
luidens hetwelk een ieder die door
arrestatie of gevangenneming van zijn
vrijheid wordt beroofd, het recht heeft
voorziening te vragen bij de rechter opdat
deze op korte termijn beslist over de
wettigheid van zijn gevangenhouding
en zijn invrijheidstelling beveelt indien
de gevangenhouding onrechtmatig is;
de rechter waartoe de aangehoudene zich
moet kunnen wenden bovendien een
andere instantie moet zijn dan die welke
zijn aanhouding heeft bevolen (advies
Commissie 2832/2835/2899/66, zaak landloperij) ; ten deze de ter beschikking
gestelde zich enkel kan wenden tot de
Minister van Justitie; deze laatste echter
geen rechter is en bovendien zelf de
gevangenneming heeft bevolen; er weliswaar tellmns verhaal mogelijk is tegen
de beslissing van de Minister van Justitie
bij de Raad van State ; de Europese
Commissie echter van oordeel is dat deze
instantie niet in de door artikel 5-4
vereiste korte termijn uitspraak doet
(advies Europese Commissie van de
mensenrechten 2832-2835-2899/66, zaak
landloperij) ;
vierde onde1·deel, ingeval een ter beschikking gestelde tijdens zijn verblijf in een
penitentiaire inrichting wordt verplicht
om werk te verrichten, er schending
is van artikel 4-2 van het Europese
Verdrag; artikel 4-3 niet ter rechtvaardiging van voormelde verplichte arbeid
kan ingeroepen worden daar de ter
beschikking gestelde wordt gevangen
gehouden zonder geldige beslissing van
de rechterlijke overheid (cfr. tweede en
derde onderdeel van dit middel) tot
gevangenneming ; de Europese Commissie immers van oordeel is dat iemand
die gevangen gehouden wordt mits
schending van artikel 5 van het Europese
Verdrag niet kan verplicht worden tot
arbeid op grond van artikel 4-3 (advies
Europese Commissie van de mensen-

rechten 2832-2835-2899/66 zaak landloperij) :
Overwegende dat eiser door arrest
van 20 oktober I970 van het Hof van
Beroep te Gent veroordeeld werd tot een
gevangenisstraf van twee jaar, en ter
beschikking werd gesteld van de Regering, na afloop van zijn straf, gedurende
een termijn van tien jaar ; dat deze
uitspraak definitief is geworden doordat
een door eiser ingestelde voorziening
verworpen werd bij arrest van I9 januari
I97l van het Hof (I);
Overwegende dat het Hof van Beroep
te Gent door het thans bestreden arrest
aileen uitspraak had te doen over de
aanvraag die eiser, overeenkomstig artikel 26 van de wet van 9 april I930 tot
bescherming van de maatschappij tegen
de abnormalen en de gewoontemisdadigers, waarvan de beschikkingen vervangen werden door de wet van I juli
I964, tot de procureur-generaal had
gericht, ten einde ontheven te worden
van de gevolgen van de beslissing tot
terbeschikkingstelling van de Regering;
dat het arrest deze aanvraag ontvankelijk
verklaart, maar ze afwijst ;
Overwegende dat eiser voor het hof
van beroep voorhield in een conclusie,
die nagenoeg overeenstemt met het
thans aangevoerde middel, dat de beslissing tot terbeschikkingstelling, wegens
de door artikel 25 van de wet mogelijk
gemaakte uitvoeringsmodaliteiten, strijdig is met de aangehaalde artikelen van
het verdrag van 4 november I950 tot
bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden,
goedgekeurd op I3 mei I955 door de
wetgevende macht;
Overwegende dat, nu de beslissing tot
terbeschikkingstelling was uitgesproken
door het arrest van 20 oktober I970, en
deze beslissing een definitief karakter
had verkregen, de geldigheid van deze
uitspraak niet meer kon betwist worden
naar aanleiding van de zoeven bepaalde
aanvraag tot ontheffing van de gevolgen
van de beslissing ;
Overwegende dat het middel, dat
opkomt tegen de overwegingen van het
bestreden arrest gewijd aan het weerleggen van de zoeven bedoelde conclusie
van eiser, derhalve gericht is tegen door
de rechters ten overvloede gegeven
redenen, zodat het wegens het ontbreken
van belang niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele
(1) Niet gepubliceerd arrest.
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(WIJNANTS EN ASSELBERGR,
T. VAN GESTEL EN VANHAUTE.)

of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.

15 februari 1977.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Versee. Gelijkluidende oonclttsie,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleiter, de H. G. Deheselle (van de balie

Met de notities overeenstemmend
arrest.

15 februari 1977. 2e kamer. Voo?·zitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijlcluidende
oonolusie, de H. Lenaerts, advocaatgeneraal. Pleite?·, de H. Brouns (van
de balie te Antwerpen).

te Gent).

2e KAMER. -15 februari 1977.
2 6 KAMER.- 15 februari 1977.

1°

2°

BEWIJS.- STRAFZAKEN.- BEWIJS
DOOR GETUIGEN. GEVAL WAARIN DE
WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL
VOORSCRRIJFT. GETUIGENISSEN. 0NAANTASTBARE BEOORDELING DOOR
DE FEITENRECHTER.- GRENZEN.
BEWIJS. STRAFZAKEN. - BEWIJS
DOOR GESCRRIFT. BEWIJSKRACHT
VAN DE AKTEN. MID DEL TEN BETOGE
DAT DE BESTREDEN BESLISSING DE
BEWIJSKRACHT VAN BEPAALDE STUKKEN VAN RET DOSSIER MISKENT, -BESLISSING DIE NIET OP DEZE STUKKEN
STEUNT. MIDDEL DAT FEITELIJKE
GRONDSLAG MIST.

1° W anneer in strajzaken de wet geen
bijzonde?' bewijsmiddel voorsoMijjt, beoordeelt de jeitenreohter onaantastbam·
in, feite de bewijswaarde van de verklaringen van de getuigen, mits hij de
bewoordingen ervan niet miskent (I).
2° Feitelijke (J?'ondslag mist het middel
ten betoge dat de best1·eden beslissing
de bewijskraoht mislcent van bepaalde
stuklcen van het dossie1·, wanneer de
beslissing niet op deze stulcken steunt (2).
(1) 0ass., 25 mei 1976 (A?~·. cass., 1976,
blz. 1065).
(2) 0ass., 4 november 1974 (Ar?', cass.,
1975, blz. 290); raadpl. cass., 7 april 1975
(ibid., 1975, blz. 849).
(3) en (4} Raadpl. de conclusie van het
openbaar mimsterie, verschenen in het
Rechtskundig Weekblad, 1976-1977, kol. 2465.

1°

DAGVAARDING.- STRAFZAKEN.BETEKENING VAN DE DAGVAARDING.TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN EN
RECHTSBEGINSELEN.

2°

DAGVAARDING.- STRAFZAKEN.AFSCRRIFT VAN RET EXPLOOT VAN
BETEKENING. 0MSTANDIGE OPGAVE
VAN DE KOSTEN DER AKTE.- SANCTIE,

3° DAGVAARDING.- STRAFZAKEN. AFSCRRIFT VAN DE DAGVAARDING. VERSCRRIJVING DIE DE BEKLAAGDE
NIET KAN ONTGAAN ZIJN, GEEN
ONREGELMATIGREID VAN DE BETEKENING VAN DE DAGVAARDING.

l 0 In strajzaken wordt de betekening van

de dagvaarding ge1·egeld doo?' de bepalingen van hoofdstulc VII van het eerste
deel van het Ge?'eohtelijlc Wetboelc, in
zove?'?'e de toepassing e?'van verenigbaar
is met de wetsbepalingen en de ?'eohtsbeginselen van de stmfvordering (3) (4).
(G.W., art.

2.)

2° W annee?' op het afsohrijt van het exploot
van betelcening van de dagvaarding in
stmjzalcen de omstandige opgave van de
kosten de?' alcte niet is ve1·meld, lean de
dagvaa1·ding alleen dan nietig ve?'lclaa?'d
WO?'den, indien dit ve1·zuim de belangen
sohaadt van de partij die de exoeptie
van nietigheid opwe?'pt (5) (6). (G.W.,
artt. 43, 6°, 45 en 861.)
(5) Vgl. wat de geldigheid van de dagvaarding betreft : cass., 12 maart 1974
(A?'?', cass., 1974, blz. 768) en 14 december
1976, supra, blz. 426.
(6) Vgl. cass., 23 mei 1972 (A1•r. cass., 1972,
blz. 884).

-6623° De Ve?'schrijving in het afsch?'ijt van de
dagvaarding, die de beklaagde niet kan
ontgaan zijn, tast de regelmatigheid
van de betekening van de dagvaarding
niet aan (1). (G.W., art. 43.)

enkel procedurestuk, zeker niet uit enig
zittingsblad blijkt ; beklaagde zich aldus
op dit stuk niet heeft verdedigd en
kunnen verdedigen, wat een schending
van haar rechten meebrengt :
W at het eerste onderdeel betreft :

(TERMONT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 september 1976 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brugge;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 43, 6°, van het
Gerechtelijk W etboek,
doordat, eerste onde1·deel, het vonnis, na
te hebben vastgesteld dat de aan beklaagde betekende kopie van 'de oorspronkelijke dagvaarding voor de Politierechtbank te Brugge van 29 oktober 1975
enkel vermeldt '' kosten zijn zoals op het
origineel )), beslist dat deze onregelmatigheid geen nietigheid van de dagvaarding meebrengt, vermits bovendien
moet blijken dat door deze onregelmatigheid de belangen van beklaagde werden
geschaad en de rechten van de verdediging werden gekrenkt,
terwijl het bepaalde in artikel 43 van
het Gerechtelijk Wetboek, dat duidelijk
en zonder mogelijke betwisting is, voorziet in de absolute nietigheid van een
betekeningsexploot in geval van ontbreken van enige van de door dit artikel
verplicht gestelde vermeldingen ;
tweede onderdeel, het vonnis bovendien
stelt dat ten deze door het niet vermelden
van de kosten, de rechten van de verdediging niet werden geschonden, nu
beklaagde van deze kosten kennis kon
nemen op het origineel van de dagvaarding, dat berustte in het strafdossier en
ter gri:ffie regelmatig ter inzage lag,
terwijl de rechtbank aldus oordeelt dat
het voor beklaagde · of haar raadsman
de plicht is het strafdossier ter griffie in
te zien, wat geen wetsbepaling voorschrijft, aangezien het hier een recht van
de verdediging betreft dat vrijelijk al
dan niet kan worden uitgeoefend; dat
beklaagde kennis genomen heeft van
de kosten van de dagvaarding uit geen

Overwegende dat in strafzaken de
betekening van de dagvaarding geregeld
wordt door de bepalingen van hoofdstuk VII van het eerste deel van het
Gerechtelijk W etboek, in zoverre de
toepassing ervan verenigbaar is met de
wetsbepalingen en de rechtsbeginselen
van de strafvordering ;
Overwegende dat artikel 43 van het
Gerechtelijk W etboek de in zijn 6°
aangeduide vermelding van "de omstandige opgave van de kosten der aide ))
voorschrijft op straffe van nietigheid en
dat luidens artikel 45 het afschrift van
het exploot op straffe van nietigheid aile
vermeldingen van het origineel moet
bevatten ; dat de toepassing van deze
· bepalingen niet onverenigbaar is met
enige wetsbepaling of een rechtsbeginsel
ter zake van de betekening van de
dagvaarding in strafzaken ;
Overwegende dat op de ten deze
geldende procedureregelen van de artikelen 43, 6°, en 45 van het Gerechtelijk
W etboek, artikel 861 van dit wetboek
toepasselijk is ; dat luidens dit artikel
de rechter een proceshandeling aileen
dan nietig kan verklaren, indien het
aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de belangeh
schaadt van de partij die de exceptie
opwerpt;
Dat nu het vaststelt dat niet gebleken
is dat ten deze de belangen van de
beklaagde werden geschaad door de in
het middel aangehaalde onregelmatigheid, het vonnis wettelijk beslist dat
deze laatste geen nietigheid van de
dagvaarding medebrengt ;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres in haar
conclusie in hoger beroep stelde dat " uit
de debatten zoals ze werden gevoerd
voor de politierechter, niet blijkt dat
concluante in kennis werd gesteld van
de kosten verbonden aan de genoemde
dagvaarding ; dat om deze redenen de
rechten van de verdediging werden
geschonden en de dagvaarding nietig
was>>;

(1) Raadpl. cass., 12 januari 1970 (A1'1', cass.,
1970, biz. 426).

Overwegende dat de rechters in hoger
beroep de aangevoerde nietigheid voort-
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rechten van de verdediging afwijst door
te beschouwen dat op de aan eiseres
betekende kopij vermeld werd « kosten
zijn zoals op het origineel ,, en dat
« beklaagde van deze kosten kennis kon
nemen op het origineel van de dagvaarding, dat berustte in het strafdossier en
ter gri:ffie regelmatig ter inzage was ; dat
het niet vermelden van de kosten evenmin een hinder voor beklaagde kon zijn
om haar verdediging ten gronde uit te
brengen";
Overwegende dat door deze beschouwing de rechters geenszins oordelen dat
eiseres of haar raadsman de plicht hadden
het dossier te gaan inzien ter griffie, maar
dat ze van deze mogelijkheid hadden
kunnen gebruik maken, indien ze van
oordeel waren dat de onwetendheid van
de kosten van de dagvaarding een hinder
was voor de rechten van de verdediging ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
·
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 43 en 702
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat in de aanzegging van de akte
van hoger beroep met bevel tot dagvaarding, de instrumenterende gerechtsdeurwaarder als datum van de betekening
24 februari 1970 vermeldde en beklaagde
werd gedagvaard voor een zitting van
de rechtbank, die het bestreden vonnis
verleende, vastgesteld op een datum in
hetzelfde jaar; het bestreden vonnis de
opgeworpen nietigheid van dit exploot
verwerpt door te zeggen dat het hier om
een materiele vergissing ging,
terwijl ieder betekeningsexploot, dagvaarding inbegrepen, een authentieke
akte is, waarin de niet-naleving van de
op straffe van nietigheid voorgeschreven
vermeldingen, om welke oorzaak ook,
de akte onregelmatig en nietig maakt,
minstens enige erin voorkomende verplichte vermelding als juist dient te
worden beschouwd tot aanvechting wegens valsheid; zodat beklaagde terecht
de nietigheid opwierp van een exploot
waarnaar ze zich niet meer kon schikken
en dus ook niet geschikt heeft :
Overwegende dat het vonnis oordeelt
dat in de aanzegging van de akte van
beroep met dagvaarding van 24 februari
1976 de gerechtsdeurwaarder bij materiele vergissing 1970 geschreven heeft in
plaats van 1976; dat het er onder meer
op wijst dat de feiten dateren van 1974,
de akte van hoger beroep met bevel tot

dagvaarding ondertekend werd op 20 februari 1976 en de beroepsakte zelf
uitdrukkelijk vermeldt dat de zitting
was gesteld op 11 maart 1976, om er uit
te besluiten dat het eiseres niet kan zijn
ontgaan dat het een loutere materiele
vergissing betrof ;
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 voor:dening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
15 februari 1977.- 2e kamer.- VoorzittM", de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de
H. Versee. Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Devers (van de balie te
Gent).

2e KAMER.- 15 februari 1977.
1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-

RING. - SCHADE TEN GEVOLGE VAN
EEN MISDRIJF. STUREN IN STAAT
VAN ALCOHOLINTOXIOATIE. ALCOHOLINTOXIOATIE DIE DE OORZAAK VAN
SCHADE KAN ZIJN.
2° WEGVERKEER.- STUREN IN STAAT
VAN ALCOHOLINTOXIOATIE. ALCOHOLINTOXIOATIE DIE DE OORZAAK VAN
SCHADE KAN ZIJN.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. GEEN CONCLUSIE BETREFFENDE DE
GEGRONDHEID VAN DIE RECHTSVORDERING. VONNIS DAT DE TELASTLEGGING BEWEZEN VERKLAART EN DE
BURGERLIJKE ·RECHTSVORDERING GEGROND VERKLAART. REGELMATIG
GEMOTIVEERDE BESLISSING.
1° en 2° Het misdrijf « stu1·en in staat

van alcoholintoxicatie >> kan de oorzaak
van de schade aan een derde zijn ( 1).
(Wegverkeerswet, art. 34; wet van
17 april 1878, artt. 3 en 4.)
(1) Raadpl. cass., 10
(An·. cass., 1975, blz. 31).

september

1974

3°

664

Bij ontstentenis van een conclusie
betreffende de gegrondheid van de
burge1·lijke 1·echtsvm·dering moet de
rechter die, na de telasaegging bewezen
te hebben ve1·klam·d, beslist dat de
bu1·ge1•lijke 1·echtsvordering geg1·ond is,
die beslissing niet nade1· motiveren (1).
(Grondwet, art. 97.)
(VISSERS, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN OPENBARE WERKEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Ge1et op het bestreden
vonnis, op 15 september 1976 in hoger
beroep door de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen gewezen ;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder ;
Over de beide middelen samen en
afgeleid,
het ee1•ste, uit de schending van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis eiser vrijspreekt
van de drie hem ten laste gelegde
inbreuken op het W egverkeersreglement
en tegen hem geen andere inbreuk op
dit reglement in aanmerking neemt,
maar hem desondanks, op dit punt het
beroepen vonnis bevestigend, veroordeelt
tot het betalen van schadevergoeding
aan de burgerlijke partij,
terwijl het tegenstrijdig is enerzijds
eiser vrij te spreken van elke inbreuk
op het Wegverkeersreglement en hem
anderzijds op civielrechtelijk gebied tot
het betalen van schadevergoeding te
veroordelen, welke tegenstrijdigheid in
de motivering gelijk client gesteld te
worden met afwezigheid van motivering
(schending van artikel 97 van de Grandwet), en welke beslissing ook indruist
tegen de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek (geen schadevergoeding zonder een in causaal verband
met de schade staande fout);
het tweede, uit de schending van
artikel 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering,
(1) Cass., 22 november 1965 en 31 januari
1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 386 en 692);
raadpl. cass., 27 mei 1974 (_Arr. cass., 1974,
blz. 1070).

doordat het vonnis eiser veroordeelt
tot betaling van schadevergoeding aan
de burgerlijke partij, maar eiser nochtans
vrijspreekt wat betreft de hem ten laste
gelegde inbreuken op het Wegverkeersreglement,
terwijl, bij vrijspraak van de beklaagde,
de strafrechter zich onbevoegd moet
verklaren om, zelfs gedeeltelijk, uitspraak
te doen over de rechtsvordering van de
burgerlijke partij :
Overwegende dat het vonnis eiser
vrijspreekt van de hem ten laste gelegde
overtredingen van het Wegverkeersreglement, maar hem veroordeelt wegens
het besturen van een voertuig in staat
van alcoholintoxicatie ;
Overwegende dat, nu het volstaat
dat tussen laatstbedoeld misdrijf en de
door de benadeelde burgerlijke partij
geleden schade een oorzakelijk verband
bestaat, het vonnis op zichzelf geen
tegenstrijdigheid inhoudt door enerzijds
eiser op civielrechtelijk gebied tot schadevergoeding te veroordelen en hem anderzijds vrij te spreken van de hem ten
laste gelegde overtredingen van het
Wegverkeersreglement;
Overwegende dat het vonnis, door
verwijzing naar de motieven van de
eerste rechter, de rechtsvordering van de
burgerlijke partij gegrond verklaart ;
Overwegende dat, behoudens wanneer
over de gegrondheid van de civielrechtelijke vordering een conclusie wordt
genomen, wat ten deze door de middelen
niet wordt aangevoerd, de rechter die,
na de telastlegging bewezen te hebben
verklaard, beslist dat de rechtsvordering
van de burgerlijke partij gegrond is,
die beslissing niet nader behoeft te
motiveren;
Dat de middelen niet kunnen worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
15 februari 1977.- 2e kamer.- Voor·
zitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Versee. Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleiter, de H. J. Lenaerts (van de balie
te Antwerpen).
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KAMER.-

get'l~igenissen tijdens het vooronderzoek
ajgelegd, ook al zijn zij te1· terechtzitting
niet onder ede bevestigd (2).

15 februari 1977.

VOORZIENING IN
OASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS·
SATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE,
VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN P ARTIJ.
VoORZIENING TEGEN HET OPENBAAR
1\UNISTERIE. GEEN VEROORDELING
IN DE KOSTEN VAN DE STRAFVORDE·
RING. NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

De vM·zeke1·aa1· van de bu1·ger1·echtelijke
aanspmkelijkheid van de beklaagde,
die in de rechtsvo1·dering van de b'l~1·ge1·
lijke partij m·ijwillig is tussengekomen,
is niet ontvankelijk om zich in cassatie
te voorzien, wanneer hij niet in de kosten
van de stmjvordering .is veroordeeld (1).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
ll EN BUYLE,
T. SIMILLION EN LITISCONSORTEN.)

(PENNINCK.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
15 februari 1977.- 2•kamer.- Voo1'zitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Versee. Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleiter, de H. H. Vallaeys (van de balie
te Kortrijk).

2•

KAMER.-

15 februari 1977.

« GENERAL ACOIDENT

10

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
15 februari 1977.- 2• kamer.- Tloo1'zitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1-, de
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. A. De Bruyn en
Houtekier.

TAALGEBRUIK.- STRAFZAKEN.BEKLAAGDE DIE DE TAAL VAN DE
RECHTSPLEGING NIET KENT OF ZIOH
GEMAKKELIJKER IN DE ANDERE TAAL
UITDRUKT.- VERZOEK TOT WIJZIGING
VAN DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING.
GEEN BEPAALDE VORM VOORGESCHREVEN.

20 TAALGEBRUIK. -

STRAFZAKEN. BEKLAAGDE DIE DE TAAL VAN DE
REOHTSPLEGING NIET KENT OF ZIOH
GEMAKKELIJKER IN DE ANDERE TAAL
UITDRUKT. VERZOEK TOT WIJZIGING
VAN DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING.
0NAANTASTBARE BEOORDELING.

so
2•

KAMER. -

15 februari 1977.

BEWIJS. STRAFZAKEN. BEWIJS
DOOR GETUIGEN.- GEVAL WAARIN DE
WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL
VOORSCIIRIJFT. RECHTER KAN ZIJN
OVERTUIGING GRONDEN OP GETUIGENISSEN TIJDENS HET VOORONDERZOEK
AFGELEGD,
OOK AL ZIJN ZIJ TER
TERECHTZITTING NIET ONDER EDE BEVESTIGD.

4°

OASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. MIDDEL DOOR ElSER AANGEVOERD TEGEN DE ONTVANKELIJKVERKLARING
VAN HET DOOR HEM
INGESTELDE HOGER BEROEP. NIETONTVANKELIJKHEID.
HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
BEROEPEN VONNIS TENIET GEDAAN.
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER
IN HOGER BEROEP OVER DE ZAAK ZELF
TE BESLISSEN.- GRENZEN.

1o Geen bepaalde vorm is voo1·geschreven

W anneer in stmfzaken de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorscMijjt, lean
de rechter zijn overtuiging gronden op

voor het indienen van het verzoek tot
wijziging van de taal . van de rechtspleging door de beklaagde die deze taal

(1) Class., 14 april 1975 (.Arr. cass., 1975,
blz. 887).

(2) Class., 15 oktober 1973 (Arr. cass.,
1974, blz. 186).
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niet kent of zich gemakkelijker in de
andere taal uitd1·ukt (I). (Wet van
15 juni 1935, art. 23.)
2° De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze, onder voorbehoud van de
bewijskmcht van de akten, of de beklaagde die de taal van de rechtspleging
niet kent of zich gemakkelijker in de
andere taal uitdrukt, de wijziging van
de taal van de rechtspleging aan de
1·echtbank heeft gevraagd (2). (Wet van
15 juni 1935, art. 23.)
3° Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang
is het middel door eiser aangevom·d
tegen de ontvankelijkverklm·ing van het
door hem ingestelde hager beroep (3).

4° In strafzaken moet de rechter in hager
beroep, die het beroepen vonnis teniet
doet, over de zaak zelf beslissen, indien
deze nietigverklaring niet hierop is
geg1'0nd dat de eerste 1'echter onbevoegd
was of niet wettig van de zaak kennis
had genomen (4). (Sv., art. 215.)
(JANSSEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 oktober 1976 in hoger
beroep gewezen door de Oorrectionele
Rechtbank te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 7, § 2, van de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen
in gerechtszaken,
doordat het vonnis, om, Iia vernietiging
van het beroepen vonnis, eiser te veroordelen wegens overdreven snelheid
op de autosnelweg (artikel 30, 2, 1°, van
het Wegverkeersreglement), bet door
eiser ingestelde hoger beroep ontvankelijk verhlaart en beslist dat eiser niet
meer de Franse rechtspleging vorderde,
zodat het de eerste rechter niet behoorde
ambtshalve de zaak te verwijzen en
dat het voor appellant duidelijk niet de
bedoeling was die verwijzing te bekomen,
(1) en (2) Raadpi. cass., 17 april 1973

(An•. cass., 1973, biz. 821) ; LINDEMANS,
Taalgebruilc in gerechtszaken, uitg. 1973,
nr. 183.
(3) Raadpl. cass., 12 april 1965 (Bull. en
Pas., 1965, I, 864) en 18 april 1972 (A1·1·. cass.,
1972, biz. 777).
(4) Cass., 2 april 1974 (Arr. cass., 1974,
biz. 849) ; 19 oktober 1976, sup1·a, biz. 209.

terwijl, em·ste ondm·deel, eiser eensdeels
de Franse rechtspleging in limine litis
voor de politierecbter uitdrukkelijk had
aangevraagd in een afzonderlijke vragenlijst, gevoegd bij het proces-verbaal van
bekeuring, en de politierechter de zaak
naar het openbaar ministerie had verwez;en opdat dienovereenkomstig zou
worden gehandeld, gezien eiser de Franse
rechtspleging had gevorderd in de afzonderlijke vragenlijst; de wet anderdeels
niet zegt op welke wijze de vraag moet
worden ingediend en eiser zelfs had
gesteld dat bet proces-verbaal, overeenkomstig artikel 38 van de genoemde wet,
volkomen nietig was omdat het bij de
betekening niet vergezeld was van een
Franse vertaling; de recbter ten slotte
onbevoegd is om de ernst van de aanvraag na te gaan, nu artikel 7 van de
genoemde wet een onaantastbaar voorkeurrecht verleent aan de aanvrager ;
tweede ondm·deel, artikel 7, § 2, van de
genoemde wet bepaalt dat tegen de
beslissing op de vraag tot taalwijziging
geen hoger beroep of verzet kan worden
ingesteld ; zodanige beslissing van zuiver
voorbereidende aard is en het openbaar
ministerie geen hoger beroep had ingestelcl :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat artikel 7 van de wet
van 15 juni 1935 geen toepassing vindt
voor de strafgerechten ;
Overwegende dat iedere verdachte die,
zoals eiser voorhoudt, slechts Frans kent
of zich met meer gemak in die taal
uitdrukt en die terecht staat voor een
politierechtbank of een correctionele
rechtbank met het N ederlands als voertaal, krachtens artikel 23, tweede en
derde lid, van de wet van 15 juni 1935,
mag vragen dat de rechtspleging in het
Frans geschiedt, waarop de rechter de
zaak verwijst naar het dichtstbijgelegen
gerecht van dezelfde rang, dat de door
de verdachte gevraagde taal als voertaal
heeft, behoudens de gevallen in hetzelfde
artikel voorzien ; dat de wet voor die
vraag geen bepaalde vorm voorschrijft ;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat eiser de Nederlandstalige vragenlijst,
die hem samen met een afschrift van
het proces-verbaal van bekeuring was
toegezonden, had ingevuld in het N ederlands en teruggestuurd met de verklaring
dat hij voor de rechtspleging de Franse
taal verkoos, maar tevens, dat eiser in
zijn voor de politierechter genomen en
in hoger beroep herhaalde conclusie de

k-
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Franse rechtspleging niet meer vroeg en
dat het duidelijk niet zijn bedoeling
was de verwijzing te bekomen, nu hij
tegen de beslissing tot verwijzing hoger
beroep had ingesteld ;
Overwegende dat het vonnis uit de
vaststellingen die het op onaantastbare
wijze doet, heeft kunnen afleiden dat
eiser de wijziging van de taal van de
rechtspleging aan de rechter niet had
gevraagd;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede onderdeel
Overwegende dat eiser boger beroep
heeft ingesteld en daarvan geen afstand
heeft gedaan, hetgeen noodzakelijk insluit dat hij de ontvankelijkverklaring
van zijn hoger beroep heeft gevorderd ;
dat, nu dit deel van zijn vordering is
ingewilligd, de beslissing op dit punt hem
geen schade heeft kunnen veroorzaken,
zodat het middel, in zoverre het daartegen is gericht, bij gebrek aan belang
voor eiser niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de verkeerde toepassing van· de artikelen 202 en 215 van het Wetboek van
Strafvordering,

doordat de rechter in hoger beroep de
zaak aan zich trekt en ten gronde
beoordeelt,
terwijl, eensdeels, evocatie slechts mogelijk is in geval van schending of verzuim
van vormen en niet wanneer de eerste
rechter onbevoegd is ; anderdeels, er
terzake geen enkele schending of verzuim
van vormen was en de politierechter de
verwijzing van de zaak naar het openbaar
ministerie had bevolen omdat hij niet
bevoegd was, zodat aan eiser aldus een
aanleg is· ontnomen :
Overwegende dat artikel 215 van het
Wetboek van Strafvordering aan de
rechter de verplichting oplegt over de
zaak zelf te oordelen, telkens wanneer
hij, zoals ten deze, het beroepen vonnis
teniet doet om een andere reden dan dat
de eerste rechter onbevoegd was of dat
de zaak bij die rechter niet wettig
aanhangig was gemaakt ; dat de politierechter terzake bevoegd was wegens de
aard van het misdrijf en de plaats waar
het is gepleegd, terwijl het bestreden
vonnis de regelmatigheid van de dagvaarding, waardoor de strafvordering
aallbangig werd gemaakt, vaststelt;

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.
15 februari 1977.- 2e kamer.- Voorzitte1', de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleiter, de H. De Vliegher (van de balie
te Gent).

2•

KAMER.-

1° WETTEN

15 februari 1977.

EN BESLUITEN.

ToEPASSING IN DE TIJD. STRAFZAKEN.- WETGEVlNG OP DE TEWERK·
STELLlNG VAN BUITENLANDSE WERK·
NEMERS. WERKNEMER VEROORDEELD WEGENS HET VERR!CHTEN VAN
ARBElD IN STRlJD MET HET KONlNK·
LIJK BESLUlT NR. 34 VAN 20 JULl 1967.
STRAFBAARHElD VAN DE WERK·
NEMER OPGEHEVEN DOOR DE WET VAN
22 JULI 1976.- FElT GEPLEEGD VOOR
DE
OPHEFFlNG.
VEROORDELlNG
UlTGESPROKEN NA DE lNWERKlNG·
TREDlNG VAN DE NlEUWE WET. 0NWETTlGHElD.

2° VERWIJZING NA CASSATIE.
STRAFZAKEN. 0ASSATlE OMDAT
OGENBLIK VAN DE
MEER ONDER DE
0ASSATlE ZONDER

VEROORDELlNG.
HET FElT OP HET
VEROORDELlNG NlET
STRAFWET VIEL.
VERWlJZlNG.

1° Daar de wet van 22 juli 1976 de strafbaarheid van de buitenlandse we1·kneme1·
wegens het Ve1'1-ichten van arbeid in
strijd met het koninklijk besluit m·. 34
van 20 juli 1967 heeft opgeheven en die
wet geen tijdelijke regeling is, is de
vero01·deling, uitgesp1·oken na de inWM'kingtreding van bedoelde wet, van
een buitenlandse werknemer wegens het
ve1·richten van arbeid, in strijd met
genoemd koninklijk besluit, v661· de
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inwerkingtreding van deze wet, onwettig (1). (S.W., art. 2, tweede lid.)
2° W anneer het H of in st1·afzaken een
veroordelende beslissing vernietigt omdat
het te laste gelegde feit op het ogenblik
van de veroordeling niet meer onde1· de
strafwet viel, wordt de ve1·nietiging
uitgesproken zonder ve1·wijzing (2).
(BEN AHMED BEN MOH.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 december 1976 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 2 van het
Strafwetboek, 27 van het koninklijk
besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende
de tewerkstelling van werknemers van
vreemde nationaliteit, 6 en 16 van de wet
van 22 juli 1976 tot wijziging van het
voormelde besluit,
doordat het arrest eiser veroordeelt
wegens overtreding van de artikelen 7,
eerste lid, en 27, 2°, van het koninklijk
besluit nr. 34 van 20 juli 1967 om, als
werknemer van Marokkaanse nationaliteit die niet behoort tot een van de
categorieiin van personen bepaald bij
artikel 2 van dat besluit en die geen
houder is van een van de documenten
bedoeld bij de artikelen 1 0 en ll van
hetzelfde besluit, in Belgiii arbeid verricht
te hebben zonder vooraf een arbeidskaart te hebben verkregen,
terwijl artikel 27 van het genoemde
besluit, zoals het vervangen is ingevolge
artikel 6 van de wet van 22 juli 1976
tot wijziging van dat besluit, welke
wet in werking is getreden op de dag
van haar bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad, zijnde 29 september 1976,
geen straf meer stelt op dergelijke feiten
gepleegd door een werknemer, zodat het
hof van beroep, krachtens het beginsel
van de terugwerking van de mildere
strafwet, eiser had moeten vrijspreken :
Overwegende dat artikel 27 van het
koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967

zoals het laatstelijk is gewijzigd door de
wet van 22 juli 1976, krachtens artikel16
in werking getreden op de dag van de
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad,
zijnde 29 september 1976, geen straf
meer stelt tegen de werknemer van
vreemde nationaliteit op de feiten waarvoor het arrest eiser veroordeelt ; dat
uit de tekst en de voorbereiding van de
wet blijkt dat hiermede geen tijdelijke
regeling is bedoeld ;
Overwegende dat de veroordeling,
uitgesproken na de inwerkingtreding van
de nieuwe wet wegens overtreding van de
oude wet en krachtens een strafbepaling
daarvan die is opgeheven door de nieuwe
wet, het beginsel schendt, neergelegd
in artikel 2, tweede lid, van het Strafwetboek;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser veroordeelt ; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; zegt
dat er geen grond is tot verwijzing ;
laat de kosten ten laste van de Staat.
15 februari 1977.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Soetaert. - Gelijkluidende concl~tsie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Van Eeckl10utte (van de
balie te Gent).

3 6 KAMER.- 16 februari 1977.
REOHTERLIJKE ORGANISATIE.
BURGERLIJKE ZAKEN. ZAAK DIE
VANAF 31 DECEMBER 1974 ONDER DE
BEVOEGDHEID VAN RET ARBEIDSHOF
TE ANTWERPEN VALT.- ZAAK OP DIE
DATUM BIJ HET ARBEIDSHOF TE LUIK
AANHANGIG MAAR NIET IN BERAAD OF
IN VOORTZETTING. - ARREST DOOR DIT
HOF NA DEZELFDE DATUM GEWEZEN. ONWETTIGHEID.

Onwettig is het arrest door het A1·beidshof
te Luik na 31 decembe1· 1974 gewezen
(1) Raadpl. cass., 20 juni 1955 (A1·1·. cass., ,
in een zaak welke op die datum bij dit
1955, blz. 859) en 4 november 1968 (ibid.,
hof aanhangig mam· niet in bemad of
1969, blz. 261).
in voortzetting was en die vanaf dezeljde
(2) Raadpl. cass., 20 juni 1955, genoemd in
datum onde1· de bevoegdheid van het
vorenstaande noot, en 21 juni 1976 (A1·r. ,
A1·beidshof te Antwe1-pen viel. (Wet van
cass., 1976, biz. 1181).
26 juni 1974, art. 9.)

669(VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
« BELGISCHE NATIONALE BOND TEGEN
TUBERCULOSE », T. JANSSENS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 oktober 1975 door het
Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 104, 3° en 4°, 105,
lid 3, van de Grondwet, zoals gewijzigd
door de grondwettelijke bepalingen van
21 april en 11 juli 1970, 103, 1, 3, 7, 138,
143, 145, 146, 622, 643, 703, lid 4, 711,
714, 735, 750, 764, 769, 770, 854, 1042
van het Gerechtelijk W etboek, zoals
gewijzigd door de wet van 24 juni 1970,
1, 3, 5 en 9 van de wet van 26 juni 1974
betreffende de inwerkingtreding en de
uitvoering van artikel 104 van de
Grondwet en van het koninklijk besluit
van 5 november 1974 houdende benoeming van de heer Ponet J.J.M. tot
advocaat-generaal bij het Hof van
Beroep te Antwerpen,
doo1·dat het arrest het door eiseres
ingestelde hoger beroep tegen het vonnis
dat op 11 maart 1974 door de Arbeidsrechtbank te Hasselt uitgesproken was,
niet ontvankelijk verklaart,
tenvijl, eerste onderdeel, de zaak door
het tussenarrest, uitgesproken op 19 december 1974 door de negende kamer van
de afdeling Hasselt van het Arbeidshof
te Luik, naar de bijzondere rol van deze
kamer verzonden was in afwachting dat
eiseres de identiteit zou mededelen van
de personen die haar organen zijn, zodat
deze zaak op 31 december 1974 door dit
hof noch in beraad genomen noch in
voortzetting gesteld was ; derhalve de
verdere kennisneming van de zaak na
deze datum behoorde aan het Arbeidshof
te Antwerpen en het Arbeidshof te Luik
ten onrechte op 1 oktober 1975 arrest
uitgesproken heeft (schending van de
artikelen 104, 3° en 4°, 105, lid 3, van de
Grondwet, 103, 622, 643, 703, lid 4, 711,
714, 735, 750, 769, 770, 854, 1042, 1059
van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 3, 5 en
9, leden 1 en 2, van de wet van 26 juni
1974);
tweede onde1·deel, de advocaat-generaal
die ter zitting van 18 juni 1975 zijn
advies heeft gegeven, reeds benoemd
was
tot advocaat-generaal bij
het
Arbeidshof te Antwerpen, zodat hij niet
meer de vereiste hoedanigheid had om
nog advies in deze zaak te geven (schen-

ding van de artikelen 104, 3° en 4°, 105,
lid 3, van de Grondwet, 137, 138, 143,
145, 146, 643, 703, lid 4, 764, 854, 1042
van het Gerechtelijk vVetboek, 1, 3, 5
en 9, lid 3, van de wet van 26 juni 1974
en van het koninklijk besluit van
5 november 1974) :
Overwegende dat ingevolge artikel 9
van de wet van 26 juni 1974 betreffende
de inwerkingtreding en de uitvoering
van artikel 104 van de Grondwet, de
zaken die aanhangig waren voor het
Arbeidshofte Luik op 31 december 1974,
dag van de inwerkingtreding van het
gewijzigde artikel 104 van de Grondwet,
en die, overeenkomstig de regels van de
territoriale bevoegdheid, vanaf die inwerkingtreding onder de bevoegdheid
vallen van het Arbeidshof te Antwerpen,
worden overgebracht naar dit hof, met de
afwijking nochtans dat deze bepaling
niet van toepassing is op de zaken die
op 31 december 1974 in beraad zijn of in
voortzetting ;
Overwegende dat, na de zaak in beraad
te hebben genomen, de negende kamer
van het Arbeidshof te Luik, afdeling
Hasselt, op 19 december 1974 een arrest
heeft geveld dat, " alvorens verder te
statueren, beveelt dat appellante (thans
eiseres) de identiteit zal meedelen van de
natuurlijke personen die haar organen
zijn » en de zaak << in afwachting hiervan
naar de bijzondere rol van die kamer »
zendt;
Overwegende dat in 197 5 verweerster
om bepaling van de rechtsdag verzocht
en de partijen op 18 juni 1975 opnieuw
werden " gehoord in hun middelen en
besluiten " ;
Overwegende dat uit wat voorafgaat
blijkt dat wel debatten hebben plaatsgehad v66r het arrest van 19 december
1974 en opnieuw op 18 juni 1975, maar
dat tussen 19 december 1974 en 18 juni
1975 de debatten niet werden "voortgezet » in de zin van bedoeld artikel 9 ;
Dat het eerste onderdeel 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
Antwerpen.
16 februari 1977.- 3e kamer.- Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie,
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Pleiters, de HH. Houtekier en Dassesse.

3° KAMER.- 16 februari 1977.
1° CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. --,.- VERPLIOHTING VOOR
ELK VAN DE MIDDELEN AFZONDERLIJK
DE WETTELIJKE BEPALINGEN TE VERMELDEN WAARVAN DE SOHENDING
WORDT AANGEVOERD.
2o CASSATIEMIDDELEN.- BURGER-

LIJKE ZAKEN. GEEN VERMELDING
VAN ALLE GESOHONDEN WETTELIJKE
BEPALINGEN. SOHENDING VAN DE
VERMELDE BEPALINGEN ONVOLDOENDE
OM TOT VERNIETIGING TE LEIDEN.
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
1° In bu1·ge1'lij ke zaken moet het cassatie-

ve1'ZoekscMift voor elk middel afzonderlijk de wettelijke bepalingen vermelden
waarvan de schending wm·dt aangevoerd. (1) (Ger. W., art. 1080.)
2° Niet ontvankelijk is het middel dat niet
alle wettelijke bepalingen vermeldt die
geschonden zouden zijn indien het
gegrond is, wanneer de schending van de
vermelde bepalingen niet volstaat om
tot de vernietiging van de bestreden
beslissing te leiden (2). (Ger. W.,
art. 1080.)
(VEROAUTEREN, T. NAAMLOZE .VENNOOTSOHAP « ELEKTRISOHE NIJVERHEIDSINSTALLATIES )),)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 december 1975 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1, 3, 11,
lid 6, 19, 19bis van de wet van 10 maart
1900 op de arbeidsovereenkomst, ge(1) Cass., 20 mei 1976 (An·. cass., 1976,

blz. 1044).
(2) Cass., 24 december 1976, sup1·a, blz. 467.

wijzigd door de wetten van 4 maart 1954,
10 december 1962 en 5 december 1968,
21, §§ 2, 5 en 7, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van
het bedrijfsleven, gewijzigd door de
wetten van 16 januari 1967 en 17 februari
1971, 5, 6, 11, 19, 51 van de wet van
5 december 1968 op de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire
comites, 6, 1108, 1126, 1128, 1131, 1133,
1170 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet en van het algemeen
rechtsbeginsel van de eerbied voor de
rechten van de verdediging,
doo1·dat het arrest de door eiser tegen
verweerster ingestelde vordering tot betaling van een vergoeding van 843.105 frank
verwerpt om de redenen : dat, krachtens
artikel 2-2 van het collectief ondernemingsakkoord, de werknemer tijdelijk
kan te werk gesteld worden in gelijk welke
afdeling, nadat hij hiervan minstens
drie werkdagen van tevoren werd verwittigd, en bij de tewerkstelling in de
nieuwe afdeling onmiddellijk de arbeidsvoorwaarden zullen toegepast worden
die eigen zijn aan deze afdeling ; dat
deze collectieve overeenkomst, gesloten
buiten een paritair orgaan, voorrang
heeft op de individuele overeenkomsten,
zowel geschreven als mondeling ; dat
geen enkele wetsbepaling voorschrijft
dat de bepalingen van de collectieve
overeenkomst noodzakelijk gunstiger
moeten zijn voor de arbeiders dan de
individuele. overeenkomsten ; dat de grieven van mser derhalve ongegrond zijn
en de verwijten dat de overeenkomst in
geen methode voorziet voor de overschakeling van de werknemers die aan de
willekeur van de werkgevers overgeleverd
zijn, de geldigheid van de collectieve
overeenkomst niet be!nvloedt en deze
leemte te wijten is aan de syndicale
vertegenwoordigers ; dat eiser aanvankelijk akkoord was tegen verminderd loon
te arbeiden en aileen vroeg dat de
directie schriftelijk zou bevestigen dat de
overschakeling maar een maand zou
duren, hetgeen deze weigerde te doen
en waartoe ze trouwens niet verplicht
was ; dat evenmin het akkoord van eiser
nodig is voor de in de collectieve arbeidsovereenkomst bepaalde overschakeling ;
dat in relatie tot de arbeidswetgeving
de bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst slechts nietig zijn, indien
zij strijdig zijn met dwingende bepalingen
van wetten en besluiten,
terwijl, ee1·ste onderdeel, eiser in zijn
conclusie staande hield, zonder op dat
punt tegengesproken te worden, dat hij
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per uur minder loon zou verdienen ; voor
het wijzigen van dergelijk wezenlijk
bestanddeel van de arbeidsovereenkomst
als het loon, zijn akkoord nodig was of
hem minstens opzegging moest gegeven
worden, zodat de collectieve arbeidsovereenkomst indruist tegen deze dwingende bepalingen (schending van de
artikelen l, 3, 11, lid 6, 19, l9bis van de
wet van 10 maart 1900, 21, §§ 2, 5 en 7,
van de wet van 20 september 1948, 5, 6,
11, 19 van de wet van 5 december 1968,
6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onderdeel, de overplaatsing van
eiser naar een andere afdeling, waar hij
tijdelijk moest gaan werken tegen een
met 11,85 frank verminderd uurloon,
zonder zijn toestemming, een verbreking
van het arbeidscontract .zonder vergoeding vanwege verweerster uitmaakt,
welke niet wettelijk kan opgelegd worden,
daar deze indruist tegen de bescherming
die eiser genoot als lid van de ondernemingsraad (schending van de artikelen 3 van de wet van 10 maart 1900,
21, §§ 2, 5 en 7, van de wet van 20 september 1948, 5, 6, 11, 19 van de wet van
5 december 1968, 6, ll08, 1126, 1128,
1131 en 1133 van het Burgerlijk Wethoek);
derde onderdeel, eiser staande hield
dat de bepaling van artikel 2-2 van de
collectieve arbeidsovereenkomst aan de
werkgever een willekeurige macht gaf
om hem te verplaatsen en zijn loon te
verminderen, zonder dat deze macht
aan een bepaalde norm onderworpen
was; dergelijke clausule ongeoorloofd is
naar voorwerp en oorzaak en een potestatief karakter heeft ; het arrest, zonder
het gebrek aan norm te ontkennen, zulks
afwentelt op de syndicale onderhandelaars ; deze motieven dubbelzinnig en
duister zijn, de beslissing niet rechtvaardigen en de rechten van de verdediging van eiser miskennen (schending
van de artikelen 5, 51 van de wet van
5 december 1968, l, 3, 11, lid 6, van de
wet van 10 maart 1900, 1108, 1126, 1128,
1131, 1133, 1170 van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet en van
het algemeen rechtsbeginsel) :
W at het eerste en het tweede onderdeel
betreft :
Overwegende dat deze onderdelen in
werkelijkheid de schending aanvoeren
van artikel 9-1 van de wet van 5 december
1968, luidens hetwelk de bepalingen van

een collectieve arbeidsovereenkomst die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen
van de wet, nietig zijn ; dat dit voorschrift
bevestigd wordt door artikel 51 van
dezelfde wet, dat de hierarchie van de
bronnen der verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers en werknemers vaststelt en waaruit eveneens
volgt dat de bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst niet mogen
ingaan tegen de dwingende bepalingen
van de wet;
Overwegende dat genoemd artikel 9
niet wordt vermeld in het verzoekschrift
tot cassatie; dat van artikel 51 aileen
melding wordt gemaakt in het derde
onderdeel, dat een verschillende grief
inhoudt en derhalve een afzonderlijk
middel is;
Dat de in het eerste en het tweede
onderdeel
vermelde
wetsbepalingen,
waarvan de schending wordt aangevoerd,
niet volstaan om tot vernietiging van de
bestreden beslissing te leiden ;
Dat de onderdelen niet ontvankelijk
zijn;
W at het derde onderdeel betreft :
Dat bet onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
16 februari 1977. ~ 3e kamer. ~ Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Houtekier en van Heeke.

3e KAMER.- 16 februari 1977,

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN.- GEMEENTEBELASTING OP
DE NIET BEBOUWDE PEROELEN BEGREPEN IN EEN NIET VERVALLEN
VERKAVELING. 0NTHEFFING GEDURENDE DRIE JAAR NA RET JAAR VAN
AFGIFTE VAN DE VERKAVELINGSVERGUNNING. - AANVANG VAN DE TERMIJN.

Wan nee~· de ve1•ordening tot vestiging van
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een gemeentebelasting op de niet bebottwde pe1·celen beg1·epen in een niet
vervallen ve1·kaveling bepaalt dat aan
de houde1· van de ve1•kavelingsve1·gtmning
ontheffing wo1·dt ve1·leend gedm·ende
drie jaar met ingang van het jaa1· dat
volgt op de ajgijte van de vergunning,
kan de bestendige deputatie wettig
beslissen dat de te1·mijn van d1·ie jaa1·
ingaat op 1 januari na de datttm waarop
de houder van de ve1·gunning de mogelijkheid heeft verk1·egen de ve1·kaveling te
realiseren, wanneer de vertraging in de
uitvoe1·ing van de verkaveling niet aan
de houder kan wo1·den toegesch1·even
maar het gevolg is van besttm1'lijke
maatregelen (1).
(GEMEENTE BORSBEEK, T. VAN PUT.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op de bestreden
beslissing, op 2 december 1975 door de
Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen geweoen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 57bis, § 3, 70bis,
§ 1, van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedebouw, gewijzigd
bij de artikelen 15 en 26 van de wet van
22 december 1970, 1, 2, 3 en meer bepaald
4 van het besluit van de Gemeenteraad
van Borsbeek van 28 december 1972,
goedgekeurd bij koninklijk besluit van
24 april1973, waardoor voor het jaar 1973
een belasting wordt gelegd op de niet
bebouwde percelen in een niet vervallen
verkaveling,
dom·dat de beslissing aan Van Put E.
en aan zijn zuster Van Put M. outlasting
verleent van de aanslag in de hoger
bedoelde belasting, zulks om de redenen :
dat door de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen op
31 januari 1967 toelating verleend werd
tot het verkavelen van de ten deze
belaste gronden, doch onder deze voorwaarden dat, vooraleer het te koop
stellen of verkopen van de kavels mocht
plaatshebben, de in de verkaveling
ontworpen wegen volledig op kosten
van de verkavelaars dienden uitgerust

(1) Raadpl. cass., 20 november 1975 en
14 januari 1976 (A1·r. cass., 1976, biz. 363
en 568).

~

te worden, met dien verstande dat die
werken door toedoen van de gemeente
zouden uitgevoerd worden, en dat voor
de kostprijs van de werken door de
verkavelaars vooraf voldoende financiiile
waarborg zou worden verschaft ; dat ten
gevolge van moeilijkheden bij het verwezenlijken van gezegde voorwaarden
een vertraging ontstond in de uitvoering
van de verkaveling, welke niet aan de
verkavelaars kon toegeschreven worden;
dat de litigieuze belasting als doel heeft
het « bevriezen » van bouwgronden tegen
te gaan, en derhalve niet gevorderd mag
worden van de grondbezitter-verkavelaar die ten gevolge van bestuurlijke
maatregelen de uitvoering van zijn
verkavelingsproject moet verdagen ; dat
artikel 4 van de hoger bedoelde gemeentelijke belastingverordening bepaalt dat
met betrekking tot de percelen gelegen
in verkavelingen waarvoor voor de
eerste maal een verkavelingsvergunning
werd of wordt afgegeven, de houder van
die vergunning, met ingang van het jaar
dat volgt op de afgifte ervan, gedurende
drie jaar van de belasting is ontheven;
dat de in dit artikel bedoelde afgeleverde verkavelingsvergunning geassimileerd moet worden met een afgeleverde
uitvoerbare verkavelingsvergunning; dat
luidens artikel 57bis, § 3, van voormelde
wet van 29 maart 1962, voor het geval dat
het gemeentebestuur de werken uitvoert,
de datum van de uitvoerbaarheid van de
verkavelingsvergunning samenvalt met
het tijdstip waarop de houder van de
vergunning de nodige financiiile waarborgen voor de uitvoering van de voorgeschreven werken en lasten heeft verschaft ; dat ten deze die datum 2 mei 1972
is, en dat de gewraakte aanslag, verbonden aan het dienstjaar 1973, derhalve
moet beschouwd worden als gevestigd
zijnde tijdens de driejarige vrijstellingsperiode,
te1·wijl, enerzijds, volgens artikel 4 van
voormelde gemeentelijke belastingverordening, de driejarige periode van vrijstelling van de door de artikelen I, 2 en 3
van gezegde verordening ingevoerde
belasting begint te lopen vanaf het jaar
dat volgt op de afgifte van een eerste
verkavelingsvergunning en niet vanaf
het jaar dat volgt op het tijdstip waarop
die verkavelingsvergunning uitvoerbaar
wordt, en, anderzijds, de artikelen 57bis,
§ 3, en 70bis, § 1, van voormelde wet van
29 maart 1962 aan eiseres niet verbieden
de aanvang van de driejarige vrijstellingsperiode op gezegde manier te bepalen,
ongeacht of de vertraging in de uitvoer-
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aan de verkavelaar te wijten is :
Overwegende dat de bestreden beslissing, bij het ontleden van de parlementaire voorbereiding van de wetten van
22 april en 22 december 1970 tot wijziging
van de wet van 29 maart 1962, vaststelt
" dat de belasting niet in hoofdzaak
bedoeld is om aan de gemeente inkomsten
te bezorgen, maar wel om ze in staat te
stellen een grondbeleid te voeren, namelijk de eigenaars van de met de belasting
bezwaarde gronden ertoe te brengen deze
ofwel te bebouwen, ofwel te koop aan te
bieden en te verkopen, zodat mogelijkheid tot bouwen wordt geschapen en een
meer rationale verwerkelijking van de
plannen van aanleg en van de verkavelingsvergunningen wordt bereikt ; dat
in het raam van die bedoeling, een
belastingontheffing bedongen werd gedurende vijf jaar voor de eigenaar van
een enig bouwperceel om hem de nodige
tijd te laten zijn voornemen tot bouwen
onbelast uit te voeren ; dat eveneens
vrijstelling van de belasting bedongen
werd, gedurende drie jaar, voor de
verkavelaars van gronden, omdat geoordeeld werd dat deze personen redelijkerwijze over een zekere termijn moeten
kunnen beschikken om hun grond bouwrijp te maken en het onlogisch zou zijn
hen te belasten alvorens zij daartoe de
gelegenheid gehad hebben »;
Overwegende dat de beslissing verder
vaststelt dat de vrijstellingsmodaliteit
vervat in artikel 4 van de onderwerpelijke belastingverordening, hetwelk bepaalt : " met betrekking tot de percelen
gelegen in verkavelingen waarvoor voor
de eerste maal een verkavelingsvergunning werd of wordt afgegeven, is de
houder van die vergunning, met ingang
van het jaar dat volgt op de afgifte
ervan, gedurende drie jaar van de
belasting ontheven », aan het bovenbedoeld beginsel beantwoordt volgens
hetwelk de belasting gedurende een
zekere tijd uitgesteld wordt voor de
verkavelaars om hen de mogelijkheid
te bieden hun grond bouwrijp te maken ;
Overwegende dat de beslissing uit het
onderzoek van de feiten afleidt << dat de
vertraging in de uitvoering van de
verkaveling waarvan sprake niet aan de
verkavelaars kan toegeschreven worden ;
dat zij voor de realisatie van die verkaveling volkomen afhankelijk waren van het
gemeentebestuur ; dat immers het te
koop stellen of verkopen van de kavels
slechts mocht plaatsgrijpen nadat de
ontworpen wegen aangelegd en uitgerust
CASSATIE,
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zouden zijn door toedoen van het
gemeentebestuur », en beslist « dat het
in dergelijke omstandigheden niet opgaat
dat een belasting, die ontworpen werd
om het « bevriezen » van bouwgronden
tegen te gaan, gevorderd wordt van de
grondbezitter-verkavelaar die, ten gevolge van bestuurlijke maatregelen, de
uitvoering van zijn verkavelingsproject
moet verdagen en geen elementen erop
wijzen dat hijzelf aan de basis ligt van de
vertraging ; dat de vrijstellingstermijn
van drie jaar, door de vigerende reglementsbesluiten bedongen om de verkavelaars de mogelijkheid te bieden hun
verkavelingsvergunning te realiseren, in
dergelijke gevallen moet geacht worden
in te gaan vanaf I januari volgend op
de datum waarop de verkavelaar de
mogelijkheid verkrijgt zijn voornemen
uit te voeren; dat immers, in de geest
van de van overheidswege uitgevaardigde
maatregelen ter zake, de bij artikel 4 van
het voornoemde belastingreglement bedoelde « afgeleverde verkavelingsvergunning » moet geassimileerd worden met
« afgeleverde uitvoerbare verkavelingsvergunning » >> ;
Overwegende dat zodanige beslissing
in strijd is noch met de tekst noch met de
strekking van de bepalingen waarvan
de schending wordt ingeroepen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat uit de regelmatig
aan het Hof overgelegde stukken niet
blijkt dat een middel, hetwelk de openbare orde raakt, ambtshalve moet worden
opgeworpen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
16 februari 1977.- 3e kamer.- Voorzitter en Verslaggever, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts,
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH.
Bayart en van Heeke.

Op dezelfde dag warden vijf arresten
in dezelfde zin gewezen op voorziening
van dezelfde eiseres.
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17 februari 1977.

1o VOORZIENING IN CASSATIE.
BURGERLIJKE ZAKEN. EINDVONNIS
IN LAATSTE AANLEG OP TUSSENGESOHIL.
LATER VONNIS IN LAATSTE AANLEG
DAT DEFINITIEF UITSPRAAK DOET OVER
DE GROND. 0NTVANKELIJKHEID VAN
DE VOORZIENING TEGEN HET EERSTE
VONNIS NIET ONDERWORPEN AAN HET
INDIENEN VAN EEN VOORZIENING TEGEN
HET TWEEDE.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. BURGERLIJKE ZAKEN. MID DEL VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID. MIDDEL
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID
OPGEWORPEN DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE. KENNISGEVING.

1° In burgerlijke zaken is de ontvankelijkheid van een voorziening tegen een
eindvonnis in laatste aanleg op t·ussengeschil niet onderwm·pen aan het indienen van een voorziening tegen het
later vonnis in laatste aanleg dat
dejinitiej over de grand uitspraak
doet (1). (Impliciete oplossing.)

2° W annem· het openbaar ministerie bij het
Hoj van Oassatie ambtshalve een middel
van niet-ontvankelijkheid opwe1·pt tegen
een voorziening in burgeTlijke zaken,
moet het vooraf daa1·van bij genchtsbrief kennis geven aan de advocaten van
de pa1·tijen (2). (Art. 1097 G.W.)
(MICHELS, T. OOMMISSIE VAN OPENBARE
ONDERSTAND VAN DE STAD MALMFlDY.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 februari 1976 in laatste
aanleg gewezen door de Vrederechter
van het kanton Malmedy ;
Ten aanzien van het middel van nietontvankelijkheid, ambtshalve door het
openbaar ministerie tegen de voorziening
opgeworpen, regelmatig door hem betekend en hieruit afgeleid dat de voorziening wegens het ontbreken van belang
niet ontvankelijk is :
Overwegende dat het bestreden vonnis
niet ontvankelijk verklaart de aanvraag
van Karl Michels, verweerder in de
(1) Raadpi. cass., 16 oktober 1959 (A1·r.
cass., 1960, biz. 134).
(2) Cass., 4 november 1976, sup1·a, biz. 258.

oorspronkelijke rechtsvordering, om de
rechtspleging in het Duits te doen
voortzetten ;
Overwegende dat uit de gedingstukken
blijkt dat de vrederechter, met betrekking tot de grond van het geschil, bij een
in laatste aanleg gewezen vonnis van
19 mei 1976 aan verweerster haar rechtsvordering tegen eiser heeft ontzegd en
haar in de kosten heeft veroordeeld ;
Overwegende dat de vonnissen van
4_ februari 1976 en 19 mei 1976 tegen
e1ser geen enkele veroordeling uitspreken
en de voorziening tegen het vonnis van
4 februari 1976 dus zonder belang is;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
17 februari 1977.- 1e kamer.- Voorzitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggevm·, de
H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Charles, advocaat-generaal.- Pleiter,
de H. Bayart.
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VOORZIENING

17 februari 1977.
IN

CASSATIE.

AFSTAND.- BURGERLIJKE ZAKEN.AFSTAND NIET BETEKEND, DOOH AANVAARD DOOR DE VERWEERDER.- DEORETERING.

In bu1·gerlijke zaken decreteert het Hof
de ajstand van de voorziening die niet is
betekend aan de verweerder, dock doo1•
deze is aanvam·d (3). (Art. 824, 1042
en 1112 G.W.)
(DE SAMBLANX, T. HANGX.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
17 februari 1977. - 1 e kamer. - Voo?'zitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Trousse. Gelijkluidende conclusie,

(3) Cass., 6 februari 1976 (Ar1•. cass., 1976,
biz. 673).
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de H. Charles, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Biitzler en L. Simont.

schending van een wettelijke bepaling
aanvoe1·t, zonder te p1·eciseren waarin
deze schending bestaat (3). (Art. 1080
G.W.)
(DE BORGER EN LITISCONSORTEN,
T. VAN DE VEN EN BERT:ElLS.)

1• KAMER.- 18 februari 1977.
1° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE ZAKEN. - AKTE INZAKE
AANKOOP VAN EEN STUK GROND WAARIN EEN ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERGANG WORDT VASTGESTELD. UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN VAN D:ElZE AKTE.- GEEN
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT
ERVAN.
2° OVEREENKOMST. BrNDENDE
KRACHT TUSS:EJN DE PARTIJ:ElN.
RECHTER DIE AAN DE OVEREENKOMST
DE UITWERKING TOEKENT DIE ZIJ,
VOLGENS DE UITLEGGING DIE HIJ ERAAN
G:ElEFT, WETTELIJK TUSSEN DE PARTIJEN HEEFT.- GEEN SCHENDING VAN
ARTIKEL 1134 VAN HET BURGERLIJK
WETBOEK.
3° CASSATIEMIDDELEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL WAARIN DE
SCHENDING VAN WETTELIJKE BEPALINGEN WORDT AANGEVOERD.- MIDDEL WAARIN DE GRIEF NIET WORDT
GEPRECISEERD.
NIET-ONTVANK:ElLIJKHEID.
1° De bewijskracht van de akte inzake
aankoop van een stuk grand waa1·in
het bestaan van een e1jdienstbaarheid
v~n o~ergang wordt vastgesteld wordt
met mMkend door de 1'echter die hieraan
een uitlegging geejt welke verenigbaar
is met de bewoordingen ervan (1).
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
2° De bindende kracht van een ovM·eenkomst wordt niet miskend dam· de rechter
die aan ~e ~?ereenkomst de. uitwerking
to~kent d~e Z~J, volgens de u~tlegging die
h~J eraan geeft, wettelijk tussen de pa?'tijen heeft (2). (Art. 1134 B.W.)
3° Niet ontvankeliJ'k is het middel dat
(1} Raadpl. cass., 11 maart 1976 (Ar1•. cass.,
1976, blz. 800}.
(2} Cass., 28 januari 1977, supra, blz. 600.

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 januari 1976 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Mechelen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 647 682
68~ 701, 702, 1134, 1135, 113~· 1319:
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
29 van het Veldwetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het vonnis de door de eisers
ingestelde vordering tot wegneming van
de door de verweerders op de uitweg
aangebrachte poort verwerpt om de reden
dat de eisers weliswaar over het erf van de
verweerders een erfdienstbaarheid van
« open " overgang hebben, dat echter
uit deze bewoordingen niet kan worden
afgeleid dat de verweerders afstand
hebben gedaan van het recht hun erf
af te sluiten en dat evenmin deze bewoordingen inhouden dat er geen poort zou
mogen worden aangebracht ; dat een
open overgang niet verhindert dat het
erf wordt afgesloten in zoverre het
gebruik van de erfdienstbaarheid daardoor niet wordt verminderd of ongemakkelijk gemaakt ; dat het aanbod
van de verweerders om de poort aan de
voorzijde vlak tegen de straat te plaatsen
om alzo te verhinderen dat derden hun
erf betreden gewettigd is,
terwijl, eerste onderdeel, de « open "
overgang, waarop de eisers luidens hun
titel recht hebben over het erf van de
verweerders, inhoudt dat deze overgang
door geen poort, ook al is deze niet slotvast, mag worden afgesloten ; het vonnis
derhalve de bindende kracht van deze
overeenkomst zowel als de bewijskracht
ervan miskent (schending van de artikelen 686, 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk W etboek) ;
tweede onde1·deel, de verweerders zich
contractueel verbonden hadden om de
(3) Raadpl. cass., 15 december 1976, supra,
blz. 436.

-676overgang open te laten en de eisers
gerechtigd waren de uitvoering van deze
verbintenis volgens hun titel te vorderen,
ook al werd hun recht van erfdienstbaarheid door de poort niet verminderd of
ongemakkelijker gemaakt (schending van
de artikelen 647, 682, 686, 701, 702,
1134, 1135, 1136 van het Burgerlijk
Wetboek en 29 van het Veldwetboek);
derde onderdeel,

Wetboek en 29 van het Veldwetboek
zouden zijn geschonden ;
Dat het op dit punt bij gebrek aan
nauwkeurigheid niet ontvankelijk is ;
Dat in zoverre de schending van de
bindende kracht van de overeenkomst
wordt bedoeld, het onderdeel, om de in
het antwoord op het eerste onderdeel
aangehaalde redenen, feitelijke grondslag
mist;
Wat het derde onderdeel betreft :

W at het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat uit de bij de voorziening gevoegde expeditie van het
vonnis van 25 januari 1972 van de
Vrederechter te Lier, hetwelk in een
vorige procedure werd gewezen, blijkt
dat ingevolge akte van aankoop van
27 maart 1958, verweerster eigenares is
van een bepaald perceel bouwgrond
gelegen te Berlaar en dat deze akte
vermeldt dat bedoeld perceel een " open ''
wegenis van drie meter moet laten ;
Overwegende dat, door te beschouwen
dat uit de bewoordingen cc open " over'gang niet kan worden afgeleid dat de
verweerders afstand hebben gedaan van
het recht hun erf af te sluiten, dat deze
bewoordingen evenmin inhouden dat er
geen poort zou mogen worden aan~e
bracht en dat een open doorgang met
verhindert dat het erf wordt afgesloten
in zoverre het gebruik van de erfdienstbaarheid daardoor nietwordt verminderd
of ongemakkelijker gemaakt, het vonnis,
zonder van voormelde akte een uitlegging
te geven welke met de termen ervan
onverenigbaar is, de juridische draagwijdte van deze akte op soevereine wijze
beoordeelt en door aan de overeenkomst
het gevolg toe te kennen dat zij, volgens
de uitlegging welke het ervan geeft,
wettelijk tussen partijen heeft, de
.bindende kracht ervan niet schendt ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;

W at het tweede onderdeel betreft :

3o VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN OAS·
SATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE
TEGEN DE BESLISSING T.A.V. DE PARTIJ
DIE ALS VOOR HEM BURGERREOHTELIJK
AANSPRAKELIJK IN DE ZAAK IS BE·
TROKKEN.-NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Overwegende dat het onderdeel aanvoert dat de verweerders zich ertoe
hadden verbonden de overgang open te
laten en dat de eisers dus gerechtigd
waren de uitvoering van hun titel te
vorderen, ook al werd hun recht van
erfdienstbaarheid door de poort niet
verminderd of ongemakkelijker gemaakt ;
Overwegende dat het onderdeel nalaat
deze grief nader te bepalen en met name
niet aanduidt waardoor de artikelen 647,
682, 686, 701, 702 van het Burgerlijk

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
18 februari 1977.- 1e kamer.- Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Gerniers. - Gelijkluidende oonolusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Houtekier en De Baeck.

2e

KAMER.-

21 februari 1977.

10 VERJARING. STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING.
0VERTREDING
VAN ARTIKEL 27 VAN DE WET VAN
10 MAART 1925 OP DE ELEKTRICITEITSVOORZIENING.
VERJARINGSTERMIJN.
2o ELEKTRISCHE ENERGIE.- INBREUK OP ARTIKEL 27 VAN DE WET VAN
10 MAART 1925 OP DE ELEKTRIOITEITS·
VOORZIENING. - STRAFVORDERING. VERJARINGSTERMIJN.

4° VOORZIENING IN CASSATIE. VORM. - STRAFZAKEN. - BURGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ
EISERES. - VooRZIENING TEGEN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. -

I
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NIET BETEKEND AAN RET OPENBAAR
MINISTERIE. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

50

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN.- 0ASSATIJ!J VAN DE BESLISSING
TOT VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE. BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE l'ARTIJ DIE ZICH NIET OF
ZICH ONREGELMATIG IN OASSATIE HEEFT
VOORZIEN. GEVOLG VAN DE CASSATIJ!J TEN AANZIEN VAN DEZE PARTIJ,

60 VER.JARING. -

STRAFZAKEN. BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. STRAFVORDERING VERJAARD. 0MSTANDIGHEID ZONDER GEVOLG OP DE
VERJARING VAN DE TE BEKWAMER TIJD
INGJ!JSTELDE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING.

7o VERWI.JZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN.- VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING
WEGENS VERVAL VAN DEZE REOHTSVORDERING.- DE KOSTEN VAN Dl!JZE
Rl!JOHTSVORDERING MOETEN TEN LASTE
VAN DE STAAT BLIJVEN. VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.

1o en 2o De st1'ajvordering ontstaan uit
een overtreding van artikel27, tweede lid,
van de wet van 10 maart 1925 op de
elektriciteitsvoorziening is, bij ontstentenis van enige oorzaak die de ve1'ja1·ing
schorst, ve1'jaard, wanneer meer dan een
jaar verlopen is te rekenen vanaj de dag
van de overt1·eding (1). (Artt. 21, 22 en
23 wet van 17 april 1878.)
30 Een bekladgde is niet bevoegd om zich in

cassatie te voorzien tegen de beslissing
t.a.v. de pa1·tij die als vom· hem burgerrechteliifc aansprakelijk in de zaak is
betrokken (2).
4° Niet ontvankelijk, wegens het niet betekenen aan het openbaar ministerie, is
de voorziening van een bu1·ge1'1'echtelijk
aanspmkelijke pa1·tij tegen de beslissing
op de strajvordm·ing (3). (Art. 418 Sv.)
5° W anneer een beslissing tot veroo1·deling

van de beklaagde vernietigd wordt en de
bu1·gm·rechtelijk aansprakelijke parti}
zich niet of zich orvregelmatig in cassatie
heeft voorzien, ve1·liest de beslissing,
(1) Oass., 13 december 1976, supra, blz. 412.
(2) Oass., 24 september 1973 (An·. cass.,
1964, blz. 76).
(3} en (4} Oass., 9 december 1975 (Arr. cass.,
1976, biz. 444).

j
waarbi} deze parti} burgerrechteli}k
aansprakeli}k wordt verklaard voor de
veroordeling van de beklaagde in de
kosten van de strajvordering, haar
bestaansreden (4).

j
j

. 6° De ver}aring van de strajvordering

brengt geen ver}a1·ing mee van de te
bekwamer tijd ingestelde burgerli}ke
rechtsvordering (5). (Wet van 17 april
1878, art. 26.)
·
·

j

7° W anneer de beslissing op de straf-

j

vordering vernietigd wordt wegens verval
van deze rechtsvordering en de kosten van
deze rechtsvordering ten laste van de
Staat moeten blijven, geschiedt de vernietiging zonder verwi}zing (6).

j
j

(LEBRUN EN UYTTEBROEK,
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« ESMALUX )),)
ARREST

j

(vertaling).

j

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8. december 1976 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi;

j

A. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen het openbaar ministerie :

j

I. Op de voorziening van Alexandre
Lebrun, beklaagde :
a) ten aanzien van de tegen eiser
ingestelde strafvordering :

j

Over het tweede middel, hieruit af.
geleid dat het vonnis eiser veroordeelt
wegens een misdrijf dat verjaard is :

j

Overwegende dat het vonnis eiser tot
een geldboete van 25 frank veroordeelt
om, te Reves, op 22 januari 1975, bij
gebrek aan voorzorg, zonder opzet
inrichtingen voor de bezorging en de
benuttiging van elektrische energie te
hebben vernield of beschadigd, het
vervoer daarvan op de wettelijk toegelaten lijnen en netten te hebben
verhinderd of gestremd ;
Overwegende dat dit misdrijf, naar
luid van artikel 27, tweede lid, van de
wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, wordt gestraft met de
bij artikel 563 van het Strafwetboek

j
j
j
j
j
j

(5) Oass., 28 mei 1973 (Arr. cass., 1973,
blz. 941); raadpl. cass., 18 februari 1975
(ibid., 1975, biz. 678).
(6) Oass., 20 december 1976, supm, blz. 445.

j
j

j

-678bepaalde straffen, dat is met politiestraffen;
Overwegende dat de bepaling van
artikel 26 van de wet van 10 maart 1925,
volgens welke de strafvordering en de
civielrechtelijke vordering wegens overtreding van de eerder in deze wet vermelde bepalingen verjaren na een jaar
vanaf de datum van het proces-verbaal
dat de overtreding vaststelt, niet toepasselijk is op de in artikel 27 van deze
wet omschreven misdrijven, welke onderworpen blijven aan de gemeenrechtelijke
verjaring van zes maanden;
Overwegende dat het vonnis gewezen
is meer dan een jaar na de dag waarop
het feit werd gepleegd en uit de gedingstukken niet blijkt dat de verjaring
geschorst werd ;
Dat de aan eiser telastgelegde overtreding verjaard was toen het vonnis
werd uitgesproken ;
Dat het middel gegrond is ;
b) ten aanzien van de vordering van
het openbaar ministerie tegen eiseres,
die voor eiser civielrechtelijk aansprakelijk is;

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

II. Op de voorziening van Marie-Jose
Uittebroek, civielrechtelijk aansprakelij ke partij :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat eiseres haar voorziening
heeft doen betekenen aan het openbaar
ministerie ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
Overwegende dat echter door de
vernietiging, op de voorziening van eiser,
van de beslissing op de tegen hem
ingestelde strafvordering, de beslissing
waarbij eiseres, als civielrechtelijk aansprakelijke partij, wordt veroordeeld tot
betaling van de geldboete en de kosten
van de strafvordering geen voorwerp
meer heeft;
B. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerster
tegen de eisers

van 26 november 197 5 tegen de eisers
burgerlijke partij heeft gesteld, dat is
voordat de strafvordering verjaard was,
welke verjaring gestuit werd door de
beslissing tot uitstel van de zaak die deze
rechtbank op 18 juni 1975 heeft gewezen;
Overwegende dat de verjaring van de
strafvordering niet de verjaring meebrengt van de tijdig ingestelde civielrechtelijke vordering ;
Dat het middel niet kan worden
aangen01nen ;
Over het eerste middel,
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening van eiseres ; vernietigt, op de
voorziening van eiser, het bestreden
vonnis in zoverre het, in verband, met de
tegen eiser ingestelde strafvordering,
hem veroordeelt, zodat de beslissing
waarbij eiseres, als civielrechtelijk aansprakelijke partij, wordt veroordeeld tot
betaling van de geldboete en de kosten
van de strafvordering geen voorwerp
meer heeft ; verwerpt de voorziening
van eiser voor het overige ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiseres
in de helft en eiser in het vierde van
de kosten ; laat het overige vierde van de
kosten ten laste van de Staat ; zegt dat er
geen grond bestaat tot verwijzing.
21 februari 1977. 2e kamer.
Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Baron Vinyotte. Gelijkluidende conclusie, de H. Duchatelet, advocaatgeneraal.- Pleiter, de H. Detry (van de
balie te Namen).

2e KAMER.- 21 februari 1977.

bovenvermelde

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - HOGER BEROEP VAN RET OPENBAAR MINISTERIE.
- DRAAGWIJDTE.

Overwegende dat uit de gedingstukken
blijkt dat verweerster zich op de terechtzitting van de Politierechtbank te Seneffe

2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. - MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT RET HOGER
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE TEN

Over het
middel:

tweede
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ONREOHTE NIET ONTVANKELIJK WERD
VERKLAARD.
BESLISSING
TEN
GRONDE OP RET HOGER BEROEP VAN
RET OPENBAAR MINISTERIE. MIDDEL
ZONDER BELANG.

1° Het hoge1' be1'oep, zonde1· voo1'behoud,
van het openbam· ministe1'ie maakt de
stmjvm·de1·ing in heel haa1' omvang
aanhangig bij de Techte1' in hoge1'
be1·oep (1).
2° Niet ontvankelijlc, wegens geb1·ek aan
belang, is het middel van de beklaagde
hie1·uit afgeleid dat zijn hoge1' be1'oep
ten on1'echte niet ontvankelijk we1'd
ve1'klaa1'd, nu het hoge1' be1'oep van het
openbaa1' ministe1'ie de stmjvo1'de1·ing
in heel haa1· omvang bij de 1'echte1· in
hoge1' beToep aanhangig heejt gemaakt
en de beklaagde doo1' de aangevoe1·de
onwettelijkheid dtts niet kon benadeeld
wo1'den (2).

de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Verviers de datum draagt van 14 mei
1976 (de werkelijke datum van het hoger
beroep); c) in de inventaris van de
gedingstukken wordt vermeld dat de
akte van hoger beroep dateert van
14 mei 1976; d) de akte van hoger beroep
als datum vermeldt vrijdag 14 november
1976, welke de datum is van een zondag;
14 mei 1976 daarentegen, de werkelijke
datum van het hoger beroep, een vrijdag
is;
en terwijl het vonnis geen rekening
heeft gehouden met die bij pleidooi
voorgedragen middelen, zodat de rechten
van de verdediging werden geschonden :

Overwegende dat uit de gedingstukken
blijkt dat het openbaar ministerie tegen
het vonnis van de politierechtbank van
4 mei 1976 hoger beroep heeft ingesteld
en dat dit werd aangenomen ;
Overwegende dat het zonder voorbehoud ingestelde hoger beroep van het
openbaar ministerie de kennisneming
(PLACE.)
van de strafvordering in heel haar omvang en, bijgevolg, in het belang van de
ARREST (ve1•taling).
beklaagde aan het appelgerecht toekent ;
Dat eiseres aldus in hoger beroep alle
HET HOF ; - Gelet op het bestreden voor haar verweer dienstige middelen
vonnis, op 4 november 1976 in hoger · heeft kunnen doen gelden ;
Overwegende dat het middel, dat de
beroep gewezen door de Correctionele
beslissing bekritiseert omdat ze het hoger
Rechtbank te Verviers;
beroep van eiseres niet heeft ontvangen,
Over het middel afgeleid uit de scherr- derhalve wegens het ontbreken van beding van de artikelen 97 van de Grand- lang niet ontvankelijk is ;
wet, 17 4 en 203 van het W etboek van
En overwegende dat de substantiele of
Strafvordering,
op straffe van nietigheid voorgeschreven
doo1'dat het vonnis het hoger beroep rechtsvormen werden nageleefd en dat
van eiseres tegen het vonnis van de de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Politierechtbank te Spa van 4 mei 1976
Om die redenen, verwerpt de voorzieniet heeft ontvangen omdat het gedateerd
ning ; veroordeelt eiseres in de kosten.
was van 14 november 1976,
te1'wijl het had moeten vaststellen dat
21 februari 1977. 2 8 kamer. die datum duidelijk een verschrijving ,
V
oo1'zitte1',
de
H.
Trousse,
raadsheer
was, omdat a) de akte van hoger beroep.
van het openbaar ministerie van 17 mei waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1',
Gelijk1976 die het gevolg is van het hoger. Mevr. Raymond-Decharneux. beroep van eiseres vermeldt « om te zien 1 litidende conclusie, de H. Duchatelet,
Pleite1·, de H.
uitspraak doen over het hoger beroep · advocaat-generaal. dat wij met de eerste beklaagde instellen Mattelart (van de balie te Charleroi).
tegen het vonnis van 4 mei 1976 van de
Politierechtbank te Spa>>; b) de brief.
van de griffier van dat vredegerecht .
waarbij het dossier wordt gezonden aan :
(1) Cass., 26 maart 1973 (A7'1'. cass., 1973, ·
blz. 743).
(2) Cass., 22 september 1952 (Arr. cass.,
1953, blz. 3); raadpl. cass., 9 mei 1972 (ibid.,.
1972, blz. 837).
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1° VOORZIENING IN CASSATIE.
VORM. -

STRAFZAKEN. -

VOORZIE-
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NING VAN DE VRIJWILLIG TUSSENGEKO:MEN VERZEKERAAR VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN
DE BEKLAAGDE.- VOORZIENING NIET
BETEKEND. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2o CASSATIEMIDDELEN. -

STRAF-

ZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. MIDDEL WAARBIJ EEN
VERSCHRIJVING IN DE MOTIEVEN EN IN
HET BESCHIKKENDE GEDEELTE VAN
DE BESTREDEN BESLISSING WORDT AANGEVOERD. VERSCHRIJVING WELKE
OP ZICHZELF TOT GEEN CAS SATIE AANLEIDING KAN GEVEN.

1° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van de verzekm·aar van de bu?·gerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde,
die voor het strajge1·echt vrijwillig is
tussengekomen, wanneer de voorziening
niet is betekend aan de partijen tegen
wie ze is gericht (1). (Art. 418 Sv.)
2° Een verschrijving in de motieven en in
het beschikkende gedeelte van de bestreden
beslissing kan op zichzelj geen aanleiding geven tot cassatie (2);
(NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
« ORBIS "•
T. PAUWELS EN ANDEREN; VOSSIUS EN
HERMANS, T. GERAERTS EN NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP « ORBIS" EN D'HONT;
LEMMENS EN D'HONT, T. GERAERTS EN
NAAlHLOZE VENNOOTSOHAP cc ORB!S >>.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 november 1976 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen ;
I. Wat beti:eft de voorziening van
eiseres, naamloze vennootschap Orbis :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat eiseres, vrijwillig tussengekomen verzekeraar voor de civielrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen van de beklaagde, haar voorziening heeft doen betekenen aan de
partijen tegen wie ze gericht is;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is ;
(1) Cass., 19 oktober 1976, supm, blz. 212.
(2) Cass., 1 juni 1964 (Bt~ll. en Pas., 1964,
I, 1028), 18 november 1974 (Ar1·. cass., 1975,
blz. 335) en 9 september 1975 (ibid., 1976,
blz. 47).

II. Wat betreft de voorziening van
Vossius Maurice, in eigen naam en als
hoofd van de huwelijksgemeenschap
bestaande tussen hem en zijn echtgenote
Hermans Germaine, deze laatste ook in
eigen naam, en beiden als wettelijke
vertegenwoordigers van en wettelijke
beheerders over de goederen van hun
minderjarige dochter Anny :
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van Vossius Maurice,
handelende in eigen naam en als hoofd
vi:m de huwelijksgemeenschap bestaande
tussen hem en zijn echtgenote Hermans
G.ermaine:

Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, oordelend op civielrechtelijk gebied, aan eiser, optredende
in eigen naam en als hoofd van de
gemeenschap, als schadevergoeding een
bedrag toekent van 214.853 frank,
terwijl het arrest overweegt dat
aan eiser, in genoemde hoedanigheid,
toekomt ten eerste het bedrag van
114.853 frank, zijnde het cc door de eerste
rechter op passende wijze >> herleide
bedrag van de cc onkosten in verband met
de verwondingen en het overlijden van
wijlen Vossius Fernand "• meer, ten
tweede, een vergoeding van 100.000 frank
als materiele schade, wegens verlies,
door dit overlijden, van de kans cc dat de
enige zoon in de groothandel van zijn
vader zou komen werken en deze zaak
ooit voor zijn rekening zou overnemen "•
meer, ten derc;ie, 100.000 frank wegens
morele schade, hetzij samen 314.853 frank
in plaats vi:m het in het beschikkende
gedeelte van het arrest vermelde .totaal
van 214.853 frank, zodat het arrest
aangetast is door strijdigheid tussen het
beschikkende gedeelte en de motivering
en derhalve niet regelmatig met redenen
is omkleed:
Overwegende dat, na in zijn motiverends gedeelte te hebben beslist dat
cc de
eerste rechter de cc onkosten >>
in verband met de verwondingen en
het overlijden van Vossius Fernand
op
passende
wijze herleidde
tot
114.853 frank "• dat het verlies van de
kans, door dit overlijden, cc dat de enige
zoon in de groothandel van zijn vader
zou komen werken en deze zaak ooit voor
eigen rekening zou overnemen >> en de
definitieve uitschakeling van alle voordeel die er voor de burgerlijke partij kon
aan verbonden zijn, billijk zullen vergoed

t-

-

681

zijn met 100.000 frank, dat voor elk van
beide ouders de morele schade billijk
te ramen is op 100.000 frank, en dat
'' zodus » aan V ossius Maurice in eigen
naam en als hoofd van de gemeenschap
de som van 214.853 frank toekomt, het
arrest in zijn beschikkende gedeelte
verweerder veroordeelt om aan eiser
214.853 frank te betalen;
Overwegende dat uit de context van
het arrest zonder enige twijfel blijkt dat
het bij loutere verschrijving is dat in de
onder de motieven voorkomende samenvatting en in het beschikkende gedeelte van het arrest het bedrag van
214.853 frank werd vermeld in plaats van
314.853 frank; dat, nu deze loutere
verschrijvingen kunnen worden rechtgezet door het rechtscollege dat het
bestreden arrest heeft uitgesproken, tegen
die verschrijvingen geen cassatieberoep
openstaat;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vorderingen van Hermans Germaine
in eigen naam en van V ossius Maurice en
Hermans Germaine als wettelijke vertegenwoordigers van en wettelijke beheerders over de goederen van hun
minderjarige dochter Army :
Overwegende dat de eisers geen middel
aanvoeren;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de door de burgerlijke partijen
Lemmens-D'Hont ingestelde voorziening ; verwerpt de overige voorzieningen ;
veroordeelt de eisers Lemmens-D'Hont
in de kosten van hun voorziening, en
van de afstand ervan ; veroordeelt de
overige eisers in de kosten van hun
voorzieningen.
22 februari 1977.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Tillekaerts, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. De Gryse.
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GERECHTSKOSTEN.

STRAF-

ZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVOR·
DERING ALLEEN NOG AANHANGIG BIJ DE
FEITENRECHTER. KOSTEN GEMAAKT
DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE OM DE
ZAAK IN STAAT VAN WIJZEN TE BREN •
GEN.- KOSTEN VAN DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS·
BATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE·
STELD. STRAFZAKEN. VooRZIE·
NING VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ
TEGEN
EEN ANDERE
BURGERLIJKE
PARTIJ. GEEN GEDING AANGEGAAN
TUSSEN DEZE PARTIJEN OF VEROORDE·
LING VAN DE EERSTE TEN VOORDELE
VAN DE TWEEDE. NIET-ONTVANKE·
LIJKHEID.

1° W anneer in strajzaken bij de feitenrechter alleen nog de burgerlijke rechtsvordering aanhangig is, zijn de kosten
door het openbaar ministerie gemaakt
om de zaak in staat van wijzen te
brengen, kosten van de burgerlijke
rechtsvordering (1).
2° Niet ontvankelijk is de voorziening van
een burgerlijke partij tegen een andere
burgerlijke partij waartegen zij voor de
feitenrechter geen geding had aangegaan
en ten wier voordele de beslissing geen
veroordeling van de eisende partij uitspreekt (2).
(NATIONAAL VERBOND
DER SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN,
T. VANDENRYT, GALINDO EN DOMINGUEZ.)

Met de notities overeenstemmend
arrest.
22 februari 1977.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. V erslaggever, de
H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Tillekaerts, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Houtekier.

(1) Cass., 9 juni 1975 (Arr. cass., 1975,
biz. 1073),
(2) Cass., 8 september 1975 (Arr. cass., 1976,
biz. 41).
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1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.REOHTER IN HOGER BEROEP DIE RET
BEROEPEN VONNIS WIJZIGT. REDENEN VAN DIT VONNIS NIET IN OONOLUSIE OVERGENOMEN.- REOHTER IN
HOGER BEROEP NIET VERPLIOHT DEZE
REDENEN TE WEERLEGGEN.

2o

V ALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN.- VALSHEID.BEDRIEGLIJK OPZET.- BEGRIP.

1o De ?'echter in hoger beroep die het
beroepen vonnis wijzigt, . is, bij. ontstentenis van een conclus~e waa1·~n de
1·edenen van dit vonnis wo1·den overgenomen, niet verplicht deze redenen te
weerleggen (1). (Art. 98 Grondwet.)
2o Het bedrieglijk opzet ve1·eist voo1· het
bestaan van valsheid in geschrijten is
het opzet om zichzelf of een ander een
onrechtmatig voordeel te ve?·schaffen (2).
(Art. 193 S.W.)
(AERTS.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.

DE STRAFVORDERING GAAT PAS IN
VANAF RET LAATSTE STRAFBAAR FElT.

2o

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING. VERJARING. GEEN OONOLUSIE. GEEN VERPLIOHTING VOOR DE REOHTER DE HANDE·
LINGEN AAN TE WIJZEN WAARDOOR DE
VERJARING IS GESTUIT.
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CASSATIE. BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. VERJARING.- BEVOEGDHEID VAN RET
HoF OM NA TE GAAN OF ER REGELMATIG
OVERGELEGDE
PROOESSTUKKEN
BE·
STAAN WAARUIT BLIJKT DAT DE VER·
JARING VAN DE STRAFVORDERING IS
GESTUIT.

1o W anneer verscheidene misd1·ijven de

uitvoering van eenzelfde st1·ajbaar opzet
zijn en als zodanig slechts een . en.kel
misdrijj opleve1·en, gaat de verJanng
van de strajvordering t.a.v. de gezamenlijke feiten pas in vanaj het laatste
jeit (3).
2o Bij ontstentenis van een con_clusie di.enaangaande, is de 1·echter n~et ve1plwht
in de veroordelende beslissing de p?·oceshandelingen aan te wijzen wa_m·door de
ve1jaring van de stmjvorder~ng regelmatig is gestuit (4). (Art. 97 Grondwet.)
(Impliciete oplossing.)

22 februari 1977. 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Tillekaerts, advocaatgeneraal. Pleiter, de H. Matthys (van

3o Het Hoj van Oassatie is bevoegd om na
te gaan of m· onder de 1'egelma_t_ig overgelegde processtukken stukken Z~Jn waa1'uit blijkt dat de verjm·ing van de strajvordering is gestuit (5).

de balie te Brugge).
(WILLEMYNS EN BOERJAN,
T. ORDE VAN AROHITEOTEN.)
ARREST.
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VERJARING. STRAFZAKEN.
VERSOHEIDENE MISDRIJVEN DIE DE
UITVOERING VAN EEN ENKEL STRAFBAAR OPZET ZIJN. VERJARING VAN

(1) Cass., 15 maart 1976 (A1·r. cass., 1976,
blz. 822).
(2) Cass., 20 november 1973 (A1'1', cass.,
1974, blz. 325); raadpl. cass., 22 april 1974
(ibid., 1974, blz. 896).

HET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 20 september 1976 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen ;

A.

In zoverre de voorzieningen gericht

(3) Cass., 17 maart 1975 (Ar1·. cass., 1975,
blz. 800).
(4) Cass., 25 juni 1971 (A1'1', cass., 1971,
blz. 1098), 18 januari en 2 mei 1972 (ibid.,
1972, blz. 490 en 821).
(5) Cass., 8 oktober 1974 (A1·r. cass., 1975,
blz. 175) en 25 januari 1977, supra, blz. 579.
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-683zijn tegen de beslissing op de strafvordering:
I. W at de voorziening van eerste
eiser betreft :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 21, 22, 23, 25 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het W etboek
van Strafvordering, en 97 van de Grandwet,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de ten 1aste van eiser aangehouden feiten A gepleegd werden van
7 augustus 1971 tot 17 augustus 1972 en
dat de ten laste van eiser aangehouden
feiten B gepleegd werden van 31 januari
1971 tot 9 maart 1972, telkens op verscheidene tijdstippen, voor recht zegt dat,
nu de eerste rechter terecht voor de
tegen eiser aangehouden feiten een opzet
heeft aanvaard en gezien de verknochtheid van de feiten door hem gepleegd,
de verjaring van de strafvordering
rechtsgeldig en tijdig gestuit werd door
de aanvullende vordering van de procureur des Konings van 3 mei 197 5 en dat
de thans aangehouden feiten in hoofde
van eiser de uitwerking zijn van een
misdadig opzet, zodat slechts een straf
dient uitgesproken te worden, en hem
voor deze feiten veroordeelt tot een
gevangenisstraf van twee maanden en
een geldboete van I 00 frank,
terwijl, em·ste onderdeel, het arrest eiser
veroordeelt wegens de feiten A-2, A-3,
A-4 en A-5, welke gepleegd werden tussen
7 augustus 1971 en 17 augustus 1972,
zonder dat het arrest de datum preciseert
waarop de bewezen verklaarde feiten
werden gepleegd, zodat het voor het Hof
onmogelijk is om na te gaan of de
verjaring van de strafvordering al dan
niet tijdig en rechtsgeldig gestuit werd
door de aanvullende vordering van de
procureur des Konings van 3 mei 197 5,
waaruit volgt dat het arrest niet regelmatig met redenen omkleed is (schending
van aile in het middel aangehaalde
wetsbepalingen) ;
tweede onde1·deel, de strafvordering
voor een wanbedrijf verjaart door verloop
van drie jaren, te rekenen van de dag
waarop het misdrijf is gepleegd, en de
verjaring van de strafvordering slechts
gestuit wordt door daden van onderzoek
of van vervolging, verricht binnen voormelde termijn van drie jaar, waaruit
volgt dat, nu het arrest aanneemt dat de
feil.en B-1, B-2, B-3, B-10 en B-11,
l'Bstens eiser aangehouden, gepleegd

werden van 31 januari 1971 tot 9 maart
1972, op verscheidene tijdstippen, de
verjaring van de strafvordering niet meer
rechtsgeldig noch tijdig kon gestuit
worden door de aanvullende vordering
van de procureur des Konings van 3 mei
1975, zodat de verjaring van de strafvordering reeds bereikt was op de dag
van de uitspraak van het arrest (scherrding van de artikelen 21, 22, 23 en 25 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het W etboek van
Strafvordering), waaruit eveneens volgt
dat het arrest niet regelmatig gemotiveerd is, nu het geen andere daden van
onderzoek of vervolging aanhaalt welke
de verjaring stuiten, zodat het voor het
Hof onmogelijk is na te gaan of de
strafvordering al dan niet verjaard was
op de datum van de uitspraak van het
arrest :
Over de twee onderdelen samen :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de ten laste van eiser bewezen verklaarde valsheden in geschriften en het
gebruik ervan gepleegd werden van
31 januari 1971 tot 17 augustus 1972
en met eenzelfde misdadig opzet ; dat
wanneer, zoals ten deze, de verschillende
misdrijven wegens hun eenheid van opzet
slechts een en hetzelfde misdrijf opleveren, de verjaring van de strafvordering slechts ingaat vanaf het laatste
van deze misdrijven ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de verjaring van de strafvordering
rechtsgeldig en tijdig werd gestuit « door
de aanvullende vordering van de Procureur des Konings van 3 (lees 5) mei 1975 ll
aan de onderzoeksrechter ;
Dat derhalve de verjaring van de
strafvordering op de dag van de uitspraak van het arrest niet was ingetreden;
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;
II. W at de voorziening van tweede
eiser betreft :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 21, 22, 23, 25 van
de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het W etboek
van Strafvordering, en 97 van de Grandwet,

-684doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de in hoofde van eiser
aangehouden feiten gepleegd werden
van 31 januari 1971 tot 9 maart 1972, op
verscheidene tijdstippen, voor recht zegt
dat, nu de eerste rechter terecht voor
de tegen eiser aangehouden feiten een
opzet heeft aanvaard en gezien de
verknochtheid van de feiten door hem
gepleegd, de verjaring van de strafvordering rechtsgeldig en tijdig gestuit
werd door de aanvullende vordering van
de procureur des Konings van 3 mei
1975 en dat de thans weerhouden feiten
in hoofde van eiser de uitwerking zijn
van een misdadig opzet, zodat slechts
een straf dient uitgesproken te worden,
en hem voor deze feiten veroordeelt tot
een gevangenisstraf van een maand en
een geldboete van 100 frank,
terwijl de strafvordering voor een
wanbedrijf verjaart door verloop van
drie jaren, te rekenen van de dag waarop
het misdrijf is gepleegd, en de verjaring
van de strafvordering slechts gestuit
wordt door daden van onderzoek of van
vervolging, verricht binnen voormelde
termijn van drie jaar, waaruit volgt dat,
nu het arrest aanneemt dat de in hoofde
van eiser aangehouden feiten gepleegd
werden van 31 januari 1971 tot 9 maart
1972, op verscheidene tijdstippen, de
verjaring van de strafvordering niet meer
rechtsgeldig noch tijdig kon gestuit
worden door de aanvullende vordering
van de procureur des Konings van
3 mei 1975, zodat de verjaring van de
strafvordering reeds bereikt was op de
dag van de uitspraak van het arrest
(schending van de artikelen 21, 22, 23, 25
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het W etboek
van Strafvordering), waaruit eveneens
volgt dat het arrest niet regelmatig
gemotiveerd is, nu het geen andere daden
van onderzoek of vervolging aanhaalt die
de verjaring stuiten, zodat het voor het
Hof onmogelijk is nate gaan of de strafvordering al dan niet verjaard was op
de datum van de uitspraak van het
arrest (schending van artikel 97 van de
Grondwet):
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de ten laste van eiser bewezen verklaarde valsheden in geschriften en het
gebruik ervan gepleegd werden van
31 januari 1971 tot 9 maart 1972;
Overwegende dat de verjaring van
de strafvordering rechtsgeldig werd gestuit door de opdracht van de onderzoeksrechter aan de gerechtelijke politie

gedagtekend van 27 december 1973; dat
zij derhalve niet ingetreden was op de
datum van het arrest ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;

B. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat de eisers geen bijzonder middel iriroepen ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de
kosten van hun voorzieningen.
22 februari 1977. 2e kamer.
Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Tillekaerts, advocaatgeneraal.- Pleite1·, de H. De Baeck.

2e KAMER. -

22 februari 1977.

1° STRAF.- WEGVERKEER.- OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT. - 0VERTREDING DIE DOOR
DE KONING SPECIAAL IS AANGEWEZEN
ALS ZWARE OVERTREDING.- MINIMUM
VAN DE GELDBOETE.
2° WEGVERKEER. OVERTREDING
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT.0VERTREDING DIE DOOR DE KONING
SPEOIAAL IS AANGEWEZEN ALS ZWARE
OVERTREDING.- STRAF.- MINIMUM
VAN DE GELDBOETE.
30 STRAF.- WANBEDRIJF.- PoLITIE-

STRAF UITGESPROKEN. - VOORWAARDEN VAN WETTELIJKHEID.
4° STRAF.- WEGVERKEER.- OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT DIE DOOR DE KONING SPECIAAL IS AANGEWEZEN ALS ZWARE
OVERTREDING. POLITIEGELDBOETE
UITGESPROKEN ZONDER VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN AAN TE DUIDEN.0NWETTELIJKHEID.
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5° WEGVERKEER. OVERTREDING
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT
DIE DOOR DE KONING SPECIAAL IS AANGEWEZEN ALS ZWARE OVERTREDING.
- POLITIEGELDBOETE UITGESPROKEN
ZONDER AANDUIDING VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. - 0NWETTELIJKHEID.

1° en 2° Bij ontstentenis van verzachtende
omstandig"fl,eden bedraagt het minimum
van de geldboete wegens een overtreding
van het Wegverkeersreglement die door
de Koning als zware overtreding is
aangewezen, 50 frank (1). (Art. 29,
lid 1 en 3, van de wet betreffende de
politie over het wegverkeer, gewijzigd
bij de wet van 9 juni 1975; koninklijk
besluit van 12 juni 1975 tot aanwijzing
van de zware overtredingen van het
algemeen verkeersreglement op de
politie van het wegverkeer.)
3° De strajrechter
aanhangig is
een politiestraf
dat wanbedrijf
omstandigheden
worden en hij
omstandigheden
duidt (2). (Art.
1867.)

bij wie een wanbedrijj
gemaakt, mag slechts
uitspreken indien voor
wettelijk verzachtende
kunnen aangenomen
bovendien verzachtende
in zijn vonnis aan1 wet van 4 oktober

4° en 5° Onwettelijk is de beslissing die,
zonder verzachtende omstandigheden aan
te duiden, een beklaagde veroordeelt tot
een politiegeldboete wegens een door de
Koning speciaal als zware overtreding
aangewezen overtreding van het Wegve?·keersreglement (3). (Art. 29, lid 1 en
3, van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer, gewijzigd bij de
wet van 9 juni 197 5 ; koninklijk besluit
van 12 juni 1975 tot aanwijzing van
de zware overtredingen van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer ; art. 1 wet van 4 oktober
1867.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE TONGEREN,
T. VEUSKENS.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 november 1976 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Tongeren ;
(1) (2) en (3) Cass., 17 augustus 1976

(Arr. cass., 1976, biz. 1235).

Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 29 van de wetten
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoordineerd op 16 maart 1968
en gewijzigd door de wet van 9 juni 197 5,
doordat het vonnis verweerder veroordeelt tot een geldboete van 25 frank,
gebracht op 1.000 frank, of drie dagen
vervangende gevangenisstraf om, te Bree
op 19 augustus 1975, als bestuurder van
een autovoertuig verzuimd te hebben
de doorgang vrij te Iaten voor de van
rechts komende bestuurder, verkeersinbreuk voorzien bij artikel 16-1 van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968.
op de politie van het wegverkeer,
terwijl de overtrading van artikel 16-1
van het koninklijk besluit van 14 maart
1968 op de politie van het wegverkeer
door artikel 1, 2°, a, van het koninklijk
besluit van 12 juni 197 5 beschouwd
wordt als een zware overtrading in de
zin van artikel 29 van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoordineerd op 16 maart 1968 en
gewijzigd bij de wet van 9 juni 1975,
welk artikel 29 in zijn eerste lid bepaalt
dat de speciaal door de Koning als
zodanig aangewezen zware overtredingen
worden gestraft met gevangenisstraf van
acht dagen tot een maand en met geldboete van 50 frank tot 500 frank of met
een van die straffen aileen,
en terwijl het vonnis geen gewag maakt
van aanneming van verzachtende omstandigheden, zodat het een onwettige
straf uitspreekt :
Overwegende dat het vonnis verweerder veroordeelt tot een enkele geldboete
van 25 frank wegens inbreuk op de
artikelen 15 en 16 van het Wegverkeersreglement, feiten gepleegd te Bree op
19 augustus 1975;
Overwegende dat krachtens artikel I;
2°, a, van het koninklijk besluit van
12 juni 1975 gezegde overtredingen
worden beschouwd alS zware overtredingen in de zin van artikel 29 van de
wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, zoals zij gewijzigd werden
bij de wet van 9 juni 1975;
Overwegende dat krachtens voormeld
artikel 29, eerste lid, de zware overtredingen van het W egverkeersreglement,
als zodanig speciaal door de Koning
aangewezen, gestraft ·worden, behalve
het geval van verzachtende omstandigheden, met gevangenisstraf van acht
dagen tot een maand en met geldboete
van 50 tot 500 frank of met een van die
straffen aileen ;
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Overwegende dat het vonnis, hetwelk
ten deze geen verzaehtende omstandigheden aanduidt, een onwettige straf
uitspreekt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet
over de tegen verweerder ingestelde
strafvordering ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correetionele Reehtbank te Hasselt,
zitting houdende in hoger beroep.
22 februari 1977. 2e kamer.
Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
Ridder de Sehaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Tillekaerts, advocaatgeneraal.

3e KAMER. -

23 februari 1977.

RECHTBANKEN. - BURGERLIJKE ZAKEN.- HET IS VERBODEN OVER NIET
GEVORDERDE ZAKEN UITSPRAAK TE
DOEN. GEREOHTELIJK WETBOEK,
ARTIKEL 1138, 2o. - BEGRIP.

De 1·echter bij wie een vorde1·ing tot betaling
van aan de getroffene van een arbeidsongeval verschuldigde vergoedingen aanhangig is en die de verzekeraar-arbeidsongevallen ve1•oordeelt om aan deze
getroffene de wettelijke vergoedingen
te betalen, met aftrek van de bedragen
die reeds gestort werden, doet geen
uitspraak over niet gevorderde zaken.
(Art. 1138, 2o G.W.)
(ERNOUX, T.PATROONKAS
VOOR HANDEL EN NIJVERHEID.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 februari 1970 (1) in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Luik ;
(1) De voorziening
14 juni 1976.

werd

ingesteld

op

Over het middel afgeleid uit de schending van artikel ll38, inzonderheid 2°,
van het Gereehtelijk W etboek en van het
algemeen reehtsbeginsel dat de reehter
verbiedt uitspraak te doen over niet
gevorderde zaken,
doo1•dat het vonnis verweerster als
verzekeraar arbeidsongevallen veroordeelt om aan eiser die getroffen werd door
een arbeidsongeval de wettelijke vergoedingen uit te betalen die overeenstemmen met de ongesehiktheden die
het vaststelt, rekening houdende met
het niet betwiste loon van 120.000 frank,
en haar daarenboven veroordeelt in de
moratoire intresten ten belope van
4,5 pet. sinds de dagvaarding, voor de
vergoedingen die op die datum of voordien eisbaar waren, en voor de andere
vergoedingen sinds de dag waarop ze
eisbaar werden, met aftrek van de
bedragen die reeds gestort werden en
van een intrest van 4,5 pet. op die
bedragen sinds de datum van hun
uitbetaling,
terwijl de aldus door de rechtbank
bevolen aftrek door verweerster voor de
feitenrechter niet gevraagd werd, inzonderheid in haar eonelusie, en het vonnis
bijgevolg door deze aftrek te bevelen
op een onwettige wijze uitspraak doet
over een niet gevorderde zaak en in
ieder geval aan verweerster meer toekent
dan zij had gevraagd :
Overwegende dat uit de stukken van
de reehtspleging blijkt dat eiser verweerster heeft gedagvaard om haar te
laten veroordelen tot vergoeding van de
gevolgen van een op l maart 1963
gebeurd arbeidsongeval, rekening houdend met een tijdelijke algehele arbeidsongesehiktheid en een basisloon van
120.000 frank;
Dat eiser, in het besehikkende gedeelte
van zijn eonelusie van hoger beroep,
de reehtbank verzocht te zeggen " dat
ge'intimeerde (thans verweerster) de tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid vergoed heeft tot 15 april 1965 en dat het
akkoord tussen partijen tot die datum
op zijn minst geeerbiedigd moet
worden»;
Dat verweerster in eonelusie de reehtbank verzocht voor recht te zeggen dat
de besluiten van de deskundigen bekraehtigd moesten worden en dat de
wettelijke vergoedingen aan eiser zouden
betaald worden op grond van een
blijvende ongeschiktheid van 15 pet.
met ingang van 1 maart 1964;
Overwegende dat het vonnis na be-
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krachtiging van het verslag van de
deskundigen betreffende de successieve
percentages van tijdelijke arbeidsongeschiktheid van eiser en betreffende het
percentage van zijn definitieve arbeidsongeschiktheid dat met ingang van
1 maart 1964 op 15 pet. werd vastgesteld,
zegt dat, voor de periode van 1 maart
1963, datum van het ongeval, tot 15 april
1965, verweerster voorschotten heeft
uitbetaald die in mindering moesten
gebracht worden op hetgeen definitief
aan eiser zou worden betaald na het
onderzoek van zijn geval bij onderling
overleg of door het gerecht; dat deze
voorschotten niet het karakter van
definitief akkoord hebben over de vergoeding van de aldus gedekte periode ;
dat dienaangaande uit de eenendertig
door eiser voorgelegde uitbetalingen niet
kan afgeleid worden dat de partijen ten
deze hebben willen afwijken van het
gewone gebruik de betaalde vergoedingen
" in mindering te brengen " ;
Overwegende dat het vonnis bijgevolg
verweerster veroordeelt om aan eiser de
wettelijke vergoedingen te betalen die
overeenstemmen met de arbeidsongeschiktheden die het vaststelt, met aftrek
van de in mindering te brengen bedragen
die reeds gestort werden ;
Overwegende dat het vonnis aldus
uitspraak doet over de vordering, zoals
ze door eiser werd voorgelegd in zijn
dagvaarding en conclusie, zonder een
geschil op te werpen waarvan het bestaan
door de conclusie van de partijen wordt
uitgesloten, en zonder uitspraak te doen
over niet gevorderde zaken ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Overwegende dat de kosten krachtens
de wet van 20 maart 1948 ten laste van
verweerster moeten gelegd worden ;

23 februari 1977.

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. WERKNEMERS. ALGEMENE BEGRIPPEN.- VoRDERING
VAN EEN VERZEKERINGSINSTELLING TOT
TERUGBETALING VAN DE DOOR HAAR
AAN EEN REOHTHEBBENDE ONVERSOHULDIGD UITGEKEERDE BEDRAGEN.
- BESLISSING DIE AMBTSHALVE BEVEELT DAT DEZE VERZEKERINGSINSTELLING HET BEDRAG VAN DE ONVERSOHULDIGDE UITKERINGEN ZOU BOEKEN
OP DE BIJZONDERE REKENING WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 124, § 2, VAN
DE WET VAN 9 AUGUSTUS 1963. 0NWETTELIJKHEID.

De rechte1· bij wie de

vorde~·ing

van een
tegen een rechthebbende tot te1·ugbetaling van onverschuldigde uitkeringen aanhangig is
mag niet ambtshalve bevelen dat deze
verzekeringsinstelling het bedrag van de
door de rechthebbende onverschuldigd
ontvangen uitkeringen zou boeken op de
bijzondere 1·ekening waarvan spmke in
a1·tikel 124, § 2, van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling inzake
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzeke1'ing. (Art. 1138, 2° G.W.)

ve~·zekeringsinstelling

(NATIONALE BOND DER LIBERALE
MUTUALITEITSFEDERATIEN VAN BELGIE,
T. GEERTS.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 juni 197 5 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel ;

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt verweerster in de
kosten.
23 februari 1977.- 3e kamer.- Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Fally en A. DeBruyn.

1

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1068, 1138 van het
Gerechtelijk Wetboek en 124,' § 2, van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling
en organisatie van een regeling van
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
doordat het arbeidshof eiseres verplicht
heeft het bedrag ten belope van
10.922 frank te boeken op de bijzondere
rekening bepaald bij artikel124, § 2, van
de wet van 9 augustus 1963, zijnde het
bedrag van de onverschuldigde betaling
dat verweerster ingevolge het bestaan
van onoverkomelijke dwaling niet moet
terugbetalen,
terwijl het verzoekschrift van hager
beroep van 19 maart 197 5 enkel vraagt

-688dat
verweerster het
bedrag
van
59.130 frank niet zou moeten terugbetalen
en de partijen geen conclusie hebben
genomen ; de rechter in hoger beroep
niet meer mag toekennen dan er hem
werd gevraagd en geen uitspraak mag
doen over niet gevorderde zaken, behalve
wanneer de openbare orde hem daartoe
zou verplichten; artikel 124, § 2, van de
wet van 9 augustus 1963 geen bepaling
is van openbare orde ; de rechter in hoger
beroep, door aldus aan eiseres de in het
middel bedoelde verplichting op te
leggen, het beginsel inzake het beschikkende gedeelte miskend heeft en bijgevolg
de aangevoerde wettelijke bepalingen
heeft geschonden :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de rechtsvordering van eiseres strekte
tot veroordeling van verweerster in de
betaling van 59.930 frank als terugbetaling van onverschuldigde vergoedingen en prestaties van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering ; dat de eerste
rechter die vordering heeft ingewilligd ;
dat verweerster tegen deze beslissing
hoger beroep heeft ingesteld en gevraagd
heeft dat ze teniet zou worden gedaan,
onder aanvoering dat niet het nodige werd
gedaan om te genieten van de prestaties
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
ingevolge een onoverkomelijke dwaling
die te wijten was aan de vergissingen en
naJatigheden van eiseres ;
Overwegende dat het arrest het vonnis
bevestigt .in zoverre het verweerster
veroordeelt
om
een
bedrag
van
49.008 frank terug te betalen, doch de
rechtsvordering van eiseres tot terugbetaling van een bedrag van 10.922 frank
afwijst door, betrekkelijk dit bedrag, de
door verweerster aangevoerde onoverkomelijke dwaling aan te nemen ;
Overwegende dat het arrest bovendien
voor recht zegt dat deze onoverkomelijke
dwaling geen afbreuk doet aan het
objectief karakter van onverschuldigde
betaling van de uitkering van 10.922 frank
en dat ze, nu ze aan eiseres te wijten is,
deze niet vrijstelt ; dat eiseres bijgevolg
het bedrag van deze betaling zal boeken
op de bijzondere rekening die daartoe
door artikel 124, § 2, van de wet van
9 augustus 1963 werd ingesteld;
Overwegende dat het geschil, zoals het
door het verzoekschrift van eiseres aan
de eerste rechter werd voorgelegd en
zoals het door het hoger beroep van
verweerster voor het arbeidshof werd
gebracht, slechts betrekking had op de
terugbetaling van de ten onrechte be-

taalde bedragen ; dat de boeking van
deze bedragen op de bijzondere rekening
bepaald bij voornoemd artikel 124, § 2,
aan de rechter niet werd gevraagd ; dat
ze geen uitstaans heeft met de betrekkingen tussen de ver~ekeringsinstellin
gen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering en de rechthebbenden en dat geen
enkele wettelijke bepaling de rechter, bij
wie een geschil tussen deze partij en
aanhangig is, verplicht zulks ambtshalve
te bevelen;
Dat het arbeidshof door deze boeking
te bevelen de in het middel bedoelde
wettelijke bepalingen heeft geschonden ;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat eiseres, overeenkomstig de artikelen 580, 2°, 1017 en 1ll1
van het Gerechtelijk Wetboek, in de
kosten moet veroordeeld worden ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het zegt dat eiseres
de onverschuldigde betaling ten belope
van 10.922 frank zal boeken op de
bijzondere rekening bedoeld bij artikel 124, § 2, van de wet van 9 augustus
1963; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiseres in de kosten ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
23 februari 1977.- 3e kamer.- Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Meeus. Gelijkluidende oonclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Biitzler.
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VOORZIENING

23 februari 1977.

IN

CASSATIE.

VORM. DIREOTE GEMEENTEBELAS·
TINGEN.
BETEKENING VAN DE
VERKLARING VAN VOORZIENING. BEWIJS VAN DEZE BETEKENING NIET
OVERGELEGD. NIET·ONTVANKELIJK·
REID.

Niet ontvankelijk is de cassatievoorziening
tegen een besluit van de bestendige
deputatie van een provincieraad over
een reclamatie tegen een aanslag in een
directe gemeentebelasting, wanneer uit
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de regelmatig aan het Hoj overgelegde
stukken niet blijkt dat de verklaring van
voorziening binnen de bij artikel 4 van
de wet van 22 januari 1849 gestelde
termijn betekend werd aan de partij
tegen wie de voorziening is gericht (1).
(Art. 2 wet van 22 juni 1865; art. 16
wet van 22 juni 1877.)
(CAMBIER,
T. GEMEENTE HANTES-WIMERIES.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.

23 februari 1977.- 3e kamer.- Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, de

VOOR DE WET VAN 3 NOVEMBER 1976
GEEN LAST WELKE OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 71, § 1, 3°, VAN HET WETBOEK
VAN DE lNKOMSTENBELASTINGEN AFTREKBAAR IS VAN HET TOTAAL BELASTBAAR INKOMEN.

1° en 2° Onder de regeling van het W etboek
van de Inkomstenbelastingen van v66r
de inwerkingtreding van de wet van
3 november 1976, waren geen lasten,
welke overeenkomstig artikel 71, § 1, 3°,
van dit wetboek ajtrekbaar waren van
het totaal belastbaa?' inkomen, de bedragen welke de echtgenoot van de
belastingschuldige, bij toepassing van
artikel 218 van het Burgerlijk Wetboek (2), gemachtigd werd om, met
uitsluiting van laatstgenoemde, op diens
inkomsten te ontvangen (3).

H. Duchatelet, advocaat,generaal.
(HENRION, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST (vertaling).

1e KAMER.- 24 februari 1977.
1o

INKOMSTENBELASTINGEN.
VAN HET TOTAAL BELASTBAAR· NETTOINKOMEN AFTREKBARE LASTEN~
WETBOEK VAN DE lNKOMSTENBELASTINGEN, ARTIKEL 71, § 1, 3°. - REGELING VOOR DE WET VAN 3 NOVEMBER
1976. - BEDRAGEN WELKE EEN ECHTGENOOT, BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 218 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK, GEMACHTIGD WERD OM, MET
UITSLUITING VAN DE ANDERE ECHTGENOOT, OP DIENS INKOMSTEN TE
ONTVANGEN. - DERGELIJKE BEDRAGEN WAREN GEEN AFTREKBARE LASTEN.

2° HUWELIJK.- RESPECTIEVE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE
ECHTGENOTEN. - BEDRAGEN WELKE
EEN ECHTGENOOT, BIJ TOEPASSING
VAN ARTIKEL 218 VAN RET BURGERLIJK
WETBOEK, GEMACHTIGD WERD OM, MET
UITSLUITING VAN DE ANDERE ECHTGENOOT, OP DIENS INKOMSTEN TE
ONTVANGEN. - DERGELIJKE BlilDRAGEN WAREN ONDER DE REGELING VAN
(1) Cass., 28 februari 1975 (.Arr. cass., 1975,
biz. 675); raadpl. cass., 26 janua'ri 1977, supra,
biz. 592.
(2) Dit artikei 218 is sinds de wet van
14 juli 1976 betreffende de wederzijdse
rechten en verplichtingen van echtgenoten en

HET HOF ;
Gelet op het bestreden
arrest, op 5 januari 1976 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de
schending vari de artikelen 67, inzonderheid 3°, 71, § 1, inzonderheid 3°, van het
W etboek van de Inkomstenbelastingen
en 218 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat, na de vaststelling dat de
echtgenote van eiser, bij beslissing van
10 mei 1965 van de Vrederechter te
Sint-Jans-Molenbeek, overeenkomstig artikel 218 van het Burgerlijk Wetboek,
gemachtigd werd om, met uitsluiting
van eiser, diens opbrengsten uit zijn
werk bij zijn werkgevers te ontvangen
alsook alle andere hem eventueel door
derden verschuldigde geldsommen of
inkomsten, ten belope van 15.000 frank
per maand, en zonder te betwisten dat,
zoals eiser in zijn conclusie voor het hof
van beroep betoogde, begunstigde niet
met eiser samenwoonde, nu zij sinds meer
dan tien jaar feitelijk gescheiden waren,
het arrest beslist dat, nu de aldus aan
eisers echtgenote toegekende bedragen
de huwelijksvermogenssteisels, artikei 221
van het Burgerlijk W etboek geworden.
(3) Men raadpiege de verwijzingen in de
conciusie van het openbaar ministerie, verschenen in Bull. en Pas., 1977, I, biz. 666.
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haar als bij drage in de kosten van
huishouden werden toegekend, zij niet
beschouwd konden worden als een uitkering tot levensonderhoud bedoeld bij
de artikelen 67, 3°, en 71, § 1, 3o, van het
W etboek van de Inkomstenbelastingen,
en eisers verhaal ongegrond heeft verklaard in zoverre dit strekte te doen
beslissen dat de aldus aan eisers echtgenote toegekende bedragen van inkomsten van eiser moesten afgetrokken
worden en belast moesten worden ten
name van zijn echtgenote,
terwijl, hoewel bij feitelijke scheiding
een huishouden in de zin van artikel 218
van het Burgerlijk W etboek nog kan
bestaan, er geen huishouden meer is in
de zin van de artikelen 67, 3°, en 71, § 1,
3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelasting,
zodat het
bedrag van
15.000 frank dat eisers echtgenote maandelijks ontving zoals werd gepreciseerd,
van eisers inkomsten moest afgetrokken
worden :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat door de beslissing van de vrederechter eisers echtgenote werd gemachtigd om, bij toepassing van het
toen van kracht zijnde artikel 218 van
het Burgerlijk W etboek, met uitsluiting
van eiser, de opbrengsten uit zijn werk
alsook aile andere hem eventueel door
derden verschuldigde geldsommen en inkomsten, ten belope van 15.000 frank
per maand te ontvangen ;
Dat het arrest zegt dat de aldus aan
eisers echtgenote toegekende bedragen
als bijdrage in de lasten van de huishouding werden toegekend en dus niet
beschouwd kunnen worden als een
uitkering tot levensonderhoud in de zin
van de artikelen 67, 3°, en 71, § 1, 3o, van
het W etboek van de Inkomstenbelastingen;
. Overwegende dat het arrest aldus zijn
beslissing wettelijk verantwoordt luidens
welke deze bedragen niet kunnen afgetrokken worden van eisers inkomsten ;
dat aangezien deze bedragen immers
geen uitkeringen tot levensonderhoud
zijn in de zin van de voornoemde bepalingen, het voor de toepassing van de
andere in deze bepalingen gestelde voorwaarden geen belang heeft dat er bij
feitelijke scheiding van de echtgenoten
geen huishouden meer is ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

24 februari 1977. 1 8 kamer. VoorzittM', Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. - VerslaggevM', de H. Meeus. Gelijkluidende conclusie (1), de H. Dumon,
eerste advocaat-generaal.

18
1°

KAMER. -

24 februari 1977.

BELASTING
OP
DE
AUTOMATISCHE ONTSPANNINGSTOESTELLEN.- WETBOEK VAN DE MET
DE lNKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE BELASTINGEN (KONINKLIJK
BESLUIT VAN 23 NOVEMBER 1965). WET VAN 5 JULI 1972 TOT WIJZIGING
VAN DIT WETBOEK.- VERROGING VAN
RET BEDRAG VAN DE BELASTINGEN.TERUGWERKING VAN DE WET. BI.TKOMENDE
BELASTING
OP DE
TOESTELLEN IN DE LOOP VAN RET EERSTE
SEMESTER VAN RET JAAR 1972 OPGESTELD.

2°

WETTEN EN BESLUITEN.
TOEPASSING IN DE TIJD.- BELASTING
OP DE AUTOMATISCRE ONTSPANNINGS·
TOESTELLEN. WETBOEK VAN DE
MET DE !NKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE BELASTINGEN (KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 NOVEMBER 1965).
-WET VAN 5 JULI 1972 TOT WIJZIGING
VAN DIT WETBOEK.- VERROGING VAN
RET BEDRAG VAN DE BELASTINGEN.TERUGWERKING VAN DE
WET.
BIJKOMENDE BELASTING OP DE TOESTELLEN IN DE LOOP VAN RET EERSTE
SEMESTER VAN RET JAAR 1972 OP·
GESTELD.

3°

BELASTING
OP
DE
AUTOMATISCHE
ONTSPANNINGSTOESTELLEN.- WETBOEK VAN DE MET
DE lNKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE BELASTINGEN (KONINKLIJK
BESLUIT VAN 23 NOVEMBER 1965,
ARTIKEL 82).- WET VAN 5 JULI 1972,
ARTIKEL 4, § 2. TOESTEL DAT OP
DEZE DATUM WERD « OPGESTELD ll, BEGRIP.

1° en 2° De wet van 5 juli 1972 tot wijziging van het W etboek van de met de
(1) De conclusie van het openbaar ministerie
is verschenen in Bull. en Pas., 1977, I, blz. 666
en vlg.
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I nkomstenbelastingen gelijkgestelde Belastingen inzake automatische ontspanningstoestellen ve1·hoogt de bedragen
van de belasting waarvan sprake was in
artikel 80 van dit wetboek en, in afwijking van het beginsel volgens hetwelk
wetten niet te1·ugwerken en dat gehuldigd
w01·dt in artikel 2 van het Bu1·gerlijk
Wetboek, bepaalt a.m. dat een bijkomende
belasting in overeenstemming met deze
verhoging verschuldigd is op de toestellen
welke we1·den opgesteld in de loop van het
ee1·ste semeste1• van het jaar 1972, d.w.z.
vanaf 1 janua1·i 1972 (1).

of tijdens het ee1•ste semester van het jaa1·
in de zin van artikel 82 van het W etboek
van de met de I nkomstenbelastingen
gelijkgestelde Belastingen en van a1·tikel 4, § 2 van de wet van 5 juli 1972 tot
wijziging van dit wetboek, w01·dt ve1·staan
het toestel dat ofwel 1·eeds van v661·
1 januari van dit jam· op een der
plaatsen, als bedoeld bij m·tikel 76, § 1
van hetzelfde wetboek, was opgesteld
doch er tijdens dit semester is opgesteld
gebleven, ojwel na de ee1·ste dag van het
jam·, doch tijdens dit semester, op die
plaatsen we1·d aangebracht (2).

3o Onder toestel « opgesteld " in de loop van
(1} en (2) De automatische ontspanningstoestellen waarvoor de administratie bijkomende belasting had gevorderd overeenkomstig de wet van 5 juli 1972 waren reeds
v66r 1 januari 1972 opgesteld op een van de
plaatsen bedoeld in artikel 76, § 1, van het
W etboek van de met de Inkomstenbelastingen
gelijkgestelde Belastingen. Zij waren er nog
na deze datum.
De eiser had betoogd dat de nieuwe wet
ter invoering van bijkomende belasting geen
toepassing vond op toestellen die reeds v66r
1 januari 1972 opgesteld waren op een voor
het publiek toegankelijke plaats.
Het bestreden arrest beslist dat deze stelling
naar recht faalt.
In de voorbereiding van de wet van 5 juli
1972 zijn wellicht nuttige en nadere inlichtingen te vinden over het aldus voorgelegde
vraagstuk, doch er blijkt duidelijk uit de
wetteksten dat de oplossing van het geannoteerd arrest de juiste was.
.Artikel 4, § 1, van de wet van 5 juli 1972
bepaalt dat deze wet in werking treedt met
ingang van 1 april 1972. De nieuwe of bijkomende belasting waarvan sprake in deze wet
moest uitdrukkelijk worden gevorderd voor
de toestellen die werden " opgesteld » van
1 april 1972 af.
De wet van 5 juli 1972 is bekendgemaakt
in het Staatsblad van 27 juli 1972 en heeft dus
in een zekere mate terugwerkende kracht
daar zij, krachtens artikel 4, § 1, betrekking
heeft op feiten van vier maanden v66r haar
inwerkingtreding. Dit is ongewoon, maar
de wetgever kan afwijken van artikel 2 van
het Burgerlijk Wetboek over de terugwerking
van de wetten en de rechterlijke macht past
retroactief een wet toe, als uit een duidelijk
en klare tekst van de wetgever blijkt dat hij
aan zijn nieuwe wet terugwerkende kracht
heeft willen toekennen.
Het Hof heeft reeds in zijn arrest van
18 janual'i 1924 het volgende beslist : " que si,
aux termes de l'article 2 du Code civil, la loi

ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet
retroactif, ce principe qui constitue a la fois
un precepte pour le legislateur, une obligation
pour le juge et une garantie pour le citoyen
ne revet point cependant un caractere absolu ;
que le juge doit appliquer la loi au passe, si
telle a ete !'intention expresse ou tacite du
Iegislateur » (Bull. en Pas., 1924, I, 141,
redenen, inz. blz. 144; in dezelfde zin, cass.,
21 september en 9 november 1956, ibid,,
1957, I, 29 en 253; raadpl. ook de conclusie
van de .Advocaat-Generaal Warner v66r het
arrest van het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen van 7 juli 1976,
zaak 7/76, Verz., 1976, inz. biz. 1236 tot 1240).
.Aangezien artikel 2 van het Burgerlijk
W etboek een bepaling is met de waarde of
de kracht van een wet van de wetgevende
macht, kan deze ervan afwijken, maar de
rechters gaan aan een wet slechts terugwerkende kracht verlenen als vaststaat dat
zulks de bedoeling van de wetgever is geweest.
Terloops weze aangestipt dat bepalingen
van het internationaal recht zelfs aan de
wetgever verbieden aan zijn wetten een
dergelijk gevolg toe te kennen.
Er bestaat dus geen moeilijkheid voor de
toestellen die na 1 april 1972 zijn opgesteld.
Zij zijn immers opgesteld in de loop van het
tweede, derde of vierde kwartaal van het
jaar en de nieuwe belasting is dus verschuldigd,
Wil de bepaling van artikel 4, § 1, van de
wet van 5 juli 1972 zeggen dat de toestellen
die reeds v66r 1 april 1972 werden opgesteld
of zich bevonden op plaatsen als bedoeld in
artikel 76, § 1, van het wetboek niet aan de
bijkomende belasting onderworpen waren P
N een. Immers, § 2 van hetzelfde artikel 4
bepaalt het volgende: "Voor de automatische
ontspanningstoestellen opgesteld in de loop
van het eerste semester 1972, is het eisbare
belastingsupplement gelijk aan de drie
vierden van het verschil tussen het nieuwe
en het oude belastingbedrag >>,
Dit is een tweede retroactief gevolg van de
wet van 5 juli 1972. Op de automatische
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(FRANCKX, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.}
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 februari I976 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

terwijl, eerste onderdeel, het arrest aldus
niet passend antwoordt op de conclusie
waarin eiser betoogde dat ... ;
tweede onderdeel, het arrest, door enkel
te zeggen « dat het onlogisch zou zijn
de nieuwe belasting toe te passen op de
tijdens het dienstjaar opgestelde toestellen en ze niet toe te passen op de
toestellen die reeds op I januari I972
opgesteld waren "• steunt op een argument dat een loutere veronderstelling
is en de wet uitlegt op een wijze die
geenszins met de tekst overeenstemt ;

Over de drie middelen samen, afgeleid,
het ee1•ste uit de schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 2 van het
Burgerlijk Wetboek en 4, §§ I en 2,
van de wet van 5 juli I972 tot wijziging
van het W etboek van de met de Inkomstenbelastingen gelijkgestelde Belastingen in verband met de automatische
ontspanningstoestellen,
doordat het hof van beroep beslist
<< dat het duidelijk is dat de toestellen
die v66r I januari I972 opgesteld werden
onderworpen zijn aan de bijkomende
belasting voor I972; dat het onlogisch
zou zijn de nieuwe belasting toe te passen
op de toestellen die tijdens het dienstjaar
werden opgesteld en deze niet toe te
passen op de toestellen die op I januari
I972 reeds waren opgesteld, hoewel de
pas geplaatste toestellen minder lang
in werking zijn dan de andere »,

het tweede, uit de schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 2 van het
Burgerlijk Wetboek en 4, §§ I en 2,
van de wet van 5 juli I972,
doordat het arrest beslist dat genoemd
artikel 4, § 2, geenszins betekent dat de
wet slechts een beperkte retroactiviteit
zou hebben en dienaangaande enkel
toepasselijk zou zijn op de toestellen
die tijdens het dienstjaar werden opgesteld, en dat het duidelijk is dat de
bijkomende , belasting voor I972 ook
toepasselijk is op de v66r I januari I972
opgestelde toestellen,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest aldus
niet antwoordt op de conclusie van eiser

ontspanriingstoestellen opgesteld in de loop
van het eerste kwartaal van 1972, d.i. tussen
1 januari 1972 en 31 maart 1972, moet ook
krachtens de nieuwe wet bijkomende belasting
worden betaald.
De eiser beweerde dat hem volgens de wet,
geen nieuwe belasting kon worden opgelegd,
daar zijn toestellen reeds voor 1 januari 1972
waren opgesteld op de plaatsen in de wet
bedoeld ; hoewel deze toestellen zich daar op
deze dag en later nog bevonden, werden zij,
naar zijn mening, niet « opgesteld " in de loop
van het eerste semester van 1972, zoals dit
is bepaald bij artikel 4, § 2, van de nieuwe
wet en van artikel 82 van de gecoiirdineerde
wetten.
Een dergelijke interpretatie is niet redelijk.
Het woord « opgesteld " heeft niet enkel een
« actieve "• doch ook een « passieve " betekenis.
Als artikel 82 van het W etboek zegt dat de
belasting voor het hele jaar verschuldigd is
« wanneer het toestel is opgesteld in de loop
van het eerste kwartaal » beoogt het per se
niet enkel b.v. het zetten, aanbrengen op
de desbetreffende plaatsen, het vervoeren
naar die plaatsen - dit alles vanaf 1 januari doch vanzelfsprekend ook het feit dat deze
toestellen daar « opgesteld » zijn, in de passieve betekenis, nl. dat zij zich reeds daar
bevinden op 1 januari 1972.

Was zulks niet het geval, dan vraagt men
zich af hoe men artikel 82 van het W etboek
zou kunnen toepassen I De interpretatie van
de eiser zou ten gevolge hebben dat een
automatisch ontspanningstoestel dat zich
o.m. op een voor het publiek toegankelijke
plaats, b.v. 10 dagen voor 1 januari, zou
bevonden hebben en daar nog zou staan op
1 januari 1972 niet zou opgesteld zijn in de
loop van het eerste kwartaal in de zin van
de wet. Er was dus evenmin sprake van
« opstelling » in de loop van het tweede, derde
en vierde kwartaal. Er zou dus geen belasting
verschuldigd zijn tenzij voor het laatste
kwartaal van het vorige jaar I
De woorden « opgesteld in de loop van het
eerste semester 1972 » van artikel 4, § 2, van
de wet van 5 juli 1972 hebben noodzakelijk
dezelfde betekenis als in de tekst van artikel 82
van de gecoiirdineerde wetten. Derhalve,
was een toestel dat, hoewel het voor 1 januari
1972 was opgesteld, zich nog altijd bevond
op een van de plaatsen, welke bij artikel 76
vanaf 1 januari 1972 werden beoogd, « opgesteld in de loop van het eerste semester 1972 »
in de zin van artikel 4, § 2, van de wet van
5 juli 1972 en dus onderworpen aan het
belastingsupplement van § 2.
F.D.
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aangevoerd : ... ;
tweede onderdeel, eiser had betoogd dat
er een onderscheid bestond tussen de
toestellen die in de loop van het eerste
semester werden opgesteld en de toestellen die op 1 januari 1972 geexploiteerd waren en die dus niet opgesteld of
geplaatst werden in de loop van het
eerste semester ; de reden van het arrest
volgens welke « de wetgever het rendement beoogde van de automatische
ontspanningstoestellen om een deel van
de bijkomende ontvangsten te verwezenlijken welke werden aangekondigd
in de Regeringsverklaring en die opgenomen werden in de Rijksmiddelenbegroting van het begrotingsjaar 1972 »,
geen argument is dat in rechte geldig
is en door de wet niet wordt gesteund ;
de interpretatie door het hof van beroep
van artikel 4, § 2, in strijd is met de
tekst van de wet ; genoemd artikel
aan de wet retroactiviteit verleent;
deze retroactiviteit, die strijdig is met
het algemeen beginsel van artikel 2
van het Burgerlijk W etboek, duidelijk
door de fiscale wet moet bepaald worden ;
de tekst van artikel 4, §§ 1 en 2, duidelijk
is : « de automatische toestellen .. . opgesteld in de loop van het eerste semester >> ;
het hof van beroep, door te beslissen
dat de wet ook toepasselijk is op de
toestellen die v66r het eerste semester
1972 werden opgesteld, de wet op een
onjuiste wijze toepast;
het derde, uit de schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 4, §§ 1 en 2,
van de wet van 5 juli 1972 en 2 van het
Burgerlijk W etboek,
doordat het hof van beroep beslist dat
de bepaling van artikel 4, § 2, van de wet
van 5 juli 1972 geenszins betekent dat de
wet slechts een beperkte retroactiviteit
zou hebben en dienaangaande enkel
toepasselijk zou zijn op de tijdens het
dienstjaar opgestelde toest,ellen,
terwijl eiser voor het hof van beroep
had betoogd dat geen belasting verschuldigd is tenzij ze expliciet bij de wet
is vastgesteld en dat door plaatsing
van het toestel het recht op belasting
ontstaat ; het tarief dat van kracht is het
tarief is van het ogenblik waarop de
schuldvordering ontst,aat, ten deze voor
eiser op 1 januari 1972; bijgevolg het hof
van beroep om de in het middel aangehaalde reden het algemeen beginsel van
niet-retroactiviteit heeft miskend ; hoewei de wetgever bij gewone wet van dit
beginsel mag afwijken, deze afwijking

echter beperkt moet blijven tot de wettekst; artikel 4, § 1, van de wet van
5 juli 1972 bepaalt dat de wet vanaf
1 april 1972 in werking treedt; de wet
in het Staatsblad van 27 juli werd gepubliceerd ; de terugwerkende kracht beperkt
blijft tot 1 april 1972; artikel 4, § 2, het
geval bedoelt van de in de loop van het
eerste semester 1972 opgestelde toestellen ; het hof van beroep, door te
beslissen dat artikel 4, § 2, geenszins
betekent dat de wet enkel een beperkte
terugwerkende kracht zou hebben en
dienaangaande enkel toepasselijk zou
zijn op de tijdens het dienstjaar opgestelde toestellen, de tekst zelf van dit
artikel heeft miskend :
Wat het eerste onderdeel van het
eerste middel betreft :
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
W at het eerste onderdeel van het
tweede middel betreft :
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
W at het tweede onderdeel van het
eerste en het tweede middel, en wat het
derde middel betreft :
Overwegende dat de wet van 5 juli
1972 tot wijziging van het bedrag van de
belastingen geheven op de automatische
ontspanningstoestellen krachtens artikel 76 en volgende van het Wetboek van
de met de Inkomstenbelastingen gelijkgestelde Belastingen, zoals uit de wetsgeschiedenis blijkt een conjunctuurwet
is die een onmiddellijke stijging van de
fiscale inkomsten beoogt ;
Overwegende dat uit artikel 4, §§ 1 en 2,
van deze wet volgt dat ze afbreuk doet
aan het beginsel van de niet-retroactiviteit van de wetten ;
Overwegende dat daaruit volgt dat de
wetgever, in tegenstelling tot hetgeen
in het middel wordt betoogd, de heffing
van het belastingsupplement niet heeft
willen beperken tot de toestellen die
vanaf 1 januari 1972 werden geplaatst,
met volledige uitsluiting van de toestellen
die voordien werden geplaatst en behouden bleven ;
Overwegende dat, rekening houdend
met de opzet van het Wetboek van de
met de Inkomstenbelastingen gelijkgestelde Belastingen en van de wet van
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de bewoordingen « toes tellen ... opgesteld
in de loop van het eerste semester >> van
het jaar 1972, van artikel 4, § 2, van de
wijzigende wet, niet leiden tot uitsluiting
van de toestellen die reeds op I januari
1972 opgesteld waren;
Dat het arrest door deze uitlegging dit
artikel juist heeft toegepast ;
Dat de middelen in dat opzicht naar
recht falen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
24 februari 1977.- 1e kamer.- Voorzitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter.
- VeTslaggever, de H. Meeus.- Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, eerste
advocaat-generaal. PleiteTs, de HH
Verstringhe (van de balie te Gent) en
Fally.
Op dezelfde dag zijn twee arresten in
dezelfde zin gewezen, in zake Matoul A.
en Matoul W. op voorzieningen tegen
arresten van 28 mei 1976 van het Hof
van Beroep te Luik.

1e KAMER. -

25 februari 1977.

1° RECHTBANKEN. - BURGERLIJKE
ZAKEN. VORDERING TOT VERGOEDING VAN DE MEERWAARDE VOORTSPRUITEND UIT DOOR UITGEZETTE
HUURDERS UITGEVOERDE WERKEN, GESTOELD OP BILLIJKHEIDSOVERWEGINGEN EN OP HET PRINCIPE VAN DE
ONRECHTMATIGE VERRIJKING. - VORDERING TOEGEWEZEN OP GROND VAN
MISBRUIK VAN RECHT. MACHTSOVERSCHRIJDING.
2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. BURGERLIJKE ZAKEN. VoRDERING TOT VERGOEDING VAN DE
MEERWAARDE VOORTSPRUITEND UIT
DOOR UITGEZETTE HUURDERS UITGEVOERDE WERKEN, GESTOELD OP BILLIJKHEIDSOVERWEGINGEN EN OP HET
PRINCIPE VAN DE ONRECHTMATIGE
VERRIJKING. VORDERING TOEGEWEZEN OP GROND VAN MISBRUIK VAN
RECHT. - MISKENNING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

1° en 2° Wanneer een vo1·dering, door
uitgezette huurders tegen de verhuurdeT
ingesteld tot ve1·goeding van de meerwaaTde die het ve~·huurde huis heeft
verk1·egen ten gevolge van door hen in
de loop van de huu1·overeenkomst uitgevoeTde werken, hie1·op is gestoeld dat de
door de huuTdeTs uitgevoerde we1·ken
door de verhuu1·der dienen te woTden
vergoed op grond van billijkheidsoverwegingen en van het principe van de
onrechtmatige verrijking, oveTschrijdt
die rechter zijn macht en miskent hij
de 7'echten van ve1·dediging van de
ve1·huurder, wannee7' hij de vordering
toewijst op grand van misbruik door de
veThuurder van zijn Techt de huurovereenkomst 9P te zeggen en derhalve
van een aquiliaanse fout (1). (Artt. 702
en 807 G.W. en algemeen rechtsbeginsel betreffende de eerbiediging
van de rechten van de verdediging.)
(DEVOS, T. TANGE EN RESTERS.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 september 1975 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 807,
1138, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek,
van het algemeen rechtsbeginsel dat
de rechter verbiedt uitspraak te doen
over niet-gevorderde zaken, van het
algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van de rechten van de verdediging
en van artikel 97 van de Grondwet,
dooTdat het vonnis eiser veroordeelt
tot betaling aan de verweerders van
45.351 frank als vergoeding voor de
schade die eiser, door misbruik van het
recht van opzegging van de tussen
partijen gesloten huurovereenkomst, aan
de verweerders zou hebben berokkend,
teTwijl de door de verweerders bij
conclusie ingestelde tegeneis geenszins
(1) Raadpl. cass., 9 januari 1969 (A1·r. cass.,
1969, blz. 450), 13 april en 12 mei 1972 (ibid.,
1972, blz. 758 en 850), 22 december 1972
(ibid., 1973, blz. 445), 13 juni 1974 (ibid.,
1974, blz. 1130), 10 oktober 1974 (ibid., 1975,
blz. 186); vgl. cass., 27 juni 1975 (ibid., 1975,
blz. 1160).
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het recht van opzegging, waarvan de
geldigheid integendeel uitdrukkelijk werd
erkend, beoogde doch enkel een vergoeding voor de aan het verhuurde huis
ingevolge uitgevoerde werken verleende
« meerwaarde », en als rechtsgrond hiervoor uitdrukkelijk werden aangegeven
« aloude billijkheidsoverwegingen » en
de « principes van de onrechtmatige
verrijking », zodat door het toekennen
aan de verweerders van een « schadevergoeding » wegens « misbruik van het
recht van opzegging », de rechtbank op
onwettelijke wijze het voorwerp, althans
de oorzaak van de vordering, wijzigt,
derhalve de grenzen van het aanhangige
geschil op onwettelijke wijze overschrijdt,
de aan de conclusie van partijen toekomende bewijskracht miskent en het
algemeen rechtsbeginsel dat aan de
rechter verbiedt uitspraak te doen over
niet-gevorderde zaken alsook het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging
van eisers rechten van verdediging
schendt (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van hetBurgerlijk Wetboek,
807 en 1138, lid 2, van het Gerechtelijk
W etboek, dit is het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter 'verbiedt uitspraak
te doen over niet-gevorderde zaken,
van het algemeen rechtsbeginsel van de
eerbiediging van de rechten van de
verdediging, en van artikel 97 van de
Grondwet):
Overwegende dat de verweerders aanspraak maakten op vergoeding wegens
de meerwaarde welke eisers huis had
bekomen ingevolge de door hen in de loop
van de huurovereenkomst uitgevoerde
werken ; dat zij in conclusie deden gelden
dat rechtspraak en rechtsleer het er
volledig over eens zijn dat de door de
huurder uitgevoerde « noodzakelijke » en
« nuttige >> werken door de verhuurder
dienen te worden vergoed, daar zij de
waarde van het goed vermeerderen, en
dat « deze theorie gefundeer d is op
aloude billijkheidsoverwegingen en op
het principe van de onrechtmatige
verrijking >> ;
Overwegende dat uit geen enkel procedurestuk blijkt dat de verweerders in
de loop van het geding hun tegenvordering lieten steunen op een door
eiser begane misbruik van zijn recht de
huurovereenkomst op te zeggen ;
Overwegende dat, door de veroordeling van eiser, met betrekking tot
voormelde meerwaarde, te stoelen op het
misbruik van zijn recht de huurovereenkomst op te zeggen en aldus op een

aquiliaanse fout, het vonnis de oorzaak
van de eis van de verweerders ambtshalve wijzigt en de rechten van de
verdediging van eiser miskent ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het tweede middel, dat tot geen
ruimere cassatie kan leiden, vernietigt
het bestreden vonnis in zoverre het, bij
bevestiging van het beroepen vonnis,
uitspraak doet over de door de verweerders tegen eiser ingestelde tegenvordering tot vergoeding van de meerwaarde door eisers huis verkregen ingevolge door hen uitgevoerde werken
en over de kosten ; beveelt dat melding
van dit arrest zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; houdt de kosten aan, opdat
erover door de feitenrechter zou worden
beslist; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Leuven, zitting houdend in hoger
beroep.
25 februari 1977.- 1e kamer.- Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Sury. - Gelijkluidende oonclusie, de
H. Tillekaerts, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. De Gryse.

2e KAMER. -

28 februari 1977.

1° VOORZIENING IN CAS SATIE.
STRAFZAKEN.- CASSATIEBEROEP VAN
DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSINGEN
ZOWEL OP DE STRAFVORDERING ALS OP
DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING.
- 0VERLIJDEN VAN DE BEKLAAGDE.VoORZIENING ZONDER BESTAANSREDEN
VOOR ZOVER ZIJ GERIOHT IS TEGEN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING.
2° WEGVERKEER. - VoETGANGERS,
WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 48-3, 4°.- VOETGANGER DIE DE
RIJBAAN OVERSTEEKT DAAR WAAR EEN
OVERSTEEKPLAATS VOOR VOETGANGERS
BESTAAT.- VERPLIOHTING.·
3° VOORZIENING IN CASSATIE. VORM. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE PARTIJ, EISERES, VoORZIENING NIET BETEKEND. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
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40 BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. STRAFZAKEN.- PROCES·VERBAAL VAN
HET VERHOOR VAN EEN GETUIGE. BESLISSING WAARBIJ AAN DE VER·
KLARING VAN DE GETUIGE EEN DRAAGWIJDTE WORDT TOEGEKEND DIE NIET
TE VERENIGEN IS MET DE BEWOOR·
DINGEN ERVAN. MISKENNING VAN
DE BEWIJSKRACHT VAN HET PROCES·
VERBAAL.

1o Door het overlijden van de beklaagde
tijdens het cassatiegeding heejt het
cassatieberoep tegen de beslissing op de
strajvordering geen bestaansreden meer ;
het cassatieberoep heejt nog reden van
bestaan in zoverre het gericht is tegen de
beslissing op de rechtsvordm·ing van de
burgerlijke partij (1). (Art. 20 wet van
17 april 1878).
2o De voetganger die de rijbaan oversteekt
daar waar een oversteekplaats voor
voetgangers bestaat, mag zich slechts
voorzichtig op de oversteekplaats begeven
en met inachtneming van de afstand
waarop de naderende voertuigen zich
bevinden; onwettelijk is dan ook het
vonnis dat een voetganger veroordeelt
wegens overtreding van artikel 48-3, 4°,
van het W egverkeersreglement op grand
dat hij zich op de oversteekplaats heeft
begeven zonder zich ervan vergewist
te hebben dat hij het leon doen zonder
gevaar en zonder het verkeer te hinderen.
3° Niet ontvankelijk is de voorziening van
een burgerlijke partij die niet is betekend
aan de partij tegen wie ze is gericht (2).
(Art. 41 Sv.)
4° De bewijskracht van het proces-verbaal
van het verhoor van een getuige wordt
mislcend door de beslissing die aan de in
dit proces-verbaal opgetekende ve1·klaring
een betekenis en een draagwijdte geeft
die niet te ve1·enigen zijn met de bewoordingen ervan (3). (Artt. 1319 en 1320
B.W.)

(LAENENS, T. DE BECKER;
NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE
SPOORWEGEN, T. DE BECKER.)
ARREST

A. Op de voorziening van de eiser
Laenens:
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering
die werd ingesteld
a) tegen eiser :
Overwegende dat blijkens een uittreksel uit de registers van de burgerlijke
stand van de stad Brussel eiser op
26 juni 1976 is overleden;
Overwegende dat het overlijden van
de veroordeelde vooraleer het bestreden
vonnis in kracht van gewijsde is gegaan
de strafvordering doet vervallen en dat
het vonnis, in zoverre het over die
vordering uitspraak doet, zonder gevolg blijft ;
Dat de voorziening dan ook geen
bestaansreden meer heeft ;
b) tegen verweerder, medebeklaagde :

Overwegende dat eiser niet bevoegd
is om 2.ich tegen die beslissing in cassatie
te voorzien ;

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering van verweerder tegen eiser :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 48-3, 4°, van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer,
doordat het vonnis ten laste van eiser
heeft bewezen verklaard de telastlegging
de voorschriften van artikel 48-3, 4°, van
het Wegverkeersreglement te hebben
overtreden, op grond dat hij de rijbaan
slechts mocht opgaan na er zich van
vergewist te hebben dat hij het kon doen
zonder gevaar en zonder het verkeer te
hinderen,
terwijl deze verplichting niet is voorgeschreven bij artikel 48-3, 4°, doch wel
bij artikel 48-3, 5°, van het Wegverkeersreglement in het geval dat het verkeer
noch door een bevoegd persoon noch door
verkeerslichten geregeld wordt en dat er
geen oversteekplaats voor voetgangers
bestaat, en, ingeval er een oversteekplaats

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 mei 1976 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Recht bank
te Brussel;

(1) Oass., 9 september 1975 (Arr. cass.,
1976, biz. 50).
(2) Oass., 6 oktober 1975 (Arr. cass., 1976,
biz. 158).
(3) Oass., 8 november 1976, sttpra, biz. 281.
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voor voetgangers bestaat, artikel48-3, 4°,
de voetgangers alleen voorschrijft zich
voorzichtig op de oversteekplaats te
begeven en met inachtneming van de
afstand waarop de naderende voertuigen
zich bevinden, zodat het vonnis, door een
verkeerde toepassing te geven aan artikel 48-3, 4°, de veroordeling van eiser
niet regelmatig met redenen omkleedt
en ze niet wettelijk verantwoordt :

Overwegende dat eiseres, burgerlijke
partij die in geen kosten jegens de
openbare partij werd veroordeeld, niet
bevoegd is om zich tegen die beslissing
in cassatie te voorzien ;

Overwegende dat aan eiser was telastgelegd artikel 48-3, 4°, van het Wegverkeersreglement van 14 maart 1968
te hebben overtreden dat luidt : « Op de
plaatsen waar het verkeer noch door
een bevoegd persoon noch door verkeerslichten geregeld wordt, maar waar een
oversteekplaats voor voetgangers bestaat,
mogen de voetgangers zich slechts voorzichtig op de oversteekplaats begeven
en met inaC'htneming van de afstand
waarop de naderende voertuigen zich
bevinden ... '' ;
Overwegende dat, om eiser wegens die
telastlegging te veroordelen, het vonnis,
na te hebben vastgesteld << dat er verkeer
was op de plaats van het ongeval '' en
dat << het voertuig van De Becker tamelijk
dichtbij was ''• overweegt << dat, gelet
op die toestand, Laenens (thans eiser) de
rijbaan slechts mocht opgaan na er zich
van vergewist te hebben dat hij het kon
doen zonder gevaar en zonder het
verkeer te hinderen '' ;
Dat het vonnis eiser aldus verwijt
geen rekening te hebben gehouden met
een verplichting die artikel 48-3, 4°, niet
voorschrijft aan de voetgangers die op
een oversteekplaats voor voetgangers
gaan oversteken ;
Dat het middel gegrond is ;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 26-4 en 27-1
van het koninklijk besluit van 14 maart
1968 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer, 418, 420
van het Strafwetboek, 1319, 1320, 1322,
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat, na de overtreding van artikel 48-3, 4°, van het Wegverkeersreglement ten laste van de rechtstreeks
gedaagde Laenens bewezen te hebben
verklaard, met name op grond dat deze
<<de rijbaan was opgegaan, zoals de
getuige heeft gezegd, toen het voertuig
van De Becker tamelijk dichtbij was "•
de rechter verweerder vrijspreekt van de
tegen hem aangevoerde telastleggingen
en zich onbevoegd verldaart om uitspraak
te doen over de civielrechtelijke vordering
van eiseres, onder overweging « dat
immers noch uit de verklaringen van de
getuige Vandenabeele noch uit de plaats
waar Laenens werd aangereden blijkt
dat deze laatste de oversteekplaats voor
voetgangers was opgegaan of bijna de
rijbaan was overgestoken op het moment
dat De Becker die oversteekplaats
naderde en dat hij tenslott~ niet met een
matige snelheid reed "• doch dat integendeel uit de verklaringen van de getuige
voortvloeide « dat Laenens de rijbaan
was beginnen oversteken op het moment
dat het voertuig van De Becker voor hem
opdook " en « dat Laenens dus voor
laatstgenoemde een onvoorzienbare hindernis was geweest "•
terwijl, eerste onderdeel, na er, enerzijds,
op gewezen te hebben dat de getuige
tijdens haar verhoor door de politie had
verklaard dat zij Laenens de oversteekplaats voor voetgangers had zien opgaan
en, na naar links en rechts gekeken te
hebben, op die oversteekplaats is verdergegaan, en na, anderzijds, te hebben
vastgesteld dat de getuige op de terechtzitting van de Politierechtbank te Brussel
had gepreciseerd dat « Laenens was gekomen op de plaats die op het plan met
een rood kruis is aangeduid "• en na er
tenslotte op gewezen te hebben dat dit

III. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de c!vielrechtelijke vordering van eiser tegen verweerder:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat eiser, burgerlijke partij,
zijn voorziening heeft doen betekenen
aan de partij tegen wie ze gericht is ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;

B. Op de voorziening van eiseres,
Nationals Maatschappij der Belgische
Spoorwegen :
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen verweerder ingestelde strafvordering :

II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiseres tegen verweerder:

-698plaats vijf meter van de r~nd va:n de
rijbaan verwijderd was, dat IS op mmder
dan de helft van die rijbaan, welke twaalf
meter breed was, het vonnis de bewijskracht heeft miskend zowel van de
verklaringen van de getuige tijdens haar
verhoor door de politie en voor de eerste
rechter als van het in het geding overgelegde plan, door te beslissen dat noch
uit de verklaringen van de getuige noch
uit de plaats waar het slachtoffer was
aangereden, bleek dat het slachtoffer
de oversteekplaats voor voetgangers was
opgegaan op het moment dat verweer?-er
die oversteekplaats naderde (schendmg
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek), en,, althans,
tegenstrijdig is in de motivermg, waar
het vaststelt, enerzijds, dat de getuige
het slachtoffer de oversteekplaats voor
voetgangers had zien opgaan en daarop
verdergaan en dat het slachtoffer was
gekomen op een plaats die vijf meter
van de rand van de rijbaan verwijderd
was en, anderzijds, dat noch uit de
verklaringen van de getuige noch uit de
plaats waar het slachtoffer werd aangereden blijkt dat het slachtoffer de oversteekplaats voor voetgangers was opgegaan op het moment dat verweerder die
oversteekplaats naderde (schending va:n
artikel 97 van de Grondwet), waarmt
volgt dat het bestrede~ vonnis ni?t
regelmatig met redenen IS omkleed m
zoverre het de tegen verweerder aangevoerde telastleggingen niet bewezen
verklaart en vaststelt dat de rechtbank
onbevoegd is om uitspraak te doen over
de civielrechtelijke vordering van eiseres
(schending van de artikelen 26-4 van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968,
418, 420 van het Strafwetboek, 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet);
tweede onde?·deel; de vaststelling door de
feitenrechters dat uit de verklaringen
van de getuige volgt dat Laenens de
rijbaan was beginnen oversteken op het
moment dat het voertuig van verweerder
« voor hem opdook )), niet te verenigen
is met de bewoordingen van de in het
bestreden vonnis weergegeven getuigenverklaring dat « het voertuig van De
Becker tamelijk dichtbij was )) (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek); die vaststelling
in elk geval in strijd is met de overweging, die de feitenrechters hebben
gegeven om de tegen Laenens aangevoerde telastlegging bewezen te verklaren, dat deze laatste zijn verplichtingen als voetganger niet was nagekomen

door de rijbaan op te gaan « toen het
voertuig van De Becker tamelijk dichtbij
was )) (schending van artikel 97 van de
Grondwet) en, bijgevolg, geen verantwoording kan zijn voor de beslissing
van de feitenrechters dat Laenens voor
verweerder een onvoorzienbare hindernis
heeft opgeleverd (schen~ing .. van ~e
artikelen 27-1 van het komnkhJk beslmt
van 14 maart 1968, 418, 420 van het
Strafwetboek, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet):
Ten aanzien van de beide onderdelen
samen:
Overwegende dat het vonnis, om eiser
te veroordelen, rekening houdt met de
verklaring van de getuige Danielle
Vandenabeele volgens welke zij een man
de oversteekplaats voor voetgangers
heeft zien opgaan, naar links en naar
rechts kijken, om dan op die oversteekplaats verder te gaan, dat zij intussen,
dat wil zeggen voordat de voet~?'nger
op vijf meter van de rand van de riJ baan
was gekomen, een wagen had gezien en
dat, toen zij de wagen zag, deze volgens
haar « tamelijk dichtbij )) bleek te zijn ;
Dat het vonnis, om verweerder vrij
te spreken van het hem telastgelegde,
echter zegt dat niet bewezen is dat
Laenens de oversteekplaats voor voetgangers was opgegaan op het moment dat
De Becker die oversteekplaats naderde
en dat, integendeel, uit de verklaring
van de getuige volgt dat de voetganger
de rijbaan is beginnen oversteken op het
moment dat het voertuig van De Becker
voor hem opdook ;
Dat het vonnis door deze uitlegging
van de verklaring van de getuige hieraan
een draagwijdte toekent die onverenigbaar is met de bewoordinge~ ervan
en zijn beslissing niet regelmat1g met
redenen omkleedt ;
Dat het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 48-3, 4° en 5°,
van het koninklijk besluit van 14 maart
1968 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat dit middel, dat
dezelfde grief aanvoert al.s het eer~~e
middel dat eiser tot stavmg van ZIJn
voorziening heeft voorgesteld, om dezelfde redenen gegrond moet worden
verklaard;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de overige tot staving van de
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voorziening van de eiser Laenens voorgestelde middelen, die tot geen ruimere
cassatie of een cassatie zonder verwijzing
kunnen leiden, zegt voor recht dat het
bestreden vonnis zonder gevolg zal
blijven met betrekking tot de veroordeling van de eiser Laenens op de strafvordering ; zegt dat er geen grond
bestaat tot verwij?ing in verband met
die beslissing ; vernietigt het vonnis in
zoverre het uitspraak doet over de civielrechtelijke vorderingen van verweerder
tegen eiser en van eiseres tegen verweerder ; verwerpt de voorzieningen voor
het overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
laat de helft van de kosten van de voorziening van eiser ten laste van de Staat ;
veroordeelt verweerder in de overige
kosten van de beide voorzieningen ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting houdend in hoger beroep.
28 februari 1977. 2 6 kamer.
V oorzitter, Baron Richard, raadsh eer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Mevr. Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal. Pleite1·s, Mevr. Lambrechts (van de balie te Brussel) en de
HH. L. Simont en VanRyn.

waarde op de arbeidsmarkt toekent, kan,
door een onaantastbare beo01·deling van
de gegevens der zaak, het bedmg ervan
berekenen op grand van het brutoloon ( 1).
(Art. 1382 B.W.)
(CAN, T. DEPREZ.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
vonnissen, op 26 september 197 5 en
8 oktober 1976 in hoger beroep gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Charleroi;
Overwegende dat de vonnissen alleen
uitspraak doen over de civielrechtelijke
vorderingen ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen het vonnis van 26 september 1975:

Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen het vonnis van 8 oktober 1976 :

De rechter die aan het slachto.ffer van een
ongeval schadevergoeding wegens gedeeltelijk verlies van zijn economische

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382 van het
Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het vonnis, bij de raming van
de materiele schade ten gevolge van de
blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, beslist « dat er rekening dient
gehouden te worden met de berekeningen
van de gei"ntimeerde (thans verweerster)
zonder aftrek van algemene kosten,
omdat alleen de activiteit als zelfstandige blijft bestaan, doch met aanneming evenwel van de coefficient
15,9077 ... "• zonder het bestaan te
betwisten van de algemene kosten die
eiser in zijn conclusie aanvoert,
te1·wijl, eerste ondm·deel, bet vonnis,
door, met betrekking tot de raming van
de materiele schade ten gevolge van de
blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, de aftrek van de door eiser bewezen
bedrijfskosten niet toe te staan, aan het
slachtoffer een vergoeding heeft toegekend die de werkelijk door het slachtoffer geleden schade te boven gaat en

(1) Cass., 25 juni 1962 (Bull. en Pas.,
1962, I, 1213), 15 juni 1964 (ibid., 1964, I,
1100), 21 december 1964 en 12 april 1965
(ibid., 1965, I, 405 en 862), 23 mei 1966
(ibid., 1966, I, 1196), 12 mei 1969 (Arr. cass.,

1969, blz. 893), 19 januari 1971 (ibid., 1971,
blz. 484), 10 april 1972 (ibid., 1972, blz. 736)
en 12 maart 1974 (ibid., 1974, blz. 759);
raadpl. cass., 9 maart 1973 (ibid., 1973,
blz. 674).

2 6 KAMER. -

28 februari 1977.

AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST). - NADEEL AAN
HET SLAOHTOFFER VAN EEN ONGEVAL
BEROKKEND TEN GEVOLGE VAN DE
AANTASTING VAN ZIJN EOONOMISOHE
WAARDE. BEDRAG VAN DE VER·
GOEDING VASTGESTELD OP GROND VAN
HET BRUTOLOON VAN HET SLAOHT·
OFFER.- WETTELIJKHEID.
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aldus het begrip herstelbare schade in
de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek heeft geschonden (schending
van artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onderdeel, door te beslissen " dat
er rekening dient te worden gehouden
met de berekeningen van de gei'ntimeerde
zonder aftrek van algemene kosten »,
op grond alleen dat << alleen de activiteit
als zelfstandige van het slachtoffer blijft
bestaan n, het vonnis, op dat punt, de
conclusie van eiser duister of althans
dubbelzinnig heeft beantwoord, zodat
het Hof deze motivering niet kan
controleren en het vonnis, derhalve,
artikel 97 van de Grondwet heeft geschonden (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

28 februari 1977. 2e kamer. V oorzitter, de H. Trousse, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Baron Vin9otte. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Van Ryn en
Houtekier.

2e

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, door het in het
middel vermelde motief, het vonnis
zonder dubbelzinnigheid of duisterheid
opgeeft om welke reden het de conclusie
verwerpt waarin eiser betoogde dat de
berekeningen van verweerster niet konden
aangenomen worden omdat daarin de
algemene kosten niet van haar inkomsten
werden afgetrokken ;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

28 februari 1977.

1°

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASBATIE TE VOORZIEN, STRAFZAKEN, ARREST DAT ENKEL VASTSTELT DAT
DE STRAFRECHTELIJKE BESCHIKKINGEN
VAN HET BEROEPEN VONNIS VOLGENS
WELKE
DE
STRAFVORDERING
VERVALLEN IS, KRACHT VAN GEWIJSDE
HEBBEN VERKREGEN.- VOORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE. NIET-ONTVANKELIJKHEID,

2°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE, MIDDEL TEN BETOGE
DAT
DE
BURGERLIJKE
PARTIJ
DE
GEGRONDHEID VAN HAAR RECHTSVORDERING NIET DOOR DE BEWIJSMIDDELEN VAN HET BURGERLIJK RECHT
HEEFT BEWEZEN. MIDDEL DAT NIET
VOOR HET EERST VOOR HET HoF KAN
WORDEN VOORGEDRAGEN.

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het vonnis en
uit de conclusie van verweerster blijkt
dat zij, met betrekking tot de materiele
schade wegens blijvende gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid, vergoeding vroeg
van de schade die voortvloeide, niet uit
het verlies van een bedrijfsinkomen,
doch uit de invloed van haar letsels op
haar economische waarde ; dat de door
het middel bekritiseerde overwegingen
van het vonnis betrekking hebben op de
raming van de vergoeding die wegens deze
schade verschuldigd is ;
Overwegende dat, om het bedrag van
deze vergoeding vast te stellen, de
rechtbank, door een feitelijke beoordeling en zonder aldus een vergoeding
toe te kennen die de werkelijke schade
te boven gaat, rekening kon houden met
het bruto-bedrijfsinkomen van verweerster v66r het ongeval, zonder acht te
slaan op de uitgaven of lasten in verband
met dat inkomen ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;

KAMER. -

1° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
is de voorziening van de beklaagde tegen
een arrest dat enkel vaststelt dat de
st1·ajrechtelijke beschikkingen van het
beroepen vonnis volgens hetwelk de
stmjvordering ve1·vallen is, kracht van
gewijsde hebben verk1·egen (1).

2° Het middel door de beklaagde hieruit
afgeleid dat de burgerlijke pa1·tij de
gegrondheid van haar rechtsvordering
niet door de bewijsmiddelen van het
burgerlijk recht heejt bewezen, kan niet
voor het eerst voor het Hof worden voorgedragen (2).
(1) Raadpl. cass., 18 januari 1977, sup1·a,
blz. 553.
(2) Cass., 28 september 1953 (Bull. en Pas.,
1954, I, 46); raadpl. cass., 12 oktober 1976,
supra, blz. 181.

r:---

701(MEURANT EN DELANDE,
T. MR. DUMON, q.q.,
EN VAN RIJCKEVORSEL.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 oktober 1976 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;

werd opgeworpen voor de feitenrechter
en niet steunt op de schending van
bepalingen van openbare orde, niet
voor het eerst voor het Hof kan worden
aangevoerd ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
ontvankelijk is ;

In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de
kosten van hun voorzieningen.

Overwegende dat het beroepen vonnis
de strafvordering verjaard verklaart;
dat het arrest aileen vaststelt dat de
strafrechtelijke beschikkingen van dit
vonnis kracht van gewijsde hebben
verkregen;
Dat de voorziening wegens het ontbreken van belang niet ontvankelijk is ;

28 februari 1977. 2 6 kamer.
Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Mevr. Raymond-Decharneux. - Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.- Pleiter, de H. J. Lejeune
(van de balie te Brussel).

In
tegen
lijke
tegen

zoverre de voorziening gericht is
de beslissingen op de civielrechtevorderingen van de verweerders
de eisers :

Over het middel afgeleid uit het feit
dat het arrest niet heeft geantwoord
op het dictum van de conclusie van de
eisers en de rechtsvorderingen van de
burgerlijke partijen niet heeft afgewezen,
terwijl, eerste onderdeel, zij hun aanspraken niet, zoals· zij daartoe verplicht
waren, door de bewijsmiddelen van het
burgerlijk recht hebben bewezen ;
en, tweede onderdeel, ...
W at het eerste onderdeel betreft :

2e KAMER.- 28 februari 1977.
CASSATIEMIDDELEN.
STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. -MIDDEL TEN BETOGE DAT DE RECHTER IN
HOGER BEROEP RET STRAFREGISTER
VAN DE BEKLAAGDE VERKEERD HEEFT
BEOORDEELD. - MIDDEL DAT IN DE
BESTREDEN BESLISSING GEEN STEUN
VINDT. MIDDEL DAT FEITELIJKE
GRONDSLAG MIST.

Overwegende dat de eisers in het
dictum van hun conclusie of in een van
de daarin vermelde motieven niet betoogden dat de burgerlijke partijen hun
aanspraken door bewijsmiddelen van het
burgerlijk recht en niet enkel door
eenvoudige vermoedens moesten bewijzen;
Overwegende dat het middel, dat niet

Feitelijke grondslag mist het middel ten
betoge dat de rechter in hoger beroep
het straj1'egister van de beklaagde ve1·kee1·d heeft beoordeeld om de door de
eerste rechte1· uitgesp1·oken straj te
verzwa1'en, als uit de best1·eden beslissing
niet blijkt dat zij op het straj1·egister
is gegrond (I).

(1) Raadpl. cass., 17 februari 1976 (Arr.
cass., 1976, biz. 707).
Over het feit dat de uittreksels uit het
strafregister slechts de waarde hebben van
loutere inlichtingen en niet tot grondslag
kunnen dienen voor de toepassing van
straffen inzake herhaling, raadpl. cass.,
19 november 1906 (Bull. en Pas., 1907, I, 46),
20 november 1912 (ibid., 1912, I, 449),
12 maart 1923 (ibid., 1923, I, 235), 7 mei 1928
(ibid., 1928, I, 156), 6 maart 1944 (ibid.,
1944, I, 233), 25 februari 1952 (ibid., 1952, I,

375), 20 april 1953 (ibid., 1953, I, 629),
3 januari 1955 (ibid., 1955, I, 446), 27 januari
1958 (ibid., 1958, I, 567), 22 februari 1960
(ibid., 1960, I, 724) en 9 juni 1964 (ibid.,
1964, I, 1083). Raadpl. ook NYPELS en
SERVAis, Code penal belge, art. 53, nr. 11;
BRAAs, P1·ecis de p1·ocedure penale, II, nr. 1258 ;
CONSTANT, Precis de droit penal, nr. 602 ;
Novelles, Droit penal, d. I, v 0 Droit penal
positij, " Infraction en general "• nr. 3072 ;
Repm·t. prat. du dr. belge, vo Infraction et
rep1'ession en general, nr. 376.

702(VANDERMOUSEN, T. ANTOINE
EN NATIONAAL VERBOND VAN
SOOIALISTISCHE MUTUALITEITEN.)
Met de notitie overeenstennnend
arrest.
28 februari 1977.- 2e kamer.- Voo1'de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve~·, de
H. Legros. Gelijkluidende conclusie,
de H. Oolard, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. L. Simont.
zitte~·,

Vandenbogaerdestraat 99 te Sint-JansMolenbeek, komende van de MariaTheresiastraat 57 te Sint-Joost-ten-Node,
en de dagvaarding van de procureurgeneraal bij het hof van beroep gedateerd
16 september 1975 en op 12 december
197 5 betekend door de deurwaarder
Hasselair als adres Le Lorrainstraat 23
te Sint-Jans-Molenbeek vermeldt, zodat
eiser pas toen hij op 10 november 1976
werd aangehouden, heeft vernomen dat
hij in juni 1976 voor het hof van beroep
had moeten verschijnen :
Overwegende dat het uitmaken of
het verstek aan de opposant te wijten is
een feitelijke kwestie is waarvan de
beoordeling uitsluitend tot de bevoegdheid van de feitenrechter behoort ;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;

2e KAMER. -

28 februari 1977.

10 VERZET. -

STRAFZAKEN. - AAN
DE OPPOSANT TE WIJTEN VERSTEK. BEOORDELING
DOOR DE
FElTENRECHTER.

2o OASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - MIDDEL HIERUIT AFGELEID
DAT HET OP VERZET GEWEZEN ARREST
ZEGT DAT HET VERSTEK AAN DE
OPPOSANT TE WIJTEN IS. NIETONTVANKELIJKHEID.
1o en 2° Dat het verstek aan de opposant
te wijten is moet uitsluitend door de
jeitem·echter worden beoordeeld (1);
derhalve niet ontvankelijk is het middel
hientit ajgeleid dat een op verzet gewezen
arrest ten onrechte beslist dat het verstek
aan de opposant te wijten is.
(DAlLAL.)
ARREST

(ve~·taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 2 december 1976 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, hieruit afgeleid
dat het op verzet gewezen arrest vermeldt
" dat het verstek aan eiser in verzet te
wijten is)),
terwijl deze vermelding juridisch niet
juist is, omdat opposant woonde in de
(1) Cass., 14 oktober 1912, redenen (Bull.
en Pas., 1912, I, 143).

En overwegende dat de substantiiile
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig
de wet is gewezen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
28 februari 1977.- 2e kamer.- Voo1·zitte1·, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Oolard, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Populaire (van de balie
te Brussel).

2e KAMER. -

28 februari 1977.

1° VISSERIJ. RIVIERVISSERIJ.
KONINKLIJK BESLUIT VAN 13 DECEMBER 1954 TOT UITVOERING VAN DE WET
VAN 1 JULI 1954 OP DE RIVIERVISSERIJ,
ARTIKEL 65. DRAAGWIJDTE VAN
DEZE BEPALING.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.00NCLUSIE. - MIDDEL DAT TER ZAKE
NIET MEER DIENEND IS WEGENS DE
OPLOSSING DIE DE RECHTER AAN HET
GESCHIL HEEFT GEGEVEN. GEEN
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER OP
DIT MIDDEL TE ANTWOORDEN.
l 0 Luidens artikel 65, eerste lid, van het

-703koninklijk besluit van 13 december 1954
tot uitvoe1·ing van de wet van 1 juli 1954
op de ?'iviervisserij mag de hengelaar
slechts een enkele el1·itsjles geb1·uiken om
zich elrits en riviergrondel als aas aan
de hand te doen voor zove1· hij zich in de
mogelijkheid bevindt de elritsfles vom·tdu?'end te bewaken ; in de wate1·lopen
of gedeelten van waterlopen waar alleen
het vissen op forel met vliegen als aas
en het vissen met de peur geoorloofd
zijn verbiedt het tweede lid van ditzelfde
artikel elk gebruik van een elritsfles
tijdens de periode die het bepaalt.
2° De rechter is niet verplicht te antwoorden
op een middel van de conclusie, als dit
middel ter zake niet meer dienend is
wegens de oplossing die de rechter
aan het geschil heeft gegeven (I).
(Art. 97 Grondwet.)
(DETILLEUX M.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 november I976 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen I63, I95 van het
W etboek van Strafvordering, 97 van de
Grondwet, I2, 3°, en I3, 2°, van de wet
van I juli I954 op de riviervisserij, en 65
van het koninldijk besluit van I3 december I954 tot uitvoering van deze wet,
doo1•dat het vonnis eiser veroordeelt
om gehengeld te hebben met gebruikmaking van verscheidene elritsfiessen,
eerste onderdeel, zonder te antwoorden
op de conclusie waarin eiser aanvoerde
dat, indien hij meer dan een elritsfies had
gebruikt, in strijd met wat voormeld
artikel 65, eerste lid, toestaat, daarentegen op grond van geen enkel element
van de procedure kon worden nagegaan
of het feit niet buiten het toepassingsgebied van lid I van artikel 65 viel
krachtens lid 2 van dit artikel volgens
hetwelk lid I niet van toepassing is, op
de erin vermelde data waaronder de dag
waarop het litigieuze feit werd gepleegd,
« in de waterlopen en gedeelten van
waterlopen waar het vissen op forel met

(1) Raadpl. cass., 12 oktober 1976 en
11 februari 1977, supra, biz. 181 en 628.

vliegen als aas en het vissen met de peur
aileen geoorloofd zijn " ;
tweede onderdeel, door dit artikel 65
uit te leggen, niet op grond aileen van de
tekst van dit artikel, doch van de
veronderstelde gedachte van de wetgever,
dit is een extensieve en analogische
uitlegging welke in het strafrecht verboden is :
Overwegende dat artikel 65 van het
koninklijk besluit van I3 december I954
tot uitvoering van de wet van I juli I954
op de riviervisserij in zijn eerste lid
bepaalt dat «de hengelaar, aileen terwijl
hij aan het vissen is, een enkele elritsfies
mag gebruiken om zich elrits en riviergrondel als aas aan de hand te doen voor
zover hij zich in de mogelijkheid bevindt
de elritsfies voortdurend te bewaken " ;
Dat, enerzijds, de woorden « aileen "
en << enkele " en, anderzijds, de beperking
waarvan sprake op het einde van die
alinea duidelijk aantonen dat het vissen
door middel van de elritsfies slechts
binnen strikte grenzen wordt gedoogd ;
Overwegende dat, door te vermelden
dat deze bepaling echter niet van toepassing is, op een bepaald tijdstip, «in
de waterlopen en gedeelten van waterlopen waar het vissen op forel met vliegen
als aas en het vissen met de peur aileen
geoorloofd zijn ''• het tweede lid die
toegevendheid afschaft en, derhalve,
verre van, voor het erin vermelde geval,
opnieuw de totale vrijheid te geven bij
het gebruik van de elritsfiessen, integendeel elk gebruik ervan verbiedt ;
Dat de opsteiler van die tekst, door
het voorwerp van dat tweede lid te
beperken tot de waterlopen en gedeelten
van waterlopen waar het vissen op forel
met vliegen als aas en het vissen met
de peur aileen geoorloofd zijn, duidelijk
heeft te kennen gegeven, in tegensteiling
met de toegevendheid waarvan sprake
in het eerste lid, het gebruik van zelfs een
enkele elritsfies te willen uitsluiten ;
Overwegende dat uit de voorafgaande
overwegingen blijkt dat het vonnis, dat
wettelijk van oordeel was dat artikel 65
in elk geval het gebruik van meer dan
een elritsfies verbood - en niet twee,
zoals het vonnis ingevolge een verschrijving vermeldt - , niet diende te
antwoorden op de .conclusie waarin de
tekst van het tweede lid van artikel 65
werd uitgelegd als een uitbreiding van
de in het eerste lid gegeven toelating,
welke conclusie, derhalve, niet meer ter
zake diende ;
Dat het eerste onderdeel van het

-

704
ASSISEN. GETUIGE DIE IN DE
GEREOHTSZAAL
IS
GEBLEVEN
OP
EEN TEREOHTZITTING
MET GESLOTEN
DEUREN. BESOHULDIGDE DIE ZIOH
OVER DE ZAAK TEN GRONDE HEEFT
VERDEDIGD ZONDER AAN TE VOEREN
DAT ZIJN REOHTEN VAN DE VERDEDI·
GING WERDEN GESOHONDEN DOOR DE
GEVOLGDE PROCEDURE. SOHENDING
VOOR HET HOF AANGEVOERD.- NIETONTVANKELIJKHEID,

middel, bijgevolg, wegens het ontbreken
van belang niet ontvankelijk is en het
tweede onderdeel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen
zijn en de beslissing overeenkomstig
de wet is gewezen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

5°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. HoF VAN AssiSEN. MIDDEL GEGROND OP BEWERINGEN DIE
STRIJDIG ZIJN MET DE AUTHENTIEKE
VASTSTELLINGEN VAN HET PROOESVERBAA:L VAN DE TEREOHTZITTING.
GEEN BETIOHTING VAN VALSHEID. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

6°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.
MIDDEL
DAT
KRITIEK
OEFENT OP DE VORDERINGEN VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE VOOR HET VER·
OORDELEND ARREST. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

7°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. HoF VAN AssisEN. VOORZIENING TEGEN HET VEROOR·
DELEND ARREST. MIDDEL DAT
BETREKKING HEEFT OP HET VOOR·
BEREIDEND
ONDERZOEK.
NIETONTVANKELIJKHEID.

8°

HOF VAN ASSISEN. OVERHANDIGING AAN DE JURY VAN DE PROOESSTUKKEN. WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ARTIKEL 341. DRAAGWIJDTE VAN DEZE BEPALING.

1o

en 2° De onverenigbaarheid waarvan
sprake in artikel 127 van het Gerechtelijk Wetboek, luidens welke de magistraten die over de regeling van het
onde1·zoek uitspmak hebben gedaan,
op straffe van nietigheid, de assisen
niet mogen voorzitten moet strikt worden
uitgelegd; zij beoogt geenszins de magistraten die deelgenomen hebben aan
arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling inzake voorlopige hechtenis,
die geen beslissingen over de regeling
van het onderzoek zijn ( 1).

februari 1977.-2 8 kamer.- Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Legros. Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat generaal. Pleite1·, de H. Joiris (van de balie te Luik).
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Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin gewezen in zake Detilleux N.,
op voorziening tegen een vonnis van
26 februari 1976 van de Correctionele
Rechtbank te Luik.

28
1°

KAMER. -

28 februari 1977.

HOF VAN ASSISEN. SAMENSTELLING VAN HET REOHTSOOLLEGE.DE MAGISTRATEN DIE OVER DE REGELING VAN HET ONDERZOEK UITSPRAAK
HEBBEN GEDAAN MOGEN DE ASSISEN
NIET VOORZITTEN. GEREOHTELIJK
WETBOEK, ARTIKEL 127. DRAAGWIJDTE VAN DEZE BEPALING.

2°

RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
STRAFZAKEN. HoF VAN ASSISEN.
SAMENSTELLING VAN DIT HOF. DE MAGISTRATEN DIE OVER DE REGELING VAN HET ONDERZOEK UITSPRAAK
HEBBEN GEDAAN MOGEN DE ASSISEN
NIET VOORZITTEN. GEREOHTELIJK
WETBOEK, ARTIKEL 127. DRAAGWIJDTE VAN DEZE BEPALING.

3°

HOF VAN ASSISEN.- GETUIGE. WETBOEK VAN STRAFVORDERING. ARTIKEL 316. GEEN SUBSTANTIELE
OF OP STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGESOHREVEN FORMALITEITEN.

4°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. HOF VAN

(1) Raadpl. het verslag van de Senaatscommissie voor de J ustitie van de Senaat,
Gedr. St., zitt. 1964-1965, nr. 170, blz. 74, en
cass. fr., 28 mei 1968 (Dalloz, 1968, I, 545).
Dat de beslissingen inzake voorlopige
hechtenis onafhankelijk en onderscheiden
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3° De bij artikel 316 van het W etboek van
Strafvordering voorgeschreven formaliteiten dat de voorzitter van het Hof van
Assisen aan de gefluigen beveelt zich
te begeven naar de voor hen bestemde
kamer en dat zij die slechts zullen
verlaten om hun getuigenis af te leggen,
zijn geen substantiele of op straffe
van nietigheid voorgeschreven formaliteiten (1).
4° Een beschuldigde is niet ontvankelijk
om voor het Hof te betogen dat zijn
rechten van de verdediging zijn geschonden door de procedure voor het Hof
van Assisen omdat een gefluige in de
zaal is gebleven op een terechtzitting
met gesloten detwen, als hij zich over
de zaak ten grande heeft verdedigd
zonder aan te voe1·en dat zijn rechten
van de verdediging werden geschonde1~ (2).
5° Niet ontvankelijk is het middel ten
betoge dat, in strijd met de authentieke
vaststellingen van het proces-verbaal
van de terechtzitting van het Hof van
Assisen, het publiek zou verhinde1•d
geweest zijn op de openbare terechtzitting aanwezig . te zijn, als de eiser
dit proces-ve1·baal niet van valsheid
heeft beticht (3).
6° Niet ontvankelijk is het middel dat
zijn van de vervoigingen, raadpiege men in
de noot van de Procureur-Generaai Terlinden
onder eass., 28 mei 1912 (Bull. en Pas., 1912,
I, 283), aismede in de piechtige openingsrede
van de Procureur-Generaai Hayoit de Termicourt, toen' procureur-generaai bij het Hof
van Beroep te Brussei, uitgesproken op de
zitting van 16 september 1935, "Beschouwingen over de wet van 15 juni 1935 "•
commentaar op de artikeien 16 en 21 van deze
wet, biz. 32, en in eass., 1 december 1969,
5 januari en 6 april 1970 (Arr. cass., 1970,
biz. 327, 402 en 717).
Raadpi. cass., 19 oktober 1971 (Arr. cass.,
1972, biz. 180): in correctioneie zaken verbiedt
geen wettelijke bepaling aan een raadsheeJ;'
in het hof van beroep die in de kamer van
inbeschuldigingstelling uitspraak heeft gedaan
over de verwijzing van de beklaagde of over
de vooriopige hechtenis van dezeifde zaak
nadien kennis te nemen ais lid van de correctioneie kamer van dit hof.
(1) Cass., 2 februari 1971 (Arr. cass.,
1971, biz. 536) en 19 juni 1973 (ibid., 1973,
biz. 1023).
Raadpl. FAUBTIN HELIE, Instruction criminelle, d. III, nr. 4917, en Novelles, Procedure
CASSATIE,

1977. -

23

kritiek oefent op de vorderingen van het
openbaar ministerie v66r het veroordelend arrest (4).
7° Niet ontvankelijk, tot staving van een
voorziening tegen een veroordelend arrest
van een Hof van Assisen, is het middel
dat uitsluitend betrekking heeft op het
voo1·bereidend onderzoek (5).
8° De bepaling van ru·tikel 341 van het

W etboek van Strafvordering dat voor
de ovM·handiging van de processtukken
aan de jury een uitzondering maakt voor
de scMiftelijke vMklaringen van de
getuigen, maakt geen onderscheid tussen
de stukken die 1·egelmatig zijn en die
welke het niet zouden zijn (6).
(BECKERS.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 20 december 1976 door
het Hof van Assisen van de provincie
Luik gewezen ;
I. Ten aanzien van de beslissing op de
strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 127 van het
Gerechtelijk Wetboek,
penale, d. II-1, vo Cour. d'assises, nr. 599 :
de voorzitter van het Hof van Assisen kan
toestaan dat op een terechtzitting met gesioten
deuren zekere getuigen aanwezig zijn, zeifs
indien zij met de balie.niets.te maken hebben,
wanneer deze aanwezigheid tot geen bezwaar
vanwege de beschuldigde of zijn raadsman
aanleiding geeft.
.
(2) Raadpl. de arresten waarvan sprake
in de vorige noot en bovendien cass., 29 januari 1973 (Arr. cass., 1973, biz. 544) en
25 november 1975 (ibid., 1976, biz. 391).
(3) Raadpl. cass., 2 en 16 september 1975
(Arr. cass., 1976, biz. 17 en 78).
(4) Raadpl. cass., 29 januari 1973 (Arr.
cass., 1973, biz. 544) en 10 september 1914
(ibid., 1975, biz. 36).
(5) Cass., 13 maart 1967 (Ari', cass., 1967,
biz. 873); raadpi. cass., 8 februari 1977, supra,
biz. 644.
(6) Cass. fr., 12 december 1902 (D.P., 1906,
I, 531) ; cass., 3 maart 1958 (Bull. en Pas.,
1958, I, 726) : de bij artikei 341 van het
W etboek van Strafvordering voorgeschreven
formaliteiten zijn noch substantieei noch op
straffe van nietigheid voorgeschreven.
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do01·dat het bestreden arrest gewezen
werd onder het voorzitterschap van
raadsheer Viatour,
terwijl deze magistraat over de bezwaren tegen eiser mede had beslist
in het arrest van 1 april 1976 van de
kamer van inbeschuldigingstelling tot
bevestiging van de beschikking van
19 maart 1976 van de raadkamer van de
Correctionele Rechtbank te Verviers
waarbij, gelet op de tegen eiser bestaande bezwaren, het op 13 juni 1975
door de onderzoeksrechter verleende
aanhoudingsbevel werd bevestigd ;
en terwijl artikel 127 van het Gerechtelijk W etboek, op straffe van nietigheid,
verbiedt dat de assisen worden voorgezeten door de magistraten die over de
regeling van het onderzoek uitspraak
hebben gedaan, welke uitdrukking zonder
onderscheid doelt op de beslissingen die
over de bezwaren uitspraak doen :

van het W etboek van Strafvordering
zou geschonden zijn;
Overwegende dat de beweerde schending van artikel 316 van genoemd
wetboek, waarvan de bepalingen niet
substantieel of op straffe van nietigheid
voorgeschreven zijn, niet tot cassatie
kan leiden;
Overwegende weliswaar dat op het
einde van de terechtzitting met gesloten
deuren aan de raadslieden van eiser
akte werd verleend van de aanwezigheid
van die getuige, doch dat zij geen gewag
hebben gemaakt van een schending van
de rechten van de verdediging ;
Overwegende dat eiser, die zich over de
grond van de zaak heeft verdedigd
zonder zich op die schending te beroepen,
ze niet voor het eerst voor het Hof kan
aanvoeren;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;

Overwegende dat artike1 127 van het
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, op
straffe van nietigheid, de magistraten die
uitspraak hebben gedaan over de regeling van het onderzoek de assisen niet
mogen voorzitten ;
Overwegende dat de onverenigbaarheid
waarvan sprake in deze wetsbepaling
strikt moet worden uitgelegd ; dat ze geen
betrekking heeft op de magistraten die
mede hebben beslist in arresten van de
kamer van inbeschuldigingstelling inzake
voorlopige hechtenis, welke geen beslissingen over de regeling van het onderzoek
zijn;
Dat het middel naar recht faalt ;

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 96 van de Grondwet,
doordat het publiek niet werd toegelaten
op de terechtzitting die op 16 december
1976, tijdens het bezoek ter plaatse,
werd voortgezet, enerzijds, in de door de
rijkswacht gehuurde autocar, anderzijds,
in het dorp Banneux en de bossen van
La Reid,
terwijl de voorzitter van het hof van
assisen had verklaard dat de terechtzitting openbaar was :

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 316 en 317
van het Wetboek van Strafvordering,
(3n van de rechten van de verdediging,
doordat, nadat het hof van assisen
tijdens de namiddagzitting van 15 december 1976 de behandeling met gesloten
deuren had bevolen, de voorzitter de
commissaris voor gerechtelijke opdrachten, die het onderzoek had geleid en
getuige was. in de zaak, heeft toegestaan
in de gerechtszaal te blijven zonder dat
de verdediging daarover werd geraadpleegd,
terwijl de aanwezigheid van zo een
getuige op een terechtzitting met gesloten deuren invloed kon hebben op de
verklaring van de andere getuigen :
Overwegende dat in het middel niet
wordt gezegd in welk opzicht artikel 317

Overwegende dat het proces-verbaal
van de in het middel bedoelde terechtzitting, dat niet van valsheid werd
beticht, vaststelt dat die terechtzitting
openbaar is geweest en dat, bovendien,
uit dat proces-verbaal niet blijkt dat het
publiek niet mocht aanwezig zijn op die
terechtzitting;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 362 van het Wethoek van Strafvordering, en van de
rechten van de verdediging,
doordat de advocaat-generaal tegen de
beschuldigde de doodstraf heeft gevorderd,
terwijl de J:ieschuldigde schuldig werd
verklaard ter zake van opzettelijk doden
met het oogmerk om te doden, doch
zonder voorbedachte rade, zodat de
toepasselijke maximumstraf levenslange
dwangarbeid was :

-707Overwegende dat niet · ontvankelijk
is het middel dat kritiek oefent op de
vorderingen van het openbaar ministerie
die aan het arrest van veroordeling zijn
voorafgegaan ;
Over het vijfde middel,
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het zesde en het zevende middel
samen, afgeleid,
het zesde, uit de schending van artikel 341 van het Wetboek van Strafvordering, en van de rechten van de
verdediging,
dootdat, eetste onde1·deel, eiser werd
ondervraagd en de getuigen werden
gehoord door de onderzoeksrechter, in
zijn kabinet, in aanwezigheid van leden
van de gerechtelijke politie die het
onderzoek hadden verricht,
tetwijl het verbod voor de verdediging
om aanwezig te zijn bij de ondervragingen voor de ordediensten hetzelfde
verbod rrioet meebrengen om deel te
nemen aan de onderzoekingen van de
rechter;
en dootdat, tweede onde1•deel, de schriftelijke vei'klaringeii van de getuigen niet
aan de jury werden overhandigd of niet
kenbaar werden gemaakt,
tetwijl de schriftelijke verklaringen
van de getuigen slechts worden uitgesloten van de processtukken die de
voorzitter aan de jury moet overhandigen
voor zover ze in de wettelijke vormen
door de onderzoeksrechter werden afgenomen;
het zevende, uit de schending van de
rechten van de verdediging,
doordat de auto van eiser pas na het
verwijzingsarrest door de voorzitter van
het hof van assisen in beslag werd genomen,
tetwijl dat voertuig, een essentieel
overtuiging.sstuk, reeds van bij de aanvang van het onderzoek moest in beslag
genomen zijn :
W at het eerste onderdeel van het
zesde middel en het zevende middel
betreft:

voorziening tegen de veroordelende beslissing;
W at het tweede onderdeel van het
zesde middel betreft :
Overwegende dat artikel 341 van het
Wetboek van Strafvordering, als het
voor de overhandiging van de processtukken aan de jury een uitzondering
maakt voor de schriftelijke verklaringen
van de getuigen, geen onderscheid maakt
tussen de stukken die regelmatig zijn
en die welke het niet zouden zijn ;
Dat het proces-verbaal van de debatten
vaststelt dat de schriftelijke getuigenverldaringen voor de onderzoeksrechter
uit het dossier werden verwijderd;
Dat de voorzitter van het hof van
assisen, door aldus die verklaringen weg
te laten uit de aan de gezworenen overhandigde stukken, het in het middel
vermeld artikel 341 niet heeft geschonden
en ook geen afbreuk heeft gedaan aan de
rechten van de verdediging ;
Dat de middelen niet kunnen worden
aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen
zijn en de beslissing overeenkomstig
de wet is gewezen ;

II. Wat de beslissing op de civielrechtelijke vordering betreft :
Overwegende dat eiser geen enkel
speciaal middel aanvoert ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt eiser in de kosten.
28februari 1977.- 2ekamer.- Vootzittet, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. Vetslaggevet, de
H. Mahillon. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleitets, de HR. Dandenne en Schils
(van de balie te Verviers), de H. Paulus
en Mevr. Capitaine (van de balie te Luik).
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1 maart 1977.

Overwegende dat de middelen, in . 1° OPENBARE ORDE.- BEPALINGEN
WAARIN WORDT VASTGESTELD OF EEN
zoverre ze·uitsluitend betrekking hebben
HANDELING STRAFBAAR IS. BEPA~
op het voorbereidend onderzoek, niet
LINGEN DIE DE OPENBARE ORDE RAKEN.
ontvankelijk zijn tot staving van een
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2°

STRAF
GELDBOETE GESTELD BIJ
EEN GEMEENTEVERORDENING TER UITVOERING VAN DE WET VAN 29 APRIL
1819 HOUDENDE BEPALINGEN « TER
VERZEKERING VAN DE RIGTIGE INVOR·
DERING DER PLAATSELIJKE
BElLASTINGEN )), GELDBOETE TEGELIJKER'l'IJD VAN STRAFREOHTELIJKE EN VAN
FISOALE AARD.
0

3°

4°

-

STRAF. GEIVIEENTEBELASTINGEN
MORATOIRE INTERESTEN OP HET
BEDRAG VAN DE GELDBOETE.- AANVULLENDE
STRAF
WAARVAN
GEEN
SPRAKE IN DE WET VAN 29 APRIL 1819.
0NWETTELIJKHEID.
CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. 0ASSATIE VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT
VEROORDEELD.- BURGERREOHTELIJK
AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZIOH NIET
OF DIE ZIOH ONREGELMATIG IN OASSATIE HEEFT VOORZIEN. GEVOLG
VAN DE OASSATIE T.A.V. DEZE PARTIJ.

5°

HERHALING.- VoomvAARDEN. VROEGERE VEROORDELING IN KRACHT
VAN GEWIJSDE GEGAAN OP HET OGENBLIK VAN HET NIEUWE lVIISDRIJF.

6°

VERWI.JZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. VEROORDELING TOT
EEN GELDBOETE PLUS MORATOIRE INTRESTEN. VERNIETIGING BEPERKT
TOT DE VEROORDELING. IN DE MORATOIRE INTRESTEN, VERNIETIGING
ZONDER VERWIJZING.

1° Wetten waarin wordt vastgesteld of een
handeling strafbaa?' is, ralcen de openbare m·de.

2° De geldboete gelijlc aan het bedrag van
de ontdolcen belastingen, gesteld bij een
gemeenteverordening ter uitvoering van
de artilcelen VIII, IX en XV van de
wet van 29 april 1819 houdende bepalingen << ter verzelce1·ing van de rigtige
invm·dering der plaatselijlce belastingen ))' « wegens fraude, paging tot
fraude en ovm·treding te1· zake van
plaatselij Ice belastingen '', is een ge(I) Over het begrip "gemengde geidboete »,
raadpi. Rep. prat. d1·. belge, vo lnfmc#ons et
rep1·ession en gene1·al, nrs. 216 tot 219;
P.E. TRoussE, Les p1•incipes g{meraux du
droit penal positif belge, in Les N ovelles,
Droit penal, d. II, bd. I, nrs. 762 tot 765 ;
J .. CONSTANT, Tmite e/ementai1'e de d1•oit penal,
d. II, 1966, nrs. 666 en 667.
(2) Cass., 14 december 1976 en 21 februari

mengde geldboete die zowel van strafrechtelijlce als van fiscale aard is (1).
3° Onwettelijlc is de veroordeling van de
belclaagde tot betaling van moratoire
interesten op het bedrag van de geldboete
van artilcel IX van de wet van 29 april
1819 houdende bepalingen « ter verzelcering van de r1:gtige invordering der"
plaatselijke belastingen ))' daar de wet
in deze aanvullende straf niet vom·ziet.
4° W anneer de beslissing tot veroordeling
van de belclaagde op zijn voorziening
vernietigd wordt en de burgerreohtelijk
aanspralcelijke partij zich niet of zich
onregelmatig in cassatie heeft voorzien,
verliest de beslissing, waarbij deze partij
burgerrechtelijk aansprakelijlc wordt vm·lclaard voo?' de veroordeling van de
beklaagde, haar bestaansreden (2).
5° Strafbare herhaling onderstelt dat een

veroordeling in kracht van gewijsde is
gegaan v66r het nieuwe misdrijj (3).
6° W anneer, op voorziening van de belclaagde, een vonnis wm·dt vernietigd omdat
het een onwettelijlce vemordeling tot
moratoire intresten uitspreelct, gesohiedt
de tot deze veroordeling beperlcte vernietiging zonder verwijzing (4).
(VANOANNEYT EN NAAMLOZE VENlWOT·
SOHAP «BRUSSELS AIRPORT PARKING))'
T. GEMEENTE ZAVENTEM EN REGIE DER
LUOHTWEGENj GEMEENTE ZAVENTEM,
T. VANOANNEYT, NAAMLOZE VENNOOT·
SOHAP «BRUSSELS AIRPORT PARKING))
EN REGIE DER LUCHTWEGEN.)
ARREST.
RET HOF ; Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 februari 1975 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;
I. Nopehs de voorziening van eiser
Arseen Vancanneyt, beklaagde:

A.

In zoverre de voorziening gericht is

1977, supra, biz. 422 en 676), en inzake de
veroordeling op de burgerlijke rechtsvordering,.
cass., 10 januari 1977, s1tp1·a, biz. 525.
(3) Cass., 12 maart 1974 (Arr. cass., 1974,
biz. 767). Raadpl. cass., 19 november 1974
(ibid., 1975, biz. 342) : de termijn voor
herhaling gaat pas in als de vroegere veroordeling in kracht van gewijsde is gegaan,
(4) Raadpi. cass., 17 maart 1975 (A1·r. cass.,
1975, biz. 802).
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-709tegen de bes1issing op de vorderingen
van het openbaar ministE)rie en van eerste
verweerster :
Over het midde1 afge1eid uit de schending van de artike1en 7, 11 van de
be1astingverordening van de gemeente
Zaventem van 24 februari 1969, goedgekeurd bij konink1ijk bes1uit van 1 juli
1971, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15 van de
wet van 29 april 1819, 138 van de
Gemeentewet en 138 van het Wetboek
van Strafvordering,
doordat het vonnis de eisers wegens
overtreding van de gemeentelijke be1astingverordening veroordee1t tot een geldboete. waarvan het bedrag gelijk is aan
de ontdoken belasting,
te.rwijl artike1 7 van de gemeenteverordening bepaalt dat de boete ingevorderd wordt zoals de belasting, zodat
deze boete een !outer fiscaal kenmerk
heeft en diende ingevorderd te worden
overeenkomstig de voorschriften van de
artikelen 1 tot 7 van de wet van 29 april
1819 bij uitsluiting van vervolgingen
voor de strafgerechten, zodat de uitgesproken geldboete onwettig is :
Overwegende dat eerste verweerster
in een memorie van antwoord aanvoert
dat eisers middel nieuw is, indruist tegen
eisers conclusie voor de feitenrechter
en deswege niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat de vraag of op een
bepaa1de gedraging een straf is gesteld
en of de strafgerechten dan ook bevoegd
zijn om ervan kennis te nemen de
openbare orde raakt en deswege ook
voor het eerst v66r het Hof kan worden
opgeworpen ; dat het middel van nietontvankelijkheid moet worden verworpen;
.
Overwegende dat de artikelen VIII,
IX en XV van de wet van 29 april 1819.,
houdende bepa1ingen « ter verzekering
van de rigtige invordering der plaatse1ijke belastingen »,onder meer aan de gemachtigde overheid de bevoegdheid ver1eent om straffen te stellen « wegens
fraude, .paging tot fraude en overtrecling
ter zake van plaatselijke belastingen »
welke aangelegenheden dan zullen worden
gebracht « ter cognitie en decisie van de
rechtbanken van enkele of correctionele
politie »;
Overwegende dat het onderwerpelijke
reglement van de gemeente Zaventem
uitdrukkelijk verwijst naar voormelde
wet· en, in artikel 7, in met bedoeld,e wet
overeenkomende bewoordingen, bepaalt :
(,elk bedrog, paging tot bedrog
pvertreding van onderhavig reglement

wordt bestraft: met een boete waarvan
het bedrag gelijk is aan dit van de
ontdoken belastingen » ; dat hieruit volgt
dat, ook al luidt bedoeld artikel verder
« de beta1ing van de boete, die ingevorderd wordt zoals de belasting, ontslaat niet van· de betaling van de belasting », het ten deze wel gaat om een
sanctie met gemengd strafrechtelijk en
fiscaal kenmerk, zoals bedoeld in de wet
van 1819, en welke in de bevoegdheid
ligt van de strafrechter, namelijk, ingevolge artikel 138, 8°, van het Wetboek
van Strafvordering, in die van de politierechtbank;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen VIII,
IX van de wet van 29 april 1819 en 9
van de Grondwet :
Overwegende dat de geldboete gesteld
op grond van artikel VIII van de wet van
1819, zoals hierboven reeds gepreciseerd,
voor een dee1 een strafrechtelijk kenmerk
vertoont ; dat bedoelde wet, waarnaar
het onderwerpelijke reglement verwijst
en die in artikel IX de maximale bedragen van de boete vaststelt, niet
bepaalt dat op deze straf verwijlinteresten verschuldigd zijn; dat de
correctionele rechtbank, door eiser te
veroordelen « tot betaling van de moratoire intresten op het bedrag van de
geldboete >>, aldus een bijkomende straf
uitspreekt die niet bij de wet is gesteld
en deswege voormelde wettelijke bepalingen schendt ;
En overwegende, voor het overige,
dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
geen onwettelijkheid bevat die. eiser kan
grieven;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij de Regie
der Luchtwegen buiten de zaak werd
gesteld :
·

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat eiser zijn voorziening heeft
doen betekenen aan voornoemde partij
tegen vyelke ze is gericht ;
Dat. de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
II: N opens de voorziening van eiseres
de naamloze vennootschap Brussels Airport Parking, civielrechtelijk aansprake·
lij ke partij :
Overwegende

dat

uit

de

stukken
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niet blijkt dat eiseres haar voorziening
heeft doen betekenen aan de partijen
·tegen wie ze is gericht ;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is ;
Overwegende echter dat, ingevolge de
hierna op de voorziening van eiser
Vancanneyt uitgesproken gedeeltelijke
vernietiging, de beslissing waarbij eiseres,
als civielrechtelijk aansprakelijk voor
deze eiser, met hem in solidum veroordeeld wordt tot betaling van verwijlintresten op het bedrag van de geldboete,
geen voorwerp meer heeft ;
III. Nopens de voorziening van eiseres
de gemeente Zaventem :

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de vordering
door het openbaar ministerie tegen de
verweerders ingesteld en tegen de beslissing op de rechtstreekse dagvaarding
van. de Regie der Luchtwegen door deze
verweerders :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat eiseres haar voorziening
heeft doen betekenen aan de partijen
tegen wie _ze gericht is ;
Dat _ de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is ;

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering door eiseres tegen
de verweerders Vancanneyt en de naamloze vennootschap Brussels Airport Parking ingesteld :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1, 7,
lid 2, 11 van het reglement van de
gemeente Zaventem van 24 februari 1969
tot installing van een belasting op de
uitbating van bewaarplaatsen voor. autovoertuigen, goedgekeurd door koninklijk
besluit van 1 juli 1971, 1, 8, 9, 10, 11, 15,
16 van de wet van 29 april1819 houdende
bepalingen « ter verzekering van de
rigtige invordering der plaatselijke belastingen », 54 tot 57 en 100 van het
Strafwetboek,
doo1·dat het vonnis de verweerders
Vancanneyt en de riaamloze vennootschap « Brussels Airport Parking » in
solidum veroordeelt tot betaling van een
fiscale boete van 3.866.445 frank, gelijk
aan de ontdoken belasting, om verzuimd
te hebben, van 1 januari 1972 tot en met
22 juni 1973, het gemeentereglement op
de belastingen op de bewaarplaatsen

van motorvoertuigen na te !even maar
de verdubbeling van deze boete weigert
uit te spreken om de redenen : dat Vancanneyt weliswaar dezelfde strafbare
feiten in 1972 heeft gepleegd als die van
1971 waarover de rechtbank op 11 mei
1973 vonnis heeft uitgesproken en dit een
voortgezet misdrijf is ; dat er echter 'geen
aanleicling is een dubbele geldboete toe
te passen daar de voorwaarden van de
herhaling niet vervuld zijn ; dat immers
het vonnis van 11 mei 1973 geen einde
aan de vervolgingen heeft gemaakt ; dat
de herhaling dient beoordeeld te worden
volgens de beginselen van het strafrecht
vermits de veroordeling tot een geldboete, zelfs op grand van gemeentereglementen, wel degelijk een straf is
waarop de strafrechtelijke beginselen
van toepassing zijn, al is deze boete
tevens van fiscale aard,
terwijl, ee1•ste onderdeel, het vonnis
vaststelt dat de verweerders dezelfde
feiten in 1971 gepleegd hebben, zodat
wegens herhaling binnen een jaar de
fiscale boete verdubbeld moet worden
(schending van de artikelen 1, 7, lid 2, 11
van het gemeentelijk regle:ment van
24 februari 1969, 1, 8, 9, 10, 11, 15 en 16
van de wet van 29 april 1819) ;
tweede onderdeel, de verdubbeling van
de fiscale boete tot doel heeft de inning
van de fiscale rechten te verzekeren
zodat de strafrechtelijke bepalingen aan~
gaande de herhaling niet toepasselijk
zijn daar zij zouden leiden tot vermindering van de geldstraf ' en het
voldoende is dat vastgesteld wordt dat de
verweerders dezelfde feiten in 1971
gepleegd hebben ; het vonnis van 11 mei
1973 de verweerders trouwens veroordeeld heeft voor de feiten van 1971
en het onverschillig is dat het geen einde
aan de vervolgingen maakte (schending
van de artikelen 54 tot 57, 100 van het
Strafwetboek, 8, 9 van de wet van 29 april
1819 en 7, lid 2, van het gemeentelijk
reglement van 24 februari 1969) :
Overwegende dat artikel 7 van het
onderwerpelijk gemeentereglement, hetwelk tevens verwijst naar de wet van
29 april 1819, _weliswaar bepaalt dat
« ingeval van herhaling binnen een jaar
na de datum van een vorige overtrading,
het bedrag van de boete verdubbeld
wordt »;
Overwegende echter dat deze herhaling
onderstelt dat vaststaat dat het vorig
misdrijf daadwerkelijk werd gepleegd,
hetgeen enkel kan blijken uit een gerechtelijke beslissing die kracht van gewijsde
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heeft verkregen ; dat het bestreden vonnis
vaststelt dat het vonnis waarbij de vorige
overtreding werd vastgesteld « nog geen
einde aan de eerste vervolgingen heeft
gemaakt » en aldus, impliciet, dat bedoelde beslissing nog geen kracht van
gewijsde heeft verkregen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
,•

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

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen van de eiseressen naamloze
vennootschap Brussels Airport Parking
en gemeente Zaventem ; verwerpt ook de
voorziening van eiser Arseen V ancanneyt
behalve in zoverre ze gericht is tegen
de beslissing waarbij hij tot betaling
van verwijlinteresten op het bedrag van
de geldboete wordt veroordeeld ; vernietigt de beslissing op dit stuk en zegt
dat er geen aanleiding is tot verwijzing ;
stelt vast dat de beslissing waarbij
eiseres
de
naamloze
vennootschap
Brussels Airport Parking, als zijnde voor
eiser Vancanneyt civielrechtelijk aansprakelijk, in solidum met hem tot
betaling van dezelfde intresten wordt
veroordeeld, geen voorwerp meer heeft ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiseres gemeente Zaventem in
de kosten van haar voorziening, eiseres
naamloze vennootschap Brussels Airport
Parking in de helft en eiser Vancanneyt
in een vierde van de kosten van hun
voorziening ; laat de overige kosten ten
laste van de Staat.
1 maart 1977. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Chatel. Gelijkluidende conclusie,
de H. Declercq, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. VanRyn en Houtekier.

VASTGESTELD NAAR DAT VAN DE VERSCHULDIGDE BELASTING.- BEVOEGDHEID VAN DE STRAFRECHTER,
1° De feiten van de vm·volgingen zijn niet
door andere feiten vervangen en de
kwaliflcatie van deze feiten werd niet
veranderd bij de ve1·oo1·deling « wegens
niet vervulde modaliteiten en derhalve
wegens ontduiken van belasting door
bedrog, paging tot bedrog of overtreding
van de belastingschuld » als deze woorden
slechts een nauwkeurige omschrijving
geven van de bewoordingen van de
telastlegging, « fraude, paging tot fraude
of overtreding ter zake van de belastingschuld », daar beide formuleringen slaan
op dezelfde overtreding van een belastingverordening ter uitvoering van de wet
van 29 april 1819 houdende bepalingen
« ter verzekering van de rigtige invordering van de plaatselijke belastingen » (1).
2° De strafrechter die kennis neemt van
een misdrijf dat gestraft wordt met een
strafrechtelijk-flscale boete, waa1·van het
bedrag bepaald wordt naar dat van de
verschuldigde belasting, kan geen veroordeling uitspreken dan nadat hij heeft
vastgesteld of en tot welk bedrag de
belasting verschuldigd is, oak al is hij
niet bevoegd om een titel tot invordering
van die belasting uit te geven ten behoeve
van de administratie.

(VANCANNEYT EN NAAMLOZE VENNOOT,
SCRAP << BRUSSELS AIRPORT PARKING »,
T. GEMEENTE ZAVENTEM; GEMEENTE
ZAVENTEM, T. VANCANNEYT EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BRUSSELS AIR.
PORT PARKING ».)
Met de notities overeenstemmend
arrest.

1 maart 1977. - 2e kamer. - Vo01'zitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
! H. Soetaert. Gel~jkluidende conclusie,
1° RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.- ' de H. Declercq, advocaat-generaal. VEROORDELING .WAARIN, BINNEN DE Pleiters, de HH. De Pelsmaeker en
PERREN VAN DE TELASTLEGGING, DE Blontrock (beiden van de balie te Brussel).
BESTANDDELEN VAN HET BIJ DE WET
OMSCHREVEN MISDRIJF 'WORDEN VASTGESTELD.- WETTELIJKHEID.

2e KAMER.- 1 maart 1977.

20 RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN. GELDBOETE
TEGELIJKERTIJD
VAN
STRAFRECHTELIJKE EN VAN FISCALE
AARD. - BEDRAG VAN DE GELDBOETE

(1) Raadpl. cass., 22 juni 1971 (Arr. cass.,
1971, blz. 1070); 18 maart 1974 (ibid., 1974,
blz. 791).
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ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 0NWETTELIJKE HUISZOEKING. HursZOEKING DIE GEE'N V ASTSTELLING
MOGELIJK GEMAAKT HEEFT. VE'ROORDELING GEGROND OP BEWIJSELEMENTEN ZONDER VERBAND MET DEZE
HUISZOEKING. WETTELIJKHEID.

Een onwettelijke huiszoeking tast de
veroordeling niet aan, wanneer deze
gegrond is op gegevens die geen verband
houden met deze huiszoeking (1).
(DE BACKER, T. MENSOHAERT.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 mei 1976 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 10 en 97 van de
Grondwet,
doordat het vonnis vaststelt dat uit het
dossier niet blijkt dat eiser toestemming
tot een huiszoeking had gegeven ; uit de
stukken wel blijkt dat de verbalisanten
over g3en regelmatig bevel tot huiszoeking beschikten en dit aan eiser
mededeelden; het proces-verbaal geen
gewag maakt van een regelmatig bevel
tot huiszoeking noch van de toestemming
van eiser tot huiszoeking ; uit het dossier
blijkt dat de verbalisanten zorider toestemming van eiser en zonder drager · te
zijn van een regelmatig bevel tot huiszoeking zich toegang hebben verschaft
tot de aanhorigheden van eisers woning ;
het vonnis eiser niettemin veroordeelt,
terwijl voornoemd proces-verbaalnietig
is en geen gevolgen kan hebben, de
toestemming van eiser of het bestaan
van een bevel tot huiszoeking ten minste
uit een document moest blijken en het
illegaal optreden van een drager van het
openbaar gezag geen enkel gevolg .kan
medebrengen tegen de persoon die er het
slachtoffer van is :
Overwegende dat het vonms

eiser

(1) Raadpl. cass., 22 juni 1971 ·(Art. cass.,
1971, blz. 1070).

veroordeelt wegens de feiten van de
telastlegging A, zijnde een verkeersovertreding, B, een rijwiel met hulpmotor te hebben gestuurd in staat van
dronkenschap, 0, een rijwiel met hulpmotor te hebben gestuurd in staat van
alcoholintoxicatie, en D, in een openbare
plaats in staat van dronkenschap te
zijn bevonden ;
Overwegende dat het voi:mis weliswaar
vaststelt dat uit het strafdossier niet
kan worden opgemaakt dat beklaagde
Julien De Backer op een duidelijke en
ondubbelzinnige wijze zijn toestemming
tot huiszoeking gaf aan de verbalisanten
en evenmin dat deze op een uitdrukkelijke en formele wijze hun verzoek tot
huiszoeking hadden kenbaar gemaakt
doch hieraan onder meer toevoegt dat
« geen vaststellingen door de verbalisanten werden gedaan tijdens de huiszoeking ; dat, wat betreft de telast.
ltJggingen A, B en D, deze trouwens
bovendien uit de verldaringen en van
Renkema en van Soetaert blijken , ;
Overwegende dat de rechters aldus te
kennen geven dat zij de veroordeling
niet . steunen op vaststellingen of verklaringen die zouden gedaan of afgenomen zijn toen de verbalisanten de
aanhorigheden van eisers waning onwettelijk betraden of die het gevolg zouden
zijn van. dit betreden ; dat in die voor,
waarden de onwettelijke huiszoeking de
veroordeling niet aantast ;
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 op de civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert ;
Om die redenen, verwerpt de · voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
1 maart 1977. - 2 8 kamer. - Voo1·zitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Versee. Gelijkluidende conclusie,
de H. Declercq, advocaat-generaal. Pleiter, de H. De Beukelaer (van de balie
te Gent).
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WEGVERKEER. VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT STUREN
WEGENS LIOHAMELIJKE ONGESOHIKTHEID. VEILIGHEIDSMAATREGEL. VERVAL VOORGOED UITGESPROKEN.GEEN VASTSTELLING DAT DE ONGESOHIKTHEID BLIJVEND BLIJKT TE ZIJN.
0NWETTELIJKHEID,

Verval 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 wo1;den
uitgesproken, als wo1·dt vastgest'eld dat
de ongeschiktheid blijvend blijkt te
zijn (1). (Art. 42 wet betreffende de
politie over het wegverkeer.)
. (BRUYNINOKX.)
ARREST.

J;IET HOF ; - Gelet op het ·bestreden
vonnis, op 30 september 1976 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Leuven ;
Over het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 42 van de
W egverkeerswet, gecoi:irdineerd door het
koninklijk besluit van 16 maart 1968,
en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis, bij bevestiging
van het beroepen vonnis, ten laste van
eiser voorgoed het verval van het recht
tot het besturen van de voertuigen
vermeld in de zes categorieen bepaald
bij het koninklijk besluit van 3 mei 1965
of om het even welk ander voertuig of
om een luchtschip te besturen of om een
rijdier te geleiden uitspreekt om de reden
dat hij aan epilepsie lijdt en lichamelijk
ongeschikt is voor het besturen van een
voertuig of een luchtschip of voor het
geleiden van een rijdier, zonder de
waarschijnlijke duur van deze ongeschiktheid te onderzoeken en dienvolgens
zonder vast te stellen dat deze ongeschiktheid blijvend blijkt te zijn,
terwijl, bij toepassing van artikel 42
van de wet betreffende de politie over
het wegverkeer, gecoi:irdineerd door het
koninklijk besluit van 16 maart 1968,
, (1) Cass., 24 januari 1977, BUpra, biz. 578.

de rechter het verval van het recht tot
sturen slechts mag uitspreken voor een
termijn gelijk aan de waarschijnlijke
duur van de vastgestelde lichamelijke
ongeschiktheid en hij er zich aldus niet
kan toe beperken vast te stellen dat de
schuldige lichamelijk ongeschikt is tot
het besturen van een voertuig of een
luchtschip of tot het geleiden van een
. rijdier maar tevens moet bepalen of deze
ongeschiktheid blijvend of enkel voorlopig blijkt te zijn, zodat door niet vast
te stellen dat " de waarschijnlijke duur
van de ongeschiktheid blijvend blijkt te
zijn >>, het vonnis zijn beslissing betreffende het definitief verval voor lichamelijke ongeschiktheid niet. wettelijk heeft
verantwoord en de in het middel vermelde wetsbepalingen heeft geschonden :
Overwegende · dat het vonnis, bij
bevestiging va:ri de beroepen beslissing,
eiser wegens het sturen van een motorvoertuig zonder de vereiste lichaamsgeschiktheid, bij inbreuk op artikel 10,
derde lid, van het W egverkeersreglement,
veroordeelt en tegen hem het door het
middel aangevochten verval van het
recht tot sturen uitspreekt op grond
1° dat hij blijkens het onderzoek << onder
medische behandeling staat wegens epilepsie >>, 2° dat hij naar het advies van de
wetsdokter-gerechtsdeskundige werkelijk
<< lijdend is aan epilepsie >> en 3° dat hij
volgens datzelfde advies slechts een
voertuig zou mogen besturen met inachtneming van een aantal welbepaalde
voorwaarden waaraan, naiu het oordeel
van de eerste rechter, geen van de onder
categorieen A tot F van het aangehaalde
koninklijk besluit bedoelde voertuigen
beantwoordt ;
·
Overwegende dat de rechter aldus
niet vaststelt dat << de waarschijnlijke
duur van de ongeschiktheid blijvend
blijkt te zijn >> en derhalve zijn beslissing
betreffende het definitief verval voor
lichamelijke ongeschiktheid niet wettelijk
heeft verantwoord en de in het middel
vermelde wetsbepalingen heeft geschonden;
En overwegende, voor het overige,
dat de substantiiile of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, doch .alleen voor zover het,
bij bevestiging van het beroepen vonnis,
eiser wegens lichamelijke ongeschiktheid
voorgoed vervallen verklaart van het
recht tot het besturen van de voertuigen

-714behorende tot de zes in het koninklijk
besluit van 3 mei 1965 vermelde categorieen of van om het even welk ander
voertuig of luchtschip of om een rijdier
te geleiden ; verwerpt de voorziening
voor het overige ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant . van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt eiser in de helft
van de kosten ; laat de andere helft ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Brussel, zitting houdend
in hoger beroep.

1 maart 1977. - 2e
zitter, de H. Wauters,

nemend voorzitter. Verslaggever, de
Delva. Gelijkluidende conclusie,
de H. Declercq, advocaat-generaal.

H.

ge KAMER. -

1°

kamer. Voorraadsheer waarVerslaggever, de

nemend voorzitter. H. Delva. Gelijkluidende conclusie,
de H. Declercq, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. A. De Bruyn.

2 maart 1977.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN AR.RESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. FEITENRECRTER. DIE TOT
STAVING VAN ZIJN BESLISSING EEN
ARREST VAN RET HOF VAN 0ASSATIE
AANVOERT EN DE REDENEN AANGEEFT
WAAROM RIJ ZICH BIJ DE RECRTSLEER
VAN DIT ARREST AANSLUIT.- RECRTER
DIE AAN DAT ARREST NIET RET KA·
RAKTER GEEFT VAN EEN ALGEMENE EN
ALB REGEL GELDENDE BESCRIKKING
EN ZIJN BESLISSING REGELMATIG MET
REDENEN OMKLEEDT.

2° BEROEPSZIEKTE.- BASISLOON.V ASTSTELLING.

3°

BEROEPSZIEKTE. WET TOT
WIJZIGING VAN DE BEPALINGEN INZAKE
DE VASTSTELLING VAN DE WIJZE WAAR·
OP DE AAN DE GETROFFENE VER·
SCRULDIGDE VERGOEDINGEN WORDEN
BEREKEND. WET VAN TOEPASSING
OP DE BEREKENING VAN DE VERGOE·
DINGEN VERSCRULDIGD WEGENS DE
GEVOLGEN VAN EEN VOOR HAAR IN·
WERKINGTREDING GEBLEKEN BEROEPS·
ZIEKTE DIE ZICR VOORDOEN OF VOORT·
DUREN NA DEZE DATUM. TENZIJ
DE VERGOEDINGEN REEDS DEFINITIEF
WAREN VASTGESTELD.

4o

de H. Wauters, raadsheer waar-

WETTEN EN BESLUITEN. TOEPASSING IN DE TIJD. BURGER·
LIJKE ZAKEN. BEROEPSZIEKTE, WET TOT WIJZIGING VAN DE WETTE·
LIJKE BEPALINGEN INZAKE DE VAST·
STELLING VAN DE WIJZE WAAROP DE
AAN DE GETROFFENE VERSCHULDIGDE
VERGOEDINGEN WORDEN BEREKEND;WET VAN TOEPASSING OP DE BEREKE·
NING VAN DE VERGOEDINGEN VER·
SCHULDIGD WEGENS DE GEVOLGEN
VAN EEN VOOR RAAR INWERKING·
TREDING GEBLEKEN BEROEPSZIEKTE
DIE ZICR VOORDOEN OF VOORTDUREN
NA DEZE DATUM. TENZIJ DE VER·
GOEDINGEN REEDS DEFINITIEF WAR]jlN
VASTGESTELD.

(1) Cass., 24 mei 1976 (Arr. cass., 1976,
biz. 1053).

1° De feitenrechter die tot staving van zijn
beslissing een m·rest van het H of van
Oassatie aanvoert, kent aan dit ·arrest,

2e

RAMER. -

1 maart 1977.

HOF VAN ASSISEN. VERWIJZINGS·
ARREST. VoORZIENING IN CASSATIE
VAN DE BESCRULDIGDE BINNEN TIEN
VRIJE DAGEN NA DE BETEKENING VAN
RET ARREST. 0NDERZOEK DOOR
RET HoF.

Het Hof verwerpt de voorziening die door
de beschuldigde tegen het arrest tot
verwijzing naar het H of van Assisen
werd ingesteld v66r het verstrijken van de
termijn van tien vrije dagen na de
betekening van het arrest, wanneer dat
arrest geen van de schendingen van de
wet bevat en niet is aangetast door een
van de nietigheden die, in de h1t,idige
stand van het geding, voor onderzoek
aan het H of worden onderworpen ( 1).
(Artt. 299 en 416 Sv.)

(VAN KOLL.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.

1 maart 1977. ----'- 2e kamer. -

zitter,

Voor-
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Gerechtelijlc Wetboek, niet het lcaralcter
toe van een algemene en als regel geldende
beschikking en motiveM·t regelmatig
zijn beslissing, wannee1· hij de 1·edenen
aangeeft wam·om hij zich bij de rechtsleer
van dat arrest aansluit (1). (Grondwet,
art. 97; Ger. Wetb., art. 6.)

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schendiri.g van de artikelen 6 van het
Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet,
doordat het arrest, om te beslissen dat,
bij de berekening van de ingevolge
beroepsziekte aan verweerder verschuldigde vergoedingen, de begrenzing van

het basisloon dient vastgesteld te worden
op 318.360 frank vanaf 1 januari 1973
en op 337.860 frank vanaf 1 januari 1974;
in een beslissende overweging . oordeelt
dat, « verwijzend naar de hierboven
aangehaalde en door appellant aanvaarde
cassatierechtspraak » (bedoeld wordt het
arrest van 19 december 1973 [4]), << het
hof niet anders kan dan, samen met de
eerste rechter, vaststellen dat, vermits
enerzijds de gevolgen van de beroepsc
ziekte thans nog voortduren en de
vergoeding niet definitief geregeld is en
anderzijds he.t tijdens het refertejaar
verdiende loon 382.150 frank bedroeg,
de begrenzing van het basisloon vanaf
1 januari 1973 dient vastgesteld te
worden op 318.360 frank en vanaf
1 januari 1974 op 337.860 frank»,.
terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 6
van het Gerechtelijk Wethoek, de rechters
in de zaken die aan hun oordeel onderworpen zijn, geeri uitspraak mogen doen
bij wege van algemene en als regel
geldende beschikking, en het arrest, in
de mate dat het, door te overwegen. als
hiervoren aangeduid, bedoeld heeft dat
het, buiten de hypothese van artikel ll20
van het Gerechtelijk Wetboek, verplicht
was een bepaalde beslissing te' treffen
omdat dergelijke beslissing zou opgelegd
zijn door een arrest van het Hof vari
Cassatie, in strijd met voornoemd artikel 6 van het Gerechtelijk W etboek aan
dit arrest de draagwijdte heeft gegeven
van' een algemene en als regel geldende
beschikking (schending van artikel 6
van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, in de mate dat het
arrest, door aldus te overwegen, oordeelt
dat het verplicht is te bes1issen zoals het
gedaan heeft, omdat eiser de in het arrest
iri.geroepen cassatierechtspraak « aaiivaard » heeft, het arrest de bewoordiri.gen
van de door eiser regelmatig neergelegde
gemotiveerde akte van hoger beroep en
conclusie interpreteert op een wijze die
onverenigbaar is met de bewoordingen
ervan, vermits eiser zich in beide stukken
beperkte tot de vaststelling dat het beroepen vonnis overeenstemde met een
arrest van het Hof van Cassatie in een
analoog geval inzake arbeidsongeval, en
zulks enkel in de mate waarin door het

(1) Raadpl. cass., 4 november 1974, twee
arresten, en 27 mei 1975 (Arr. cass., 1975,
blz. 295, 296 en 1020).
(2) en (3) Cass., 8 januari 1975 (Arr. cass.,
1975, biz .. 517); raadpl. cass., 19 december
1973, voltallige terechtzitting, drie arresten
(ibid., ·1974, blz. 456), 8 januari 1975 (ibid.,

l975, blz. 517) en 11 februari 1976 (ibid., 1976,
blz. 681); Les Novelles, Droit social, d.eel IV,
Les maladies professionnelles, M. 92, blz. 715,
en noot V.P. onder Arbeidsrechtbank Charleroi, 2 oktober 1975, in J.T.T., 1976, biz. 209.
(4) Arr•. cass., 1974, blz. 456.

2o Het basisloon voor de vaststelling van de
wegens een be1·oepsziekte verschv.ldigde
vergoedingen wo1·dt, in principe, op
dezelfde wijze bepaald als de vergoeding
die tot basis dient voor de vaststelling
van de wegens een arbeidsongeval of een
ongeval op de weg naar en van het we1·k
verschv.ldigde vergoedingen ( 2). (Koniri.klijk besluit van 3 juni 1970 houdEmde
coordinatie van de wetsbepalingen
betreffende de beroepsziekten, art. 49,
lid 1.)
3o en 4° De wet tot wijziging van de

wettelijke bepalingen inzake de vaststelling van de wijze waarop de wegens
een beroepsziekte ve1·schuldigde ve?'goedingen worden berekend, is, in
principe, van toepassing · op de berekening van de vergoeding verschuldigd
we gens de gevolgen van een .v66r haar
inwerkingtreding gebleken ziekte die
zich .na deze datum voordoen of voortduren, tenzij de vergoedingen op dat
ogenblilc reeds definitief waren vastgesteld (3). (B.W., art. 2.)
(FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN,
T. MOERMANS.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 19 december 1974 door het
Arbeidshof te Luik gewezen ;
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I januari I972 op 300.000 frank werd
gebracht, zodat het arrest de bewijskracht
van deze akte en conclusie miskent
(schending van de artikelen I3I9, I320
en I322 van het Burgerlijk Wetboek) ;
derde onderdeel, het arrest althans in
het onzekere laat waarom het arbeidshof
van oordeel is dat het niet anders kan
dan zich, in het aan zijn oordeel onderworpen geschil, te gedragen naar een in
een ander geschil en tussen andere
partijen gewezen cassatierechtspraak en,
meer bepaald, het arrest in het onzekere
laat of het arbeidshof uitspraak heeft
gedaan in de vermelde zin omdat het
zich door bedoelde cassatierechtspraak
gebonden acht, of omdat het ervan
uitging dat eiser deze cassatierechtspraak
aanvaardde, of nog omdat het arbeidshof
de in deze cassatierechtspraak vervatte
stelling tot de zijne heeft gemaakt, zodat
het arre.st niet regelmatig is gemotiveerd
daar bedoelde dubbelzinnigheid, althails
onduidelijkheid, het aan het Hof onmogelijk maakt zijn controle uit te
oefenen (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat het arbeidshof de
zienswijze van het in het middel bedoeld
arrest reeds uitdrukkelijk tot de zijne
had gemaakt in voorafgaande beschouwingen over de verplichting nieuwere
wetsbepalingen die de berekening van
de vergoeding wegens arbeidsongevallen
regelen, toe te passen op de vergoedingen
verschuldigd uit hoofde van de gevolgen
van een vroeger arbeidsongeval die
ontstaan of voortduren na het in werking
treden ervan, tenzij de vergoeding op
dit ogenblik reeds definitief was vastgesteld;
Overwegende dat het eerste en het
derde onderdeel derhalve feitelijke grandslag missen, terwijl het tweede onderdeel,
gericht tegen een ten overvloede gegeven
reden, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 49 van
de op 3 juni I970 gecoordineerde wetten
betreffende de schadeloosstelling voor
beroepsziekten, en. 39 van de arbeidsongevallenwet van IO april I97I,
doordat het arrest, bij de berekening
van de ingevolge beroepsziekte aan
verweerder verschuldigde vergoedingen,
meer bepaald bij de vaststelling van de
daarbij in aanmerking te nemen begrenzing van het basisloon, beslist dat, in de
periode v66r de definitieve vaststelling

van deze vergoedingen, rekening moet
gehouden worden, niet aileen met de
verhoging van het bedrag van deze
basisloonbegrenzing van 200.000 frank
(bedrag bepaald in artikel 6 van het
koninklijk besluit van 28 september I93I
houdende de gecoordineerde wetten
betreffende de vergoeding van de schade
voortspruitende uit de arbeidsongevallen)
tot 300.000 frank (bedrag bepaald door
artikel 39 van de arbeidsongevallenwet
van IO april I97l), maar ook met de
periodieke, bij artikel 39 van de wet op
de arbeidsongevallen bedoelde indexeringen van het bedrag van deze basisloonbegrenzing, waarbij het klaarblijkelijk
ervan uitgaat dat de in artikel 49 van de
samengeordende wetten betreffende de
schadeloosstelling voor beroepsziekten
voorkomende verwijzing naar artikel 6
van de samengeordende wetten betreffende de vergoeding van de schade
voortspruitende uit de arbeidsongevallen,
sedert de wijziging van laatstgenoemde
door de wet van IO april I971 moet
worden opgevat als een verwijzing naar
en toepasselijkverklaring van de artikelen 34 tot 40 van de wet van I 0 april
I971 op het vergoedingstelsel inzake
beroepsziekten,
terwijl de in artikel 49 van de gecoordineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten voorkomende verwijzing naar artikel .6 van
de samengeordende wetten inzake arbeidsongevallen, sedert de wet van
lO april I971, slechts mag worden
opgevat als een verwijzing naar de
bepalingen van deze nieuwe wet in de
mate dat deze bepalingen de inhoud van
het oud artikel 6, al dan niet gewijzigd,
hernemen, doch niet in zoverre de
nieuwe wet aan de inhoud van artikel 6
bepalingen toevoegt die in de verwijzing
naar genoemd artikel 6 niet bevat liggen,
zodat het arrest, door de in artikel 39 van
de nieuwe arbeidsongevallenwet bedoelde
doch niet in het oud artikel 6 voorkomende periodieke indexering van de
basisloongrens ook toepasselijk te verklaren inzake beroepsziekten, de artikelen 49 van het koninklijk besluit van
3 juni I970 en 39 van de wet van 10 april
I971 schendt :
Overwegende dat uit artikel 49, lid I,
van de op 3 juni I970 gecoordineerde
wetten betreffende de schadeloosstelling
voor beroepsziekten volgt dat het loon
dat tot basis dient voor de vaststelling
van de wegens een beroepsziekte verschuldigde vergoedingen, in beginsel op
dezelfde wijze wordt bepaald als het

----;
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loon dat tot basis dient voor de vaststelling van de vergoedingen die uit
hoofde van een arbeidsongeval of een
ongeval op de weg naar en van het werk
verschuldigd zijn ;
Overwegende dat, wanneer een wetsbepaling die de berekeningswijze regelt
van de vergoedingen uit een arbeidsongeval of uit een ongeval op weg naar
en van het werk wordt gewijzigd, de
rechter, in principe, de nieuwere wetsbepaling moet toepassen, niet enkel op
de vergoedingen verschuldigd aan de
getl'offene of zijn rechthebbenden uit
hoofde van een ongeval dat zich na de
inwerkingtreding van deze wetsbepaling
heeft voorgedaan, maar tevens op de
vergoedingen verschuldigd uit hoofde
van de gevolgen van een vroeger ongeval
die ontstaan of voortduren na deze
inwerkingtreding, tenware de vergoeding
op dit ogenblik reeds definitief was
vastgesteld ;
Overwegende dat artikel 6, lid 6, van
de gecoordineerde wetten van 28 september 1931 bepaalde dat een jaarloon
dat 200.000 frank te boven gaat, slechts
tot beloop van deze som in aanmerking
komt voor de vaststelling van de vergoedingen;
Dat artikel 39, lid l, van de wet van
10 april 1971, die op l janual'i 1972 in
werking is getreden, dit plafond heeft
verhoogd tot 300.000 frank; dat in
uitvoering van de artikelen 42 en 43 van
het koninklijk besluit van 21 december
1971 .dit plafond werd verhoogd tot
318.360 frank vanaf 1 januari 1973 en tot
337.860 frank vanaf 1 januari 1974;
Overwegende dat blijkens het arrest
geen enkele vergoeding definitief werd
vastgesteld v66r 1 januari 1974;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
2 maart 1977. - 3e kamer.
Voo1'zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.

. 3e KAMER. -

TROFFENE DIE DE UITKERING VRAAGT
ALS KAPITAAL, VAN TEN HOOGSTE EEN
DERDE VAN DE WAARDE VAN DE HEM
TOEKOMENDE RENTE. - RECHTER DIE
DE UITKERING BEVEELT. - TIJDSTIP
WAAROP DEZE illTKERING EISBAAR
WORDT.
2° ARBEIDSONGEVAL. - WET VAN
10 APRIL 1971, ARTIKEL 42, LID 3. lNTREST DIE VAN RECHTSWEGE VER·
SCHULDIGD IS OP DE IN DE VOORlVIELDE
WET BEDOELDE illTKERINGEN.
RECHTER DIE, MET TOEPASSING VAN
ARTIKEL 45 VAN DE VOORMELDE WET,
DE UITKERING, ALS KAPITAAL, BEVEELT
VAN TEN HOOGSTE EEN DERDE VAN DE
WAARDE VAN DE AAN DE GETROFFENE
WEGENS EEN ARBEIDSONGEVAL TOEKOMENDE RENTE. - TIJDSTIP VANAF
HETWELK INTREST VAN RECHTSWEGE
VERSCHULDIGD IS OP DIE UITKERING.
3° GERECHTSKOSTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN.- ARBEIDSONGEVAL.0ASSATIEGEDING.- VOORZIENING VAN
DE VERZEKERAAR. VOORZIENING
INGEWILLIGD. - VEROORDELING VAN
ElSER IN DE KOSTEN.
1° W anneer de getroffene, met toepassing
van artikel 45 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, de uitkering
vraagt, als kapitaal, ·van ten hoogste
een derde van de waarde van de hem
toekomende rente, en de rechter die
uitkm·ing beveelt, is die uitkering eerst
eisbaar vanaf de 1·echterlijke beslissing.
2° Wanneer de rechter, met toepassing van
artikel 45 van de arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, de uitkering, als
kapitaal, beveelt van ten hoogste een
derde van de waarde van de aan de
getroffene wegens een m·beidsongeval
toekomende rente, is eerst vanaf ·die
beslissing van rechtswege int1•est op die
uitkering verschuldigd. (Wet van
10 april 1971, art. 42, lid 3.)
3° Wanneer het Hoj, na de voorziening
van de ve1·zekeraar te hebben ingewilligd,
een beslissing over .een op de arbeidsongevallenwet gegronde vordering vernietigt, veroordeelt het eiser in de kosten
van het cassatiegeding (1). (Wet van
10 april1971, art. 68; G.W., art. llll,
lid 4, en 1017, lid l.)

2 maart 1977.

1° ARBEIDSONGEVAL.- WET VAN
10 APRIL 1971, ARTIKEL 45 ..•- GE-

(1) Class., 29 januari 1975 (_Arr. cass., 19.75,
biz. (114); raadpl. cass., 17 november 1976,
sup1·a, biz. 308.
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T. HABRAKEN,)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 december 197 5 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 24, lid 3, 42, lid 3,
45, 67, 72 van de wet van 10 april 1971
op de arbeidsongevallen, 20, 3°, van het
koninklijk besluit van 21 december 1971
houdende uitvoering van sommige bepa,lingen van de arbeidsongevallenwet van
10 april 1971, ll53, 1907 van het Burgerlijk W etboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerder op het hem door het
beroepen vonnis van 6 mei 1975 toegekende bedrag van 211.520 frank de
wettelijke intresten te betalen vanaf
II januari 1975 om de redenen : dat het
bedrag van 211.520 frank een derde van
de waarde .van de rente als kapitaal
berekend op II januari 1975 vertegenwoordigt ; dat, krachtens artikel 42,
lid 3, van de arbeidsongevallenwet, op
deze uitkering van rechtswege intrest
versclmldigd is vanaf het ogenblik waiuop
ze eisbaar geworden is ; dat het derde
van de waarde van de rente als kapitaal
ontstaat op de datum die wordt aangehouden om de coefficient voor de berekening ervan te bepalen en op dat ogenblik
het derde als kapitaal afgescheiden
wordt van het vestigingskapitaal ; dat
het vonnis dat de uitkering beveelt,
vaststelt dat de wettelijke voorwaarden
daartoe vervuld zijn op het tijdstip
waarop het derde in kapitaal wordt
ge'individualiseerd en derhalve inhoudt
dat het derde in kapitaal eisbaar wordt
vanaf de datum die voor de berekening
ervan in aanmerking wordt genomen,
terwijl, eerste onderdeel, verweerder
geen recht heeft op de uitkering van een
derde van de rente in kapitaal, maar
slechts de mogelijkheid dit gedeelte te
bekomen mits toelating van de rechtbank, zodat het vonnis van 6 mei 1975
een constitutief kenmerk heeft en het
aan verweerder toegekende kapitaal
slechts vanaf deze uitspraak eisbaar is ;
de wettelijke intresten een sanctie zijn
wegens laattijdige betaling en het arrest
ten onrechte deze intresten vanaf de
samenstelling van het kapitaal aanrekent (schending van de artikelen 24,
lid 3, 42, lid 3, 45, 67, 72 van de wet van
10 april 1971, 20, 3°, van het koninklijk

besluit van 21 december 1971, ll53 en
1907 van het Burgerlijk W etboek) ;
tweede onde1•deel, verweerder geenszins
met terugwerkende kracht titlliaris wordt
van het derde in kapitaal van de rente ;
het arrest verwart tussen het ogenblik
waarop een gebeurlijke schllid komt vast
te staan en het ogenblik waarop deze
schuld ingevolge de rechterlijke beslissing
eisbaar wordt (schending van alle beschikkingen) :
Overwegende dat, zo de getroffene van
een arbeidsongeval, zijn echtgenoot of
zijn bloedverwanten in opgaande lijn,
krachtens artikel 45 van de arbeidsongevallenwet, kunnen vragen dat ten
hoogste een derde van de waarde van de
hun toekomende rente als· kapitaal zou
w<:>_rden uitbetaald, nit dezelfde bepaling
bhJkt dat het de rechter is · die over
zodanige vraag beslist ;
Overwegende dat hieruit volgt dat
het kapitaal niet eisbaar is zolang de
rechter op de vraag niet is ingegaan ;
Overwegende dat dienvolgens de in
lid 3 van artikel 42 van dezelfde wet
bedoelde intrest ook niet v66r dat zelfde
o!lienblik van rechtswege kan verschuldigd
ZlJll;

. Dat het middel in dit opzicht gegrond
18;

En overwegende dat, krachtens artikel 68 van de arbeidsongevallenwet,
behalve wanneer de eis roekeloos en
tergend is, wat ten deze niet het geval is,
de kosten van alle vorderingen die op
voormelde wet steunen ten laste vallen
van de verzekeraar ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden
beslissing ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; laat de
kosten ten laste van eiseres ; verwijst
de zaak naar het Arbeidshof te Gent.
2 maart 1977. - 3e kamer. --'-- Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H; Chatel. Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Houtekier.

3e

KAMER.-

VOORZIENING
VORM.

-

2 maart 1977.
IN

CASSATIE.

DIRECTE PROVINCIEBELAS-

,.

-719TINGEN. - BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD. - VOORZIENING INGESTELD
BIJ VERZOEKSCHRIFT DAT PER AANGETEKENDE BRIEF GERICHT IS AAN DE
VOORZITTER VAN HET HOF VAN CASBATIE. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvanlcelijk is de voorziening wellce
is ingesteld bij een tm· post aangetekende
brief, gericht aan de voorzitter van het
Hof van Oassatie, tegen een besl!:ssing
van de bestendige deputatie van de
provincieraad inzalce directe provinciebelastingen (1). (Wet van 22 januari
1849 art. 4, gewijzigd bij art. 53 vervat
in artikel 3 wet van 10 oktober 1967,
houdende het Gerechtelijk W etboek ;
wet van 22 juni 1865, art. 2 ; wet van
18 maart 1874, art. 2; wet van 22 juni
1877, art. 16.)

de termijn van een maand na de betekening van de bestreden beslissing, terwijl
de voorziening vervolgens, op straffe
van verval, binnen de tien dagen moet
worden betekend aan de partij tegen wie
zij gericht is ;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof verma.g acht te slaan
niet blijkt dat ten deze zulke verklaring
in de griffie van de provincieraad werd
ontvangen;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
2 maart 1977. - 3e kamer. - Yoo1'zitte1', de H Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter Yerslaggever, de
H Janssens. - Geli;'lcluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.

(SAMBON -RUBENS,
T. PROVINCIE LIMBURG.)
ARREST.
RET HOF; Overwegende dat
eiseres bij verzoekschrift, gericht aan de
voorzitter van het Hof, een voorziening
heeft ingesteld ; dat dit verzoekschrift,
bij ter post aangetekende brief verstuurd,
op 25 maart 1976 werd ontvangen;
Dat volgens het verzoekschrift eiseres
een beslissing bestrijdt op 19 februari
1976 gewezen door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Limburg,
die uitspraak heeft gedaan inzake een
provinciale belasting voor de bescherming
van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, aanslagj aar 19 7 4 ;
Overwegende dat luidens artikel 4 van
de wet van 22 januari 1849, zoals gewijzigd bij artikel 53 vervat in artikel 3
van de wet van 10 oktober 1967 houdende
het Gerechtelijk Wetboek, hetwelk ingevolge artikel 2 van de wet van 22 juni
1865 en artikel 16 van de wet van 22 juni
1877 toepasselijk is op de voorzieningen
in cassatie tegen de beslissingen van de
bestendige deputaties uitspraak doende
over de reclamaties in zaken van directe
provinciale belastingen, de verklaring
tot voorziening ter griffie van de provincieraad moest worden afgelegd binnen
(1) Cass,., 18 juni 1976 (Arr. cass., 1976,
blz. 1170); raadpl. inzake directe gemeentebeiasti'ngen, cass.; 3 januari 1975 (ibid., 1975,
blz. 501) en·9 april1976 (ibid., 1976, biz. 920),

3e KAMER. -
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DIENSTPLICHT. HERKEURINGSRAAD. DIENSTPLICHTIGE DIE OM
VERVROEGDE DIENSTNEMING HEEFT
. VERZOCHT EN OP LICHAMELIJKE GROND
ONGESCHIKT SClliJNT TE ZIJN VOOR DE
DIENST. - TE NEMEN BESLISSING.

W annem· de herlceu1·ingsraad van om·deel
is dat een dienstplichtige, die om vervroegde dienstneming heejt verzocht,
op lichamelijlce grand ongeschilct i!l
voor de dienst, mag hij enlcel uitspraalc
doen in de bewoordingen « Niet toegelaten tot vervroegde dienstneming » (2).
(Art. 9, lid 2, en 43, § 4, van het
koninklijk besluit van 30 april 1962.
tot coordinatie van de dienstplichtwetten.)
(MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
T. VERBOVEN.)
ARREST.
RET HOF ; -

Gelet op de bestreden

(2) Cass., 14 mei 1962 (Bull. en Pas., 1962,
I, 1025); raadpl. cass., 25 april 1966 (ibid.,
1966, I, 1068) en 17 november 1971 (Arr. cass.,
1972, biz. 272); Admin. Lexicon, trefwoord
Militie, nrs. 17, blz. 24, en 85, blz. 67.
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beslissing, op 29 oktober 197? ~oor de
Herkeuringsraad .van de ProvmCie Antwerpen gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 9, tweed": lid,
en 43 § 4, van de gecoordineerde dienstplichtwetten,
doordat de herkeuringsraad verweerder
<< vrijgesteld, voorgoed ongeschikt" voor
de dienst verklaart,
terwijl, krachtens evengenoemde a:tikelen, de bepalingen die betr~l~kl?g
hebben op de vrijstelling van m1litaue
dienst op lichamelijke grond niet van
toepassing zijn op de dienstplichtig~ die,
zoals ten deze, om vervroegde dienstneming verzoekt, en, indien blijkt dat
dergelijke dienstplichtige. niet gescl:_likt
is voor de dienst, er mtspraak dient
gedaan te worden· in dier _voege : ~< niet
toegelaten tot vervroegde d1enstnemmg >> :
Overwegende dat, op grond van artikel 9 tweede lid, van de gecoordineerde
dienstplichtwetten, de bepalingen van
de afdelingen III, V en VII van hoofdstuk IV waaronder die welke de vrijstelling ~f voorlopige afkeuring op lic-\~ta
melijke grond regelen, ~ee~ toe_rassmg
vinden op de dienstphcht1ge dw om
vervroegde dienstneming verzoekt, en
dat overeenkomstig artikel 43, § 4, van
dez~lfde wetten, de ·herkeuringsraad in
dergelijk geval slechts uitspraak mag
doen in de bewoordingen << niet toegelaten
tot vervroegde dienstneming " ;
· Overwegende dat de herkeuringsraad
derhalve deze wetsbepalingen schendt
door verweerder, die otn vervroegde
dienstneming had verzocht, << vrijgesteld,
voorgoed ongeschikt ,. te verklaren ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; verwijst
de zaak naar de Herkeuringsraad van
de Provincie Limburg.
2 maart 1977. - 3• kamer. - Voorzitter en Verslaggevm·, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Tillekaerts,
advocaat -generaal.

1e KAMER. 1o

3 maart 1977.

WETTEN EN BESLUITEN.
BESCHIKKINGEN VAN DE BESLISSING
NR. 1/65 VAN 18 MEI 1965 VAN HET
DIRECTORIUM VAN DE KoLENNIJVERHEID WAARBIJ AAN DE STEENKOLENMIJNEN EENVORMIGE REGELS VAN
BOEKHOUDING EN EEN BOEKHOUDKUNDIG PLAN MET BINDENDE KRACHT
WORDEN OPGELEGD. - .VORMEN EEN
WET IN DE ZIN VAN ARTIKEL 608 VAN
HET GERECHTELIJK WETBOEK.

20 BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.BEGRIP.
30 OVEREENKOMST. _: BINDENDE
KRACHT TUSSEN PARTIJEN.- RECHTER
DIE AAN DE OVEREENKOMST DE UITWERKING ERKENT DIE ZIJ VOLGENS
ZIJN UITLEGGING WETTELIJK TUSSEN
PARTIJEN HEEFT.- GEEN SCHENDING
VAN ARTIKEL 1184 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK.

4o CASSATIEMIDDELEN. - BURGERLIJKE ZAKEN.- GESCHIL TUSSEN EEN
ADMINISTRATIEVE OVERHEID EN EEN
ONDERHORIGE. ADMINISTRATIEVE
OVERHEID DIE EEN VERPLICHTING OF
EEN BEPERKING VAN DE RECHTEN VAN
DE ONDERHORIGE HEEFT WILLEN
STEUNEN OP EEN OMZENDBRIEF DIE
VAN HAAR UITGJNG.- BESLISSING DIE
DEZE ZIENSWIJZE VERWERPT. -MIDDEL DAT DE SCHENDING VAN DE
BEWIJSKRACHT VAN HET RONDSCHRXJVEN AANVOERT. MIDDEL ZONDER
BELANG. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
5o WETTEN EN BESLUITEN. TOELICHTENDE
OMZENDBRIEF
VAN
DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID. DRAAGWIJDTE.
1o De beschikkingen van de beslissing

nr. 1/65 van 18 mei 1965 van het
Directorium van de Kolennijverheid
waarbij aan de steenkoolondernemingen
eenvormige regels van boekhouding en
een boekhoudkundig plan met bindende
kracht worden opgelegd, vormen een wet
in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek (1).
.
(1) Zie de verwijzingen die aangehaald
worden in d.e conclusie van het Openbaar
Ministerie, overgedrilkt in Bull. en Pas.,
1977, I, blz. 702 en vlg.
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2° Een overtreding van een wet in de zin
van artikel 608 van het Gerechtelij k
W etboek kan geen schending zijn van
de bewijskracht van die wet in de zin
van de artilcelen 1319 tot 1322 van het
Burge1'lijk Wetboek (1).
3° De ?'echter die aan een · overeenkoinst
de uitwerking erkent die zij, volgens zijn
uitlegging, wettelijk tussen de pa1·tijen
heejt miskent de bindende kmcht van die
overeenkomst niet (2). (B.W., art. 1134.)

4° TVanneer de administratieve ove1·heid
in een geschil met een onderhorige een
ve1·plichting of een beperking van de
rechten van de onderhorige heejt willen
steunen op een 1·ondschrijven dat van
haar uitging, is het middel dat de
schending aanvoert van de bewijskracht
van het voornoemd rondschrijven tot
staving van een voorziening van de
genoemde overheid tegen de beslissing·
tot verwerping van deze zienswijze; bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk (3).

5° Een toelichtend rondschrijven van de
· administratieve overheid heejt in de
?'egel geen enkele bindende kracht ten
aanzien van de onderhorigen (4).

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« CHARBONNAGES
DU
BONNIER», IN VEREFFENING.)

ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 januari 1976 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,

doordat het arrest het verweermiddel
heeft verworpen dat eiser hieruit afleidde
dat de mijnschade waarvoor verweerster
beweerde subsidies te kunnen krijgen
krachtens haar overeenkomst met eiser,
niet geboekt werden overeenkomstig de
onderrichtingen van de beslissing nr. 1/65
van het Directorium van de Kolennijverheid en van het toelichtend rondschrijven nr. 1016 van 28 augustus 1968
(1) tot (4) Zie vorenataande noot.

dat door genoemd Directorium aan de
steenkolenondernemingen werd gericht;
om de reden dat artikel 24 van genoemde
beslissing nr. 1/65 enkel bepaalt dat
commentaar aangaande deze beslissing
door het Directorium van de Kolennijverheid verstrekt kan worden in de
vorm van toelichtende onderrichtingen,
aan de steenkoolondernemingen · over
te maken bij wijze van omzendbrieven,
en dat uit deze tekst onmogelijk kan
afge1eid worden dat de vermelde toelichtende onderrichtingen dezelfde dwingende kracht zouden hebben als de
beslissing nr. 1/65 zelf,

te,rwijl, em·ste onderdeel, een interpretatieve regel die regelmatig uitgevaardigd
werd door . een publieke rechtspersoon
bevoegd om de uit te leggen bepaling
te treffen, dezelfde dwingende kracht
heeft als de uitgelegde beslissing en het
arrest bijgevolg de bewijskracht schendt
die de beslissing nr. 1/65 van het Directorium :Van de kolennijverheid heeft
overeenkomstig de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en
inzonderheid artikel 24 van deze bes1issi:rig;
tweede onderdeel, zoals het arrest
trouwens vaststelt, de overeenkomsten
waarbij eiser zich had verbonden tot
starting aan verweerster van de subsidies
die noodzakelijk waren om de mijnschade
te del;:ken, vastgelegd werden in de
twee bestekken respectieve1ijk betrekkelijk de bijdragen aan de Belgische
Steenkolennijverheid tijdens het tweede
semester 1966 en tijdens het jaar 1967;
Sectie I, § 01 van het eerste document en
sectie II,§ D1, van het tweede document
als voorwaarde stelden dat de boekhouding van de steenkoo1mijnen onder
meer moest overeenstemmen met de
voornoemde beslissing nr. 1/65, en daaruit volgt dat het arrest; door aan ver.weerster het recht te verlenen subsidies
te eisen wegens mijnschade, die werden
geboekt op een wijze die niet overeenstemt met het toelichtend rondschrijven
nr. 1016 van 28 augustus 1968 van het
Directorium van de Ko1ennijverheid,
dat overeenkomstig artikel 24 van de
voornoemde beslissing nr. 1/65 aan de
steenkoolondernemingen werd overgemaakt, de bindende kracht heeft miskend
we1ke, krachtens artike1 1134 van het
Burger1ijk W etboek, ldeeft aan de voornoemde bestekken en inzonderheid aan
de voormelde paragrafen van deze documenten;
derde onderdeel, althans, de over•
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reglementaire bindende kracht van het
bovenbedoeld toelichtend rondschrijven
of op hetgeen volgens de feitenrechters
een doordacht aanwenden zou zijn van
de subsidies die aan de deficitaire steenkoolmijnen moesten toegekend worden,
niet passend antwoorden op het middel
dat eiser in zijn verzoekschrift van hager
beroep hieruit had afgeleid dat de
partijen contractueel gebonden waren
door het voormeld toelichtend rondschrijven en dit krachtens de voormelde
bedingen van de bestekken en de verwijzing in die bestekken naar de voornoemde beslissing nr. 1/65, en dit gebrek
aan passend antwoord gelijkstaat met het
ontbreken van de bij artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel het arrest
verwijt te hebben beslist dat het toelichtend rondschrijven nr. 1016 van
28 augustus 1968 van het Directorium
van de Kolennijverheid ter uitvoering
van zijn beslissing nr. 1/65 van 18 mei
1965 waarbij aan de steenkoolondernemingen eenvormige regels van boekhouding en een boekhoudkundig plan
werden opgelegd niet dezelfde dwingende
kracht had als laatstgenoemde beslissing,
en aldus de bindende kracht , ervan
overeenkomstig de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek te
hebben geschonden;
Overwegende dat deze beslissing werd
genomen op grand van de wet van 16 november 1961 tot instelling van een
Directorium van de Kolennijverheid ;
dat krachtens artikel 5 van deze wet
het directorium voor de uitvoering van
zijn in artikel 4 toegewezen opdrachten
beslissingen kon nemen die bindend zijn
in alle onderdelen ervan en waaraan de
Minister van Economische Zaken en
Energie bindende kracht verleent ;
Overwegende dat het ministerieel besluit van 22 mei 1965 aan de beslissing
nr. 1/65 van 18 mei 1965 bindende kracht
heeft verleend ;
Overwegende dat de bepalingen van
deze beslissing een wet vormen in de zin
van artikel 608 van het Gerechtelijk
W etboek en dat de schending van een
wetsbepaling geen miskenning kan zijn
van de bewijskracht van de akten in de
zin van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat dit onderdeel van
het middel dat enkel, de schending van

laatstgenoemde wetsbepalingen aanhaalt
bijgevolg niet ontvankelijk is ;
Over het tweede en derde onderdeel
samen:
Overwegende dat eiser in zijn aide van
hager beroep aanvoerde dat de tussen
partijen gesloten overeenkomsten, die
vastgesteld werden in de bestekken,
uitdrukkelijk verwijzen naar de beslissing nr. 1/65 van het Directorium van de
Kolennijverheid
waaraan
bindende
kracht werd verleend bij het ministerieel besluit van 22 mei 1965, en dat
artikel 24, eerste lid, van deze beslissing
bepaalt dat het bijgevoegde document 06
integraal deel uitmaakt van deze beslissing, en artikel 24, tweede, lid, dat de
noodzakelijke commentaar desaangaande
door het directorium kan worden verstrekt in de vorm van toelichtende
onderrichtingen, aan de steenkoolondernemingen over te maken bij wijze van
omzendbrieven ;
Overwegende dat eiser meer bepaald
steunde op rubriek 11 van sectie C van
het document nr. 06 gevoegd bij de
beslissing van 18 mei 1965 inhoudende
de eenvormige regels tot vaststelling
van de algemene kostprijs van de
produktie;
Overwegende dat het eerste lid van
deze reglementaire bepaling zegt dat
« de maandelijkse boeking voor « Mijnschade » welke op te nemen is in de
algemene kostprijs in principe overeen
client te stemmen met 1/12 van de
jaarlijkse uitgaven », en, het vierde lid,
dat « de vooruitzichten voor het lopende
jaar eveneens rekening zullen houden
met de belangrijke in onderzoek zijnde
mijnschade, waarvan de eindregeling een
zekere tijd kan in beslag nemen, maar
waarvan het lopend boekjaar het zijne
te dragen heeft '' ;
Dat het arrest dienaangaande overweegt '' dat het dus duidelijk is dat
ondanks de regel die door de Belgische
steenkoolmijnen gebruikelijk wordt toegepast en die erin bestaat de uitgaven
voor mijnschade pas op zich te nemen
op het ogenblik van de uitbetaling ervan,
het Directorium van de Kolennijverheid
beslist had dat, bij uitzondering op dit
beginsel, uitgaven die slechts voorzien
waren eveneens van een provisie konden:
genieten en bijgevolg gesubsidieerd
konden worden » ;
Overwegende dat eiser daarenboven
betoogde dat krachtens artikel 24,
tweede lid, van de beslissing nr. 1/65
van 18 mei 1965, de toelichtende om-
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de omzendbrief nr. 1016 van 28 augustus
1968, de bewoording « gedingen » van
de rubriek l l van sectie 0 van het
document nr. 06 dat bij de beslissing
nr. 1/65 van 18 mei 1965 is gevoegd
uitgelegd moest worden in de zin van
« proces of arbitrage » ;
Overwegende dat het arrest erop had
gewezen dat uit artikel 24, tweede lid,
van de beslissing nr. 1/65 van 18 mei
1965 niet volgt dat de in deze bepaling
vermelde onderrichtingen dezelfde bindende kracht zouden hebben als de
voornoemde beslissing en overweegt dat
de omzendbrief nr. 1016, hoe dan ook,
geen uitleggend karakter heeft nu hij
de bepalingen waarop hij betrekking
heeft grondig wijzigt;
Overwegende dat het arrest daarenboven erop wijst dat het bestek betrekkelijk de exploitatie van 1966 met name
bepaalt, benevens de in de .aanhef van
het middel aangehaalde overweging,
« dat de steenkoolmijnen die als bijzondere gevallen worden beschouwd
afzet- en exploitatiesubsidies ontvangen
.. . op voorwaarde dat het totaal bedrag
van de subsidies . . . overeenstemt met
100 pet. van het werkelijke referteverlies
vo6r de aflossingen voor het geheel van de
activiteitsperiode van 1966 »; dat identieke bepalingen · vastgelegd werden in
het bestek betrekkelijk de exploitatie
tijdens de laatste activiteitsmaand van
de koolmijn in januari 1967;
Overwegende dat het hof van beroep,
door deze verschillende overwegingen
die een passend antwoord vormen op
eisers verweer dat in het middel wordt
overgenomen, de uitwerking erkent welke
de bestekken, volgens haar uitlegging,
wettelijk tussen partijen hebben; dat het
arrest bijgevolg de bindende kracht van
-de in deze documenten vastgestelde
overeenkomsten niet schendt ;
Dat deze onderdelen van het middel
niet kunnen aangenomen worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest het verweermiddel
heeft verworpen dat eiser hieruit afleidde
dat de mijnschade waarvoor verweerster
beweerde subsidies te kunnen krijgen
krachtens haar overeenkomst met eise~·,
niet geboekt werden overeenkomstig de
onderrichtingen van de beslissing nr. 1/65
van het Directorium van de Kalen-

,
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nijverheid en van het toelichtend rond
schrijven nr. 1016 van 28 augustus 1968
dat door genoemd directorium aan de
steenkoolondernemingen werd gericht,
overeenkomstig artikel 24 van de voornoemde beslissing nr. 1/65, en, inzonderheid, uit het feit dat genoemde beslissing
nr. 1/65 enkel het traditioneel door de
Belgische steenkoolnijverheid gebruikte
systeem heeft bekrachtigd, volgens hetwelk men voor een bepaald boekjaar
enkel de tijdens dat boekjaar werkelijk
vergoede mijnschade boekt, d!lit rubriek 11 van sec tie 0 van het document 06
dat bij voornoemde beslissing nr. 1/65
werd gevoegd ongetwijfeld toestond dat,
met afwijking van deze boekingswijze,
eveneens rekening mocht gehouden
worden met de belangrijke in onderzoek
zijnde mijnschade, waarvan de eindregeling een zekere tijd kan in beslag nemen,
maar waarvan het lopend boekj aar
alleszins het zijne te dragen heeft, doch
dat in het voornoemd toelichtend rondschrijven nr. 1016 gepreciseerd werd dat
de term .« geschillen » uitgelegd moest
worden in de zin van « proces of arbitrage», om de reden dat genoemd rondschrijven nr. 1016 geen toelichtend
rondschrijven was doch de bepaling
van de beslissing nr. 1/65 en haar bijvoegsel grondig wijzigde, en inzonderheid
dat de term « geschillen » niet hetzelfde
betekent als de term proces, dat de
term « geschil » elke betwisting omvat,
terwijl een proces een geschil is dat aan
een rechtbank wordt voorgelegd,
terwijl het voornoemd rondschrijven
nr. 1016 beschouwd moet worden· als
uitleggend en niet als wijzigend, nu het
aan de bewoordingen van de voornoemde
beslissing nr .. 1/65 en haar bijvoegsel een
uitlegging geeft die overeenstemt met de
gebruikelijke betekenis van die bewoordingen, de term (( geschil » (( betwisting
voor het gerecht >> kan betekenen, en
daaruit volgt dat het arrest de bewijskracht, krachtens de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, van
rubriek 11 van sectie 0 van het document 06 gevoegd bij de voornoemde
beslissing nr. 1/65 evenals van het
voornoemd rondschrijven nr. 1016 van
28 augustus 1968 heeft geschonden :
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert door het
arrest van de bewijskracht, op grand
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, van de beslissing nr. 1/65 van het Directorium van de
Kolennijverheid, niet ontvankelijk is
op grond van de redenen die bij het
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onderzoek van het eerste onderdeel van
het eerste middel werden uiteengezet ;
Overwegende dat voor het overige, in
de veronderstelling dat, in tegenstelling
tot het arrest, moest worden overwogen
dat het rondschrijven nr. 1016 aan de
beslissing nr. 1/65 een draagwijdte had
verleend die overeenstemde met haar
bewoordingen en bijgevolg deze beslissing
niet zou hebben gewijzigd, eiser geen
belang zou hebben bij het aanvoeren
van de uitlegging van dit rondschrijven
nu een toelichtend rondschrijven van de
administratieve overheid in de regel niet
bindend is;
Dat dit rondschrijven, indien het,
zoals eiser betoogt, bindend was voor
de personen waarop het toegepast zou
worden, in dat geval beschouwd moet
worden als een wet in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk W etboek,
zodat de schending ervan geen miskenning kan zijn van de bewijskracht
die de artikelen 1g19 tot 1g22 van het
Burgerlijk W etboek eraan hechten ;
Dat het middel bijgevolg, in zoverre
het de schending van de bewijskracht
van het rondschrijven nr. 1016 aanvoert,
niet kan aangenomen worden ;

VORMT VAN RET MISDRIJF, OMSOHREVEN
BIJ DE ARTIKELEN 418 EN 420 VAN HET
STRAFWETBOEK.

2°

go BEWIJS. -

BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
BEWIJSKRAORT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE ZAKEN.- REORTER BIJ
WIE DE STRAFVORDERING AANRANGIG
IS GEMAAKT EN DIE TWEE STRAFFEN
REEFT UITGESPROKEN, RESPEOTIEVELIJK WE GENS EEN MISDRIJF UIT ONVOORZIORTIGREID EN WEGENS EEN
FEIT DAT EEN GEBREK AAN VOORZIORTIGREID OF VOORZORG OPLEVERT
EN ZELF ALS MISDRIJF STRAFBAAR IS
GESTELD, DOOR DIE BESLIST DAT DIT
MISDRIJF EEN BESTANDDEEL IS VAN
RET MISDRIJF UIT ONVOORZIORTIGHEID.
REORTER BIJ WIE DE BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING AANHANGIG IS GEMAAKT EN DIE AAN DEZE BESLISSING
EEN1 DRAAGWIJDTE TOEKENT WELKE
ONVERENIGBAAR IS MET DE BEWOORDINGEN ERVAN. SOHENDING VAN
DE BEWIJSKRAORT VAN DIE BESLISSING.

Over het derde middel,
Dat het middel berust op een onjuiste
uitlegging van het arrest en feitelijke
grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
g maart 1977. - 1e kamer. - Voorzitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Closon. Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Bayart en Kirkpatrick.

1e
1°

RAMER.-

3 maart 1977.

STRAF. ARTIKEL 65 VAN HET
STRAFWETBOEK. BEPALING DIE DE
:[!.EORTER, DIE KENNIS HEEFT. GENOMEN
VAN DE STRAFVORDERING, VERPLIORT
SLEORTS EEN ENKELE STRAF UIT TE
SPREKEN WANNEER EEN GEBREK AAN
VOORZIORTIGREID OF VOORZORG, DAT
ALS ONDERSOREIDEN MISDR:{JF · STRAF·
BAAR IS GESTELD, EEN BESTANDDEEL

RECHTERLIJK GEWIJBDE. STRAFZAKEN.- REORTER BIJ WIE DE
STRAFVORDERING AANRANGIG IS GE·
MAAKT EN DIE TWEE STRAFFEN HEEFT
UITGESPROKEN, RESPEOTIEVELIJK WE·
GENS EEN MISDRIJF UIT ONVOORZIORTIGREID EN WEGENS EEN FEIT, DAT
EEN GEBREK AAN VOORZIORTIGREID
OF VOORZORG OPLEVERT EN ZELF ALS
MISDRIJF STRAFBAAR IS GESTELD.
(}EVOLG VAN DEZE BESLISSING OP DE
BURGERLIJKE REORTSVORDERING.

1° De ·strafrechter is we gens de onsplitsbaarheid van het feit en krachtens
artikel ·65 van het Strafwetboelc m·toe
gehouden slechts een enkele straf uit te
spreken, wanneer het feit, voor de
beklaagde, in staat van dronlcenschap
een voertuig te hebben bestuurd, hetgeen
een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg is dat als onderscheiden misdrijf
door de strafwet strafbaar is gesteld, een
bestanddeel vormt van het misdrijf
omschreven bij de artikelen 418 en 420
van het Strafwetboek (1). (S.W., art. 65,
418 en 420; wet van 1 augustus 1899,
art. 2, go en 4°; Wegverkeersreglement,
art. 10.)
2°

wanneer de strafrechter' bij wie aanhangig is een vervolging wegens een
misdrijj uit onvoorzichtigheid, voor een

(1) Oass., 13 april 1973 (Arr. cass., 1973,
biz .. 811) en noot 1.
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Over het ·tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319 en
1320 van het Burgerlijk Wetboek,

doordat het bestreden arrest, na onderzoek van het arrest van 5 april 1967 van
het Hof van Beroep te Brussel, zegt dat
« door deze beslissing, zeker en noodzakelijk werd geoordeeld dat de staat
van alcoholintoxicatie van appellant
(thans verweerder) noch de oorzaak noch
een van de oorzaken is geweest van h.et
ongeval waarvoor hij aansprakelijk werq
verklaard en dat vergoed moest worden
door gei:ntimeerde (thans eiseres), zijn
verzekeraar >>, en op deze overweging
steunt om bij wijze van vernietiging te
beslissen dat de tegenvordering van
eiseres tegen verweerder niet gegrond is,
terwijl het arrest van 5 april 1967, dat
verweerder h.eeft veroordeeld, enerzijds,
tot een enkele straf wegens onvrijwillige
slagen en verwondingen en om zijn
snelheid niet aangepast te hebben aan
de omstandigheden van plaats en tij d, en,
anderzijds, tot een afzonderlijke straf
om een voertuig in staat van dronkenschap bestuurd te h.ebben, zijn beslissing
steunt op tegenstrijdige motieven, dit
arrest inderdaad, enerzijds, zegt dat
men de telastlegging sturen in staat van
dronkenschap niet verwarrcn mag met de
twee andere telastleggingen van overdreven snelheid en slagen en verwondingen door onvoorzichtigheid, en, ander~
zijds, dat de omstandigheden van het
ongeval, samen met de andere vaststellingen, aantonen dat beklaagde in
staat van dronkenschap verkeerde op het
ogenblik van de feiten, en dat hij zijn
snelheid niet had aangepast, met name
aan zijn dronkenschap ; deze laatste
overwegingen noodzakelijk impliceren
dat mocht beklaagde op h.et ogenblik
van het ongeval niet dronken geweest
zijn, de omstandigh.eden van het ongeval
verschillend zouden geweest zijn, omdat
beklaagde niet met overdreven snelheid
zou hebben gereden en het ongeval zou
kunnen vermijden hebben; het arrest
van 5 april 1967, hoewel het expliciet
beweert dat de telastlegging dronkenschap afzonderlijk is van de twee andere,
impliciet doch zeker betoogt dat dronkenschap een van de oorzaken van het
ongeval is; de tegenstrijdigheid van de
motieven van het arrest van 5 april 1967

(1) Cass., 13 april 1973 (Arr. cass., 1973,
biz. 811) en noot 2, 7 maart 1974 (ibid., 1974,
biz. 744), 13 september 1974 en 20 juni 1975
(ibid., 1975, biz. 49 en 1127), 2 april en 21 mei
1976 (ibid., 1976, biz. 890 en 1044), 21 oktober
1976, supra, biz. 225 ; raadpi. cass;, 15 januari
1976 (Arr. cass., 1976, biz. 572).

(2) Betrekkelijk het feit dat de rechter bij
wie de burgerlijke rechtsvordering aanhangig
is gemaakt niet gehouden is door de besiissing
van de strafrechter die aan tegenstrijdigheid
lijdt, raadpi. cass., 13 april 1973 (Arr. case.,
1973, biz. 811) en .de noot 1 en 2,. biz. 811,
en 21 oktober 1976, supra, biz. 225.

feit dat een gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg opleve?·t, hetgeen zelf door
de strafwet als misdrijf strafbaar is
gesteld, een straf heeft uitgesproken die
onderscheiden is van die welke hij voor
het misdrijf uit onvoorzichtigheid heeft
toegepast, is, ingevolge het gezag van
gewijsde van deze beslissing, de rechter
bij wie de burgerlijke rechtsvordering
aanhangig is gemaakt, in beginsel, verplicht de fout, welke het gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg oplevert, te
beschouwen als vreemd aan het misdrijf
uit onvoorzichtigheid (1). (S.W., art. 65;
algemeen beginsel van het gezag van
gewijsde in strafzaken.)
3° Wanneer de strafrechter, enerzijds, de
beklaagde tot afzonderlijke strajjen heeft
veroordeeld om een voertuig in staat van
dronkenschap te hebben bestuurd en
wegens . een misdrijf van onvrijwillige
verwondingen, en, anderzijds, uitdrukkelijk of impliciet vastgesteld heejt dat de
staat van dronlcenschap, bestanddeel
van dit misdrijf, de of een van de
oorzaken van het ongeval is geweest,
geeft de rechter bij wie de burgerlijke
rechtsvordering aanhangig is gemaakt en
die zegt dat de strafrechter zeker en
noodzakelijk geoordeeld heeft dat de
staat van dronkenschap noch de oorzaak
noch een van de oorzaken van het ongeval
is geweest, van deze beslissing een uitlegging die onve1·enigbaar is met de
bewoordingen ervan en schendt dus de
bewijskracht van die beslissing (2).
(B.W., art. 1319 en 1320.)

<<

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
GROEP JOSI », T. LEPONGE.)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 februari 1976 door het Hof
van Beroep te Luik gewezen ;
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het niet mogelijk maakt met zekerheid
vast te stellen of verweerders staat van
alcoholintoxicatie al dan niet de oorzaak
of een van de oorzaken van het ongeval
is geweest ; derhalve moet worden vastgesteld dat het bestreden arrest, zonder
de bewijskracht van het · arrest van
5 april 1967 te schenden, niet · kon
beslissen dat in dit arrest zeker geoordeeld werd dat de staat van alcoholintoxicatie van appellant noch de oorzaak
noch een van de oorzaken van het ongeval
is geweest :
Overwegende dat het in kracht van
gewijsde gegane arrest van het Hof van
Beroep te Brussel van 5 april 1967
verweerder heeft veroordeeld, enerzijds,
tot een enkele strafwegens het toebrengen
van verwondingen bij gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg en wegens een
verkeersovertreding van overdreven snelheid, en, anderzijds, tot een afzonderlijke
straf om in staat van dronkenschap een
motorvoertuig te hebben bestuurd ;
Overwegende dat wanneer het gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg, dat
een bestanddeel is van een misdrijf uit
onvoorzichtigheid, bovendien het voorwerp uitmaakt van een of meer afzonderIijke telastleggingen, de rechter ertoe
gehouden is, wegens de onsplitsbaarheid
van het feit en met toepassing van
artikel 65 van het Strafwetboek, slechts
een enkele straf, de zwaarste, uit te
sprekeit;
Overwegende dat daaruit volgt dat,
wanneer de strafrechter afzonderlijke
straffen heeft uitgesproken, de rechter
bij wie de civielrechtelijke vordering
aaithangig is gemaakt, in principe verplicht is de fout die het voorwerp van
een afzonderlijke telastlegging is geweest
als vreemd aan het misdrijf uit onvoorzichtigheid te beschouwen ;
Overwegende evenwel dat, hoewel,
zoals het bestreden arrest aanhaalt, het
arrest van 5 april 1967 ten opzichte van
vel'Weerder zegt dat cc het sturen in staat
van dronkenschap niet hetzelfde is als
de overtreding van het Wegverkeersreglement (overdreven snelheid) en geen
bestanddeel vormt van de telastleggiitg I
(oiivrijwillige slagen en verwondingen) »
en. verweerder bijgevolg veroordeelt tot
afzonderlijke straffen zoals hierboven
werd aangeduid, hetzelfde arrest overweegt dat de omstandigheden van het
ongeval zelf, samen met de overige
vaststellingen, aantonen dat verweerder
in staat van dronkenschap verkeerde en
zijn snelheid niet had aangepast aan zijn
staat van dronkenschap ;

Overwegende dat uit laatstgenoemde
overwegingen volgt dat verweerders staat
van dronkenschap de omstandigheden
van het ongeval en de overdreven snelheid, bestanddeel van het misdrijf door
onvoorzichtigheid, heeft be'invloed ;
Dat het arrest derhalve niet kon
beslissen, zonder het arrest van 5 april
1967 uit te leggen op een wijze die
onverenigbaar is met zijn bewoordingen,
dat in laatstgenoemd arrest zeker en
noodzakelijk werd beslist dat verweerders
staat van dronkenschap noch de oorzaak,
noch een van de oorzaken van het
ongeval was geweest ;
Dat het middel gegTond is ;
Om die redenen, en zonder het eerste
middel .te moeten onderzoeken, dat tot
geen ruimere vernietiging zou kunnen
leiden, .vernietigt het bestreden arrest,
behalve in zoverre het het hoger beroep
aanneemt ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
houdt de kosten aan opdat daarover
uitspraak wordt gedaan d.oor de feitenrechter; verwijs:t de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.
3 maart 1977. - 1e kamer. - Voorzitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. :- Verslaggever, de
H. Trousse. Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal. - Pleiter,
de H. VanRyn.

1e KAMER. -

3 maart 1977.

1° GRONDWET.- GELIJKHEID VAN DE
BELGEN VOOR Dl'l WET.- BEGRIP.
2o en 3° BELASTING. - GELIJKHEID
VAN DE BELGEN VOOR DE BELASTING.
- BEGRIP.

1° Het beginsel van de gelijkheid van alle
Belgen voor de wet betekent dat alle
Belgen zich gelijkerwijze aan de voorschrijten van de wet moeten onderwerpen,
zoals zij allen hetzelfde recht hebben om
de bescherming ervan in te roepen ( 1).
(Art. 6 Grondwet.)
2° Het beginsel van de gelijkheid van allen
voor de belasting, gehuldigd in artikel112 van de Grondwet, impliceert dat
(1) Cass., 13 oktober 1976, supra, biz. 194.

~
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3° Het beginsel van de gelijkheid van allen
voor de belasting, gehuldigd in artikel112
van de Grondwet, ve?"biedt niet dat zekere
categorieiin van pe?"sonen vrijgesteld worden, rekening houdende met de aard
en het doel van de aanslag (2).

(CHABOT, T. GEMEENTE UKKEL.}

ARREST

(ve1·taling).

HET HOF;- Gelet op de bestreden
beslissing, op 8 april 1976 gewezen door
de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Brabant ;
Over het tweede en derde middel
samen, afgeleid uit de schending van
de artikelen 6 en 112 van de Grondwet,
doordat sommige aanpalende eigenaars
de mogelijkheid hadden gehad zelf het
voetpad te leggen of te herleggen,
terwijl zijzelf en sommige anderen deze
mogelijkheid niet hadden gekregen, waar]lit een ongelijkheid voor de wet en voor
de belasting volgt :
Overwegende dat artikel 6 van de
Grondwet betekent dat alle Belgen zich
gelijkerwijze aan de voorschriften van
de wet moeten onderwerpen, zoals zij
allen hetzelfde recht hebben de bescherming ervan in te roepen ;
Overwegende dat het beginsel van de
gelijkheid van allen voor de belasting,
gehuldigd in artikel 112 van de Grondwet, impliceert dat allen die zich in
dezelfde toestand bevinden gelijkerwijze
belast worden, doch niet verbiedt dat
zekere categorieiin van personen vrijgesteld worden, rekening houdende met
de aard en het doel van de aanslag ;
Overwegende dat, na erop gewezen
te hebben dat artikell van het belasting,
reglement op het leggen, het herleggen
en het herstellen van voetpaden bepaalt :
" Zijn onderworpen aan de betaling van
een directe belasting, bestemd om de door

(1) en (2) Cass., 20 november 1975

(A1~·.

oass., 1976, biz. 360). en de conclusie van het
Openbaar Ministerie, en 23 jurii 1976 (ibid,,
1976, biz. 1195); raadpl. cass., 14 januari
1976 (ibid., 1976, biz. 547) en de conciusie
van de Eerste Advocaat-Generaal Dumon,
biz. 549, en 6 0 ktober 1976, supra, biz. 145.

de Gemeente gemaakte uitgaven te
dekken, het aanleggen, het herleggen en
het herstellen van voetpaden. De voetpaden worden aangelegd en hersteld
waar het Schepencollege het nodig acht,
volgens de voorwaarden en met de in
het reglement op de voetpaden beschreven materialen " en artikel 2 :
« De voetpaden worden aangelegd, hernieuwd of aangevuld door de Gemeente
onder het toezicht van haar agenten en
op kosten der aanpalende eigenaars.
Hetzelfde geldt voor de herstellingen
aan de voetpaden en betondallen "•
de beslissing zegt dat de aanpalenden
geen voetpad in betondallen mogen
aanleggen op het openbaar domein,
behoudens wat respectievelijk in de
artikelen 4 en 5 wordt gepreciseerd :
« artikel 4, De herstellingen van de
voetpaden die niet in betondallen zijn
aangelegd moeten gebeuren door de
aanpalende eigenaars op verzoek van
het Schepencollege en binnen de termijn
die het bepaalt >> en « artikel 5. Indien
de eigenaars na verloop van de vastgestelde termijn de noodzakelijke herstellingen niet uitgevoerd hebben, wordt de
uitvoering ambtshalve door het Schepencollege bevolen op kosten van de personen die in gebreke blijven >> ;
Overwegende dat deze reglementaire
bepalingen eveneens betrekking hebben
op alle eigenaars van onroerende goederen
die zich in de daarin bepaalde voorwaarden bevinden en dat de afwijkingen
ten aanzien van de personen wiens
voetpad niet uit · betondallen bestaat
rekening houdE:m met de aard en het doel
van de aanslag ;
Dat de middelen in dat opzicht naar
recht falen ;
Dat, voor het overige, het onderzoek
van de middelen het Hof zou verplichten
tot het nagaan van feitelijke elementen;
dat de middelen in die mate feiten en
recht vermengen en niet ontvankelijk
zijn;

En overwegende dat uit de regelmatig
aan het Hof voorgelegde stukken niet
blijkt dat een middel dat de openbare
orde raakt ambtshalve moet worden
opgeworpen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres iri de kosten,
3 maart 1977.·- 1e kamer. -,--- Voorzitte1', Baron Richard, raadsheer· waar-
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nemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Closon. Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.

de hoedanigheid van medepachtster te
geven ; in zulk geval moet van het
aanbod van ve1·koop alleen aan de
pachter wm·den kennis gegeven (2).
(Artt. 48 en 49 van de afdeling van het
Burgerlijk W etboek over de regels

I 8 KAMER.- 4 maart 1977.

betreffende de pacht in· het bijzonder;
art. I wet van 4 november I969:)

·i.oHUUR VANGOEDEREN:-PAcHT.
-RECHT VAN VOORKOOP.- .KENNISGEVING VAN RET AANBOD VAN VERKOOP. GOED GEMEENSCHAPPELIJK
GEPACHT DOOR VERSCHEIDENE PACHTERS. KENNISGEVING AAN IEDJ!JR
V.A.N HEN, ZELFS INDIEN RET GAAT
OM ECHTGJ!JNOTEN EN ONGEACHT HUN
HUWELIJKSSTELSEL.

2° HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT·
-RECHT VAN VOORKOOP.- KENNISGEVING VAN HlllT AANBOD VAN VER. KOOi'.- PACHT AANGEVANGEN. TER·
WIJL DE PACHTER ONGEHUWDWAS. ~
HtrWELIJKSBAND VOLSTAAT NIET OM
AAN DE ECHTGENOTE VAN DE PACHTER
DE il:Ol!JDANIGHEID VAN MEDEPACHTSTER TE Gl!JVEN. - GEVOLG.
3° HUUR vAN GOEDEREN.- PACHT.
~RECHT VAN VOORKOOP. ~ KENNISGEVING VAN RET AANBOD VAN VERKOOP. GoED GEMEENSCHAPPELIJK
Gl!JPACHT DOOR VERSCHEIDJ!JNE PACHTERS.
BETJ!JKENIS VAN DEZE
WOORDEN.
4o HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT.
. -RECHT VAN VOORKOOP.- KENNISGEVING VAN RET AANBOD VAN VERKOOP. GOED GEMEENSOHAPPELIJK
GEPACHT DOOR VERSCHEIDENE PACHTERS. KENNISGEVING AAN ALLE
EXPLOITANTEN VAN RET. GOED.
« EFFECTIEVE » EXPLOITATIE VEREIST.
I 0 W anneer een landeigendom door ver-

scheidene pachters gemeenschappelijk
gepacht wordt, moet de kennisgeving
van het aanbod van verkoop door de
" verpachter worden gedaan aan alle
exploitanten van het goed, zeljs indien
het gaat om echtgenoten en ongeacht
hun huwelijksstelsel (I). (Artt. 48 en 49
van de afdeling van het Burgerlijk

W etboek over de regels betreffende
de pacht in het bijzonder ; art. I wet
van 4 november I969.)

2° W anneer de pachter ongehuwd was bij
de aanvang van de pacht en hij achteraf
in het huwelijk is getreden, dan volstaat
het louter bestaan van een huwelijksband
--niet om aan de echtgenote van de pachter

3 8 W anneer een landeigendom gemeenschappelijk gepacht wordt, heeft hij die
rechtstreeks belang heeft bij het sluiten
van de pachtovereenkomst of die, door
nalatenschap of door een geldige overdracht, een recht op de pacht heeft
verkregen, de hoedanigheid van pachter.
(Art. 49 v<1n de afdeling van het
Burgerlijk W etboek over de regels
betreffende de pacht in het bijzonder ;
art. I wet van 4 november I969.)
4° Artikel 49 van de afdeling van het
Burgerlijk Wetboek o1;er de regels
betreffende de pacht in het bijzonder
(art. I wet van 4 november 1969), hetwelk
bepaalt dat, ingeval een landeigendom
gemeenschappelijk gepacht wordt door
verscheidene pachters, aan alle exploitanten van het goed kennis wordt gegeven
van het aanbod van verkoop om hun
recht van voorkoop te kunnen uitoefenen,
beoogt een effectieve exploitatie.
(DE RUYCK F. EN M., T. BARONES C, EN
BARON J, KERVYN DE VOLKAERSBJ!JKE,
DE KEMMETER EN GUIMET Dl!J JUZANCOURT J. EN M.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 juni I975 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brugge ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 226bis,
226quinquies, I40I, 1°, I4I9, 2°, I42I,
1428, I453, I778ter, §§ 2 en 3 oud, van
het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd
door de wetten van 30 april I958 en
I februari I963, 48, 2°, 49, I 0 , van
artikel I van de wet van 4 november I969
tot wijziging van de pachtwetgeving en
van de wetgeving betreffende het recht
van voorkoop ten gunste van de huurders
van landeigendommen, dat afdeling III
van hoofdstuk II van titel VIII van
(1) en (2) Raadpl. cass., 5 september 1975,
twee arresten (Arr. cass., 1976, biz. 25 en 28).
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vormt, en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis beslist dat het de
verweerders toegelaten is de aan de
eisers verpachte landerijen openbaar te
verkopen per kadastraal nummer met
recht van samenvoeging en dat zij met de
verdeling en splitsing van de percelen
ingevolge het feitelijk gebruik van de
eisers geen rekening moeten houden,
om de redenen dat de procedure regelmatig is gevoerd geworden en de echtgenote van tweede eiser niet in de zaak
moest worden betrokken ; dat tweede
eiser immers zijn echtgenote ten onrechte
als medepachtster beschouwt ; dat het
louter bestaan van een huwelijksband
haar deze hoedanigheid niet geeft ; dat
deze hoedanigheid van ~ede_Pachtst~r
ook niet kan worden afgel6ld mt het felt
dat de echtgenote de exploitatie van het
pachtgoed samen met tweede eiser wa~r
neemt ; dat overigens ten deze nog met
is aangetoond in welke - mate er van
effectieve exploitatie door deze echtgenote sprake kan zijn, aangezien hiervoor zou dienen aangetoond te worden
dat zij aan de leiding en het risico van
het bedrijf deelachtig was,

terwijl, eerste onderdeel, he't pachtrecht,
dat tweede eiser bezit, deel uitmaakt van
de wettelijke gemeenschap welke tussen
hem en zijn echtgenote bestaat, zodat
deze laatste door de verweerders in de
procedure die op het recht van voork~op
slaat moest worden betrokken (schendmg
van de artikelen 226bis, 226quinquies,
1401, 1°, 1428, 1778ter, §§ 2 en 3, van het
Burgerlijk Wetboek, 48, 2°, en 49, 1°,
van artikel I van de wet van 4 november
1969);
tweede onderdeel, de eC'htgenote van
tweede eiser met haar man de exploitatie
van het pachtgoed waarneemt zodat de
kennisgeving van de door de verweerders
voorgenomen verkoop ook aan haar
moest worden gedaan ; het criterium van
« effectieve " exploitatie ni~t do?r de w~t
is bepaald en het vonms d1t begr1p
willekeurig en restrictief toepast do?r. te
eisen dat de echtgenote mede de leidmg
zou hebben en mede het risico zou dragen
yan de pachtexploitatie ; dez~ ~otiev.en
tegenstrijdig zijn en de beshssmg m~t
rechtvaardigen (schending van' de artlkelen 1778ter §§ 2 en 3, van het Burgerlijk
Wetboek, 4S, 2°, 49, 1°, van artikel I
van de wet van 4 november 1969 en 97
van de_ Grondwet) ;
, derde ondfrdeel, de echtgenote van
tweede eiser wel aan het .risico van het

bedrijf deelachtig was daar het pachtrecht
met baten en uitgaven in de tussen
partijen bestaande wettelijke huwelijksgemeenschap was gevallen (schending
van de artikelen 1401, 1°, 1419, 2°, 1421
en 1453 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat het beroepen vonnis
vaststelt dat tweede eiser met Seynaeve
Roza in het huwelijk is getreden op
16 september 1970, dit is na het open-_
vallen 'van de nalatenschap van de
rechtsvoorgangers van de eisers ;
Overwegende dat, luidens artikel 49
vervat in artikel I van de wet van .4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving, indien verscheidene pachters
het goed gemeenschappelijke pachten,
kennis van het aanbod van verkoop
moet worden gegeven aan alle exploitanten van het goed ;
,
Dat, in geva1 van veelvuldigheid van
pachters, deze kennisgeving moet w_~rden
gericht aan al degenen welke teg~hJk de
l!qedanigheid van pachter ei;t _dw Y>J,n
exploitant bezitten ;
Overwegende dat bedoelde wetsbepaling geen uitzondering maakt voor het
geval de pachters ecl~tgenoten zijn en .h~t
huwelijksstelsel op d1t punt onversch1lhg
is;
Overwegende dat, door te beschou:v,en
dat het begrip « gemeenschappehJll;~
pacht " vvijst op de hypothese waarb~~
verscheidene personen rechtstreeks biJ
de.totstandkoming van de pachtovereenkomst waren betrokken of waarbij zij
een recht op landpacht verwierven door
erfopvolging of een rechtsgeldige overdracht, dat het huwelijksstelsel onve!schillig is met betrekking tot het begnp
gemeenschappelijke pacht en dat het
loutere bestaan van een huwelijksband
aan de echtgenote van tweede eiser niet
de hoedanigheid·van medepachtster verstrekt, en door vast te stollen dat tweede
eiser _in gebreke blijft aan te tonen ?P
welke wijze zijn echtgenote de. hoedamgheid van medepachtster-explmta~te z.~u
hebben verworven, het vonn1s ZIJn
beslissing wettelijk rechtvaardigt en de
stelling van de eisers beantwoordt ;
Overwegende dat het vonnis releveert
dat het oud artikel 1778ter, § 3, van het
Burgerlijk Wetboek een dubbele voor-,
waarde vooropstelt, vooreerst het bes:taan
van een gemeenschappelijke pacht, vervolgens het deelnemen aan de « effectieve >> exploitatie ; dat het verder
oordeelt dat tweede eiser vruchteloos.
aanvoert dat, nu zijn echtgenote de
exploitatie waarneemt, zij dientengevolge
ook de hoedanigheid van medepachtster
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niets toelaat het bestaan van een pachtrecht af te leiden uit het al dan niet deelnemen aan de exploitatie ;
Dat uit deze context blijkt dat het
vonnis, hoewel het de term « effectieve "
exploitatie gebruikt, voor het tweede
door de wet gestelde vereiste geen ander
criterium toepast dan het criterium dat
door het vroeger artikel 1778ter, thans
artikel 49 vervat in artikel I van de wet
van 4 november 1969, is voorgeschreven;
Overwegende dat het vonnis, zonder
de aangeklaagde tegenstrijdigheid te
begaan, oordeelt dat, ook al zou zij,
ingevolge het tussen de echtgenoten
bestaande huwelijksstelsel, die exploitatie
met haar man waarnemen, de echtgenote
van tweede eiser niet de hoedanigheid
van medepachtster heeft verworven ;
Dat geen onderdeel van het middel
kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel,
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
4 maart 1977. - 1e kamer. - Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Van Leckwijck. Gelijkluidende
conclusie, de H. Declercq, advocaatgeneraal.- Pleiter, de H. Houtekier.

1e

KAMER.-

4 maart 1977.

1° HUUR

VAN DIENSTEN.- AANNEMINGSOVEREENKOMsT: VOORLOPIGE OPLEVERING. DOEL EN DRAAG·
WIJDTE.

(1) Cass., 16 oktober 1969 (A1'1'. cass., 1970,
biz. 165).
(2) Raadpl. .L. SiliiONT en J. DE GAVRE,
« Examen de jurisprudence (1965-1968), Les
contrats speciaux "• in Revue m·it. de jurispr.
belge, 1970, blz. 120 tot 125; L. SrMONT,
aanmerkingen bij · het in vorenstaande noot
geciteerd arrest, in. L' Ent1·ep1•ise et le Droit,
1971, blz. 3 tot 14; A. DELVAUX, T1•aite
juridique des btltisseurs, d. I, 2de uitg., Brussel,
1968, blz. 666 tot 668; G. BRICMONT, La
responsabilite des a1·chitecte et entrepreneur en
droit belge et en droit j1•an9ais, Brussel, Parijs,

2o HUUR

VAN DIENSTEN. AANNEMINGSOVEREENKOMST.- AANSPRA·
KELIJKHEID VAN DE ARCHITECT EN
VAN DE AANNEMER. TIENJARIGE
VERJARING. AANVANG VAN DEZE
VERJARINGSTERMIJN.

I 0 I nzake aanneming heeft de voorlopige

oplevering tot doel de voltooiing van
de werken vast te stellen; aangezien
deze oplevering voorlopig is, impliceert
ze op zichzelf niet het bestaan van een
aanvaa1·ding ( l).
2° De verjaringstermijn van tien jaar
waaraan de aanspmkelijkheid van de
architect en van de aannemer onde1·wo1pen is begint te lopen vanaf de
dejinitieve aanvaarding en niet vanaf
de voorlopige opleve1·ing (2). (Artt. 1792
en 2270 B.W.)
(TUYMANS, T. VAN THOURNOUT.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 24 juni 1975 door het Hof van
Beroep te Antwerpen gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1792 en 2270 van
het Burgerlijk W etboek,
doordat, na te hebben geconstateerd
dat eiser zich op 23 november 1959
verbond voor rekening van verweerder
een villa te bouwen te Edegem volgens
plan en lastenkohier opgesteld door
architect B ... , dat verweerder op I juli
1960 de woning betrok en dat op 18 oktober 1960 een afrekening tussen partijen
werd opgesteld en na te hebben aangenomen dat gezegde afrekening kon
worden beschouwd als zijnde de voorlopige oplevering welke luidens artikel 16
van het lastenkohier na het voltooien
van de werken diende te gebeuren doch
1965, nr. 136, blz. 149; Y. HANNEQUART, Le
droit de la construction, Brussel, 1976, blz. 100101; P. RmAux, L'architecte. Le droit de la
profession, Brussel, 1975, blz. 573 tot 576;
K. vAN BAARLE, « De regeling van de
aansprakelijkheid bij aannemingsovereenkomsten "• in Juridische aspecten van het
bottwbedr{jj, Leuven, 1970, blz. 30-46
(blz. 39-40); B. SorNNE, La responsabilite des
a1·chitectes et entrep1·eneu1'S ap1·es la reception
des travaux, 2 delen, Parijs; 1969, d. II,
blz. 509 tot 547.
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dat · er nog geen definitieve opleveri:ng
was gebeurd op de wijze die tussen
partijen was overeengekomen, het arrest
beslist dat de tienjarige verjaring, bedoeld
in de hierboven aangehaalde artikelen
van het Burgerlijk W etboek, pas begint
te lope:n vanaf de definitieve oplevering
en dat derhalve ten deze de door verweerder op I4 september I97l ingestelde
vordering niet.was verjaard,
terwijl, nu gezegd artikel I6 van het
lastenkohier, zoals het door het arrest
wordt weergegeven, bepaalt dat, wanneer
de werken voltooid zijn, de aannemer
hiervan schriftelijk kennis geeft aan de
architect die binnen de veertien dagen
het proces-verbaal van voorlopige oplevering opmaakt, en nu derhalve deze
voorlopige oplevering als voorwerp heeft
de voltooiing van de werken te constateren, hieruit volgt dat de door de
artikelen I792 en 2270 van het Burgerlijk
Wetboek bedoelde tienjarige verjaring
ten deze vanaf de voorlopige oplevering
begon te lopen :
Overwegende dat inzake aanneming
de voorlopige oplevering tot doel heeft
de voltooiing van de werken vast te
stellen ; dat aangezien deze oplevering
voorlopig is ze, op zichzelf, niet het
bestaan van een aanvaarding impliceert;
· Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het lastenkohier bepaalt dat, wanneer
de werken voltooid zijn, de aannemer
hiervan schriftelijk kennis geeft aan de
architect die binnen de veertien dagen
het proces-verbaal van voorlopige « aanvaarding >> opmaakt, ·dat na afidop van de
onderhoudstermijn, die is vastgesteld op
twaalf maahden na de voorlopige « aanvaarding », de uiteindelijke « aanvaarding » geschiedt met dezelfde pleegvormen
als de voorlopige en dat de waarborg van
5 pet. betaalbaar is twaalf maanden na
de voorlopige « aanvaarding » ;
Dat het arrest vervolgens oordeelt
dat de afrekening van I8 oktober I960
weliswaar als voorlopige « aanvaarding »
kan worden beschouwd maar dat er
klaarblijkelijk nooit een definitieve « aanvaarding » is gebeurd op de wijze waarop
die tussen de partijen was overeengekomen;
Dat de rechter aldus impliciet te
kennen geeft dat de partijen niet hebben
willen afwijken van de gewoonte volgens
welke de voorlopige oplevering van de
werken slechts een vaststellingsstadium
is dat geen.aanvaarding met zich brengt;
Dat het arrest derhalve wettelijk
beslist dat de tienjarige verjaring ten

deze een aanvang zou nemen op de
datum gesteld voor de definitieve oplevering en dat verweerders vordering mitsdien niet was verjaard;
·
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
4 maart I977. - Ie kamer. - Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer V\;aarnemend voorzitter. Verslaggevm·, de
H. Van Leckwijck. Gelijkluidende
conclusie, de H. Declercq, advocaatgeneraal.- Pleiter, de H. Bayart.

2e KAMER. - 7 maart 1977.
I 0 VOORZIENING IN OASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.VOORZIENING VAN EEN BEKIJAAGDE
TEGEN DE BESLISSING OP DE RECHTSC
VORDERING VAN RET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE.N IET-ONTVANKELIJKHEID.
2° VOORZIENING IN OASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN. ~
STRAFVORDERING. - BESLISSING· DIE
DE STRAFVORDERING VERJAARD VERKLAART. VoORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.00NCLUSIE. BESLISSING DIE 'DE
FEITELIJKE GEGEVENS WAAROP ZIJ IS
GEGROND, NAUWKEURIG VERMELDT. BESLISSING DIE ALDUS ANTWOORDT OP
DE CONCLUSIE WAARIN ANDERE OF
TEGENSTRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS
WORDEN UITEENGEZET. REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.
I 0 Een beklaagde is niet bevoegd om z.ich

in cassatie te voo1·zien tegen de beslissing
op de rechtsvordering van het openbaar
ministerie tegen een medebeklaagde (I).
(Art. 2I6 Sv.)
(1) Cass., 20 december 1976, sup1•a, blz. 442.
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2o Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken
van belang, is de voorziening van de
beklaagde tegen een beslissing die de
strajvordering wegens verjaring vervallen verklaart (1).
3° Regelmatig met redenen omkleed is de
beslissing die de jeitelijke gegevens
waarop zij is gegrond nauwkeurig
vermeldt en aldus de conclusie waarin andere of tegenst1·ijdige feitelijke gegevens
worden uiteengezet beantwoordt, door ze
te verwerpen (2). (Art. 97 Grondwet.)

de vorm kan niet afhangen van de
crite1·ia die onafhankelijk zouden bestaan
van het produkt waarop deze vorm is
toegepast en waardoor het ge~ndivi
dualiseerd wordt om het te ondm·scheiden van een produkt van dezelfde
aard (3) (4).
(VANHASBROUCK F. EN B.,
T. PANTELEC EN ROJNIK S. EN M.)
ARREST (vertaling).

(DE COOREBYTER,
T. DEFAUX EN LITISCONSORTEN.)

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 oktober 1976 door het Hof
van Beroep te Bergen gewezen ;

Met de notities overeenstemmend
arrest.

A. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen · op de straf·
vordering tegen de. eisers :

7 maart 1977. - 2e kamer. - Vom·zitter, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Sepulchre (van de balie
te Brussel).

2e KAMER. -

7 maart 1977.

NIJVERHEIDSTEKENINGEN EN
. -MODELLEN. KONINKLIJK BESLUIT NR. 91 VAN 29 JANUAR1 1935.NIEUWIGHEID EN EIGENAARDIGHEID.
~BEGRIP.

De wettelijke bescherming inzake n2JVerheidstekeningen en -modellen heeft met
name
bet1·ekking op
alle gegoten
plastische vormen welke tot doel hebben
aan een produkt een nieuw voorkomen
of een eigenaardige vorm te geven; de
beoordeling van de eigenaardigheid van

(1) Cass., 18 januari 1977, supra, blz. 553.
(2) Cass., 14 september 1976, supra, blz. 43.
· (3} Raadpl. cass., 29 april 1960 (Bull. en
Pas., 1960, I, 773), 2 december 1963 (ibid.,
1964, I; 352), 15 maart 1965 (ibid., 1965, I,
746) en 21 juni 1976 (ibid., 1976, blz. 1183).
( 4) De eenvormige Benelux-wet inzake
tekeningen en modellen van 1 december 1970,
die op 1 jan:uari 1975 in Werking is getreden,

Over het middel afgeleid uit de schending van het koninklijk besluit .nr. 91
houdende regeling van de maatregelen
betreffende de bescherming van de
nijverheidstekeningen en -modellen en
van de artikelen 22, 23 en 24 van de wet
van 22 maart 1886 op het auteursrecht,
doordat het arrest, om te erkennen dat
het litigieuze model recht had op bescherming van het genoemd koninklijk besluit,
enkel spreekt over het eigenaardig
karakter van het produkt zoals het wordt
voorgesteld,
terwijl, enerzijds, het recht op bescherming afhankelijk wordt gesteld van de
dubbele voorwaarde nopens het eigenaardige en nieuwe karakter, en, anderzijds, deze dubbele voorwaarde enkel
met betrekking tot de vorm beoordeeld
moet worden en niet tot het produkt nu
dit, volgens artikel 1 van het koninklijk
besluit nr. 91 van 29 januari 1935, enkel
een gevolg is van de vorm « •• • welke
voor doel heeft aan een produkt een
nieuw voorkomen of een eigenaardige
vorm te geven »
Overwegende

dat

het

arrest

zegt

stelt geen straf meer op namaking van
modellen zonder uitgesproken artistiek ke:rimerk. Krachtens artikel 3 van de wet van
1 december 1970 blijven nochtans de bepalingen van de artikelen 1 en 2 van het
koninklijk besluit Iir. 90 van 29 januari 1935
en dus ook die van de wet van 22 maart 1886
op het 'auteursrecht, vail toepassing. op de
tekeningen of modellen welke zij voor de
1ste januari 1975 beschermden.

t--

~=-
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betrekking heeft op alle gegoten plastische vormen welke tot doel hebben
aan een produkt een nieuw voorkomen
of een eigenaardige vorm te geven » ;
-·· dat de beoordeling van de eigenaardigheid van de vorm niet kan afhangen van
criteria die onafhankelijk zouden bestaan
van het produkt waarop deze vorm is
toegepast en waardoor het gei:ndividualiseerd wordt om het te onderscheiden
van een produkt van dezelfde aard,
zodat het verschilt van elk ander gelijkaardig produkt ; . .. dat wijlen Rojnik
een lolly (snoepartikel) een vorm heeft
gegeven waardoor ze verschilde van elk
andere lolly; dat de eigenaardigheid er
ten deze in bestaan heeft een lolly de
vorm te geven van een fopspeen terwijl
deze lolly tot dan toe een snoepje was
met een banale vorm vastgemaakt op
een stokje '';
Overwegende dat het arrest, hoewel
het aldus wijst op de eigenaardigheid
van de vorm door vast te stellen (( dat
wijlen Rojnik aan een lolly een vorm heeft
gegeven waardoor deze van elke andere
lolly verschilde », ook aanstipt dat de
vorm aan het litigieuze produkt een
nieuw voorkomen heeft gegeven ;
Overwegende dat het arrest het in het
middel bedoelde artikel 1 van het
koninldijk besluit nr. 91 van 29 januari
1935 juist toepast en zijn beslissing
wettelijk verantwoordt door toepassing
van de artikelen 22, 23 en 24 van de wet
van 22 maart 1886 op het auteursrecht;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;

de H. Ballet, advocaat-geneeaal.
Pleiters, de HR. Alex Braun (van de balie
te Brussel) en Dassesse.

B. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen tegen de eisers :

RET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied op
7 januari 1977 door de Procureur des
Konings te Luik ingediend ;
Overwegende dat de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik,
bij beschikking van 16 juni 1976, Lazzari
Luigi, Domenico, geboren te Zanica
(Italie) op 26 oktober 1930, wonende te
Herstal, rue Bois l'Eveque ll4, naar de
Politierechtbank te Luik heeft verwezen
om, te Luik, op 29 maart 1976, door
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg,.

Overwegende dat deze beslissingen
enkel een provisionele vergmvling tnPkennen en de heropening van de debatten
bevelen ; dat ze geen eindbeslissingen
zijn in de zin van artikel 416 van het
Wetboek van Strafvordering en geen
uitspraak doen over een geschil inzake
bevoegdheid ;
Dat de voorzieningen voorbarig zijn
en dus niet ontvankelijk ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.
7 maart 1977. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Screvens. - Gelijkhtidende conclusie,

26

KAMER. -

7 maart 1977.

REGELING VAN RECHTSGEBIED. STRAFZAKEN. BESCHIKKING TOT
VERWIJZING NAAR DE POLITIERECHTBANK WE GENS EEN WANBEDRIJF. GEEN OPGAVE VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. BESLISSING WAARBIJ DE RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD
VERKLAART. VERNIETIGING VAN DE
BESCHIKKING EN VERWIJZING NAAR DE
RAADKAMER, ANDERS SAMENGESTELD.

fV anneer de Taadkamer een verdachte
wegens een wanbed1·ijj naaT de politierechtbank heeft verwezen, zondeT opgave
van verzachtende omstandigheden, het
vonnisgerecht zich onbevoegd heeft veTklaard en beide beslissingen in kmcht
van gewijsde zijn gegaan, vernietigt
het Hoj, het rechtsgebied regelende, de
beschikking van de madkamer en verwijst de zaak naar de anders samengestelde madkameT ( 1).
(PROCUREUR DES KONINGS, T. LAZZARI.)
ARREST

(vertaling).

(1) Raadpl. cass., 6 januari 1975 (A1-r. cass.,
1975, blz. 507) en 15 september 1975 (ibid.,
1976, biz. 74); over de aanwijzing van het
verwijzingsgerecht, raadpl. cass., 27 maart
1939 (Bull. en Pas., 1939, I, 173) en noot 2,
get. R.H., en 16 december 1968 (A1·1-. cass.,
1969, l:>lz. 383).
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maar zonder het oogmerk om de persoon
van een ander aan te randen, door het
begaan van een aan hemzelf te wijten
verkeersongeval, onvrijwillig slagen of
verwondingen te hebben toegebracht aan
Roger Damsin ;
Overwegende dat de Politierechtbank
te Luik zich bij vonnis van 7 oktober
onbevoegd heeft verklaard om kennis
te nemen van de feiten van deze telastlegging op grond " dat de beschikking
tot verwijzing van 16 juni 1976 van de
raadkamer van de rechtbank van eerste
aanleg niet gewezen heeft op de verzachtende omstandigheden die de bij de
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek
bepaalde misdrijven contraventionaliseren »;
Overwegende dat de door de raadkamer en door de politierechtbank
gewezen beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan en dat uit hun tegenstrijdigheid een geschil van rechtsmacht
is ontstaan dat de gang van het gerecht
belemmert;
Overwegende dat het ten laste gelegde
misdrijf onvrijwillige slagen of verwondingen door de artikelen 418 en 420
van het Strafwetboek met correctionele
straffen wordt gestraft ;
Dat, nu de beschikking van de raadkamer niet gewezen heeft op het bestaan
van verzachtende omstandigheden, de
politierechtbank niet bevoegd was om
kennis te nemen van de zaak ;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de
beschikking van 16 juni 1976 van de
raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Luik ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing; verwijst
de zaak naar de anders samengestelde
raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Luik.
7 maart. 1977. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, Mevr.
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende
conclusie, de H. Ballet, advocaatgeneraal.

2e RAMER. -

7 maart 1977.

VOORZIENING IN CASSATIE.
AFSTAND. - STRAFZAKEN. - VOOR-

Zil'lNING VAN HET BESTUUR VAN
DOUANE EN AOOIJNZEN TEGEN EEN
VRIJSPREREND ARREST. AFSTAND
DOOR EEN LASTHEBBER, HOUDER VAN
EEN BIJZONDERE VOLMAOHT. AFSTAND GELIJK AAN DE AFSTAND VAN DE
REOHTSVORDERING. - DEORETERING.

W anneer het bestuu1· van douane en
accijnzen, vervolgende partij, doo1·
tussenkomst van een lasthebber, houde1'
van een bijzondere volmacht, ajstand
doet van de voorziening die het. tegen
een vrijsprekend arrest heeft ingesteld,
decreteert het Hof de ajstand van de
voorziening daar die afstand gelijkstaat
met een afstand van de 1'echtsvordering (1).
(BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN, T. FERRI:ERE.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
7 maart 1977. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, Mevr.
Raymond-Decharneux. - Gelijkluidende
conclusie, de H. Ballet, advocaatgeneraal.

2e RAMER. -

7 maart 1977.

1° HOGER BEROEP.- STRAFZAREN.
00RREOTIONELE REOHTBANR DIE·
WE GENS TWEE MISDRIJVEN EEN ENRELE
STRAF UITSPREEKT. - HoF VAN BEROEP DAT SLEOHTS E:EJN MISDRIJF IN
AANMERRING NEEMT.- HANDHAVING
VAN DE DOOR DE EERSTE REOHTER UITGESPROREN STRAF. - GEEN VERZWARING VAN DE TOESTAND VAN DE
BEKLAAGDE.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. STRAFZAREN. - VEROORDELEND AR·
REST. - BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE
AANHOUDING. - VOORZIENING TEGEN
DE VEROORDELENDE BESLISSING VERWORPEN. - VoORZIENING TEGEN HET
BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING ZONDER BELANG.
(1) Cass., 7 oktober 1975 (An·. cass., 1976,

biz. 162).
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1° Het arrest dat, uitspraak doende over
Ve?'Schillende telastleggingen die tot een
enkele st1·qj hebben gele,id wpgetys de,.
eenheid van opzet, slechts een telastlegging in aanmerlcing neemt, doch de
door de eerste rechter uitgesproken straf
behoudt, ve1·zwaart de toestand van de
beklaagde niet ( 1).
2o W anneer de beklaagde zich in cassatie

heeft voorzien tegen een veroordelend
m·rest waarbij zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen, en, ten gevolge
van de vm·wm·ping van de voorziening
tegen de Ve?'oordelende beschikking, deze
Jcracht van gewijsde heeft verkregen,
heeft de voorziening tegen het bevel tot
onmiddellijke aanhouding geen belang
meeT (2).

Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiiile of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en
de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding:
Overwegende dat, nu de beslissing tot
veroordeling in kracht van gewijsde gaat
wegens de verwerping van de ertegen
gerichte voorziening, het verweer tegen
het bevel tot onmiddellijke aanhouding
zijn belang verliest en bijgevolg niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

(PESTIAUX.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 december 1976 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen ;

7 maart 1977. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Legros. Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleitm·, de H. de Beer de Laer (van de
balie te Luik).

I. In zoverre de beslissing gericht is
tegen de beslissing tot veroordeling op
de strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
Dat dit middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat het hof van beroep, door het
behouden van eisers veroordeling tot
acht maanden gevangenisstraf, en door
hem vrij te spreken van een van de
telastleggingen voor de eerste rechter,
de toestand van beklaagde op zijn enkel
hager beroep verzwaart :
Overwegende dat het arrest dat, nu
het zich uitspreekt over verschillende
telastleggingen die tot een enkele straf
hebben geleid wegens de eenheid van
opzet, slechts een telastlegging in aanmerking neemt doch de door de eerste
rechter uitgesproken straf behoudt, de
toestand van beklaagde betrekkelijk
de straf niet verzwaart ;
(1) Raadpi. cass., 10 mei 1976 (.A1•r. cass.,
,1976, biz. 1006).
(2) Cass., 12 oktober 1976, sttpra, biz. 180.

2e KAMER.- 8 maart 1977.
1° VERZEKERINGEN.- VERPLIOHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN. - WET VAN
1 JULI 1956 ARTIKEL 2, § 1, EN ARTIKEL 3. VOERTUIGEN «IN HET
VERKEER GEBRACHT» OP EEN VAN DE
IN DE WET BEPAALDE PLAATSEN.
BEGRIP.

2° CASSATIE. BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.- AQUILIAANSE FOUT.V ASTSTELLINGEN VAN DE FElTENRECHTER.- CONTROLE VAN HET HOF.
3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- AANSPRAKELIJKHEID
KRACHTENS
DE
ARTIKELEN 1382, 1383 EN 1384 VAN HET
BURGERLIJK WETBOEK.
VooRWAARDE VAN DEZE AANSPRAKELIJKHEID.
1° De verzekeTing die werd · gesloten
overeenkomstig de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijk-
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dekt de schade veroorzaakt door · een
motorrijtuig « in het verkee?' gebmcht "
. op een van de in de wet bepaalde
plaatsen, zoals een voor het publiek
toegankelijke werf; zo de bewoordingen
« in het ve?·keer gebracht >> ?'uim moeten
worden begrepen en de niet in beweging
zijnde voertuigen daardoor alleen niet
worden uitgesloten, is het nochtans
vereist dat er een oorzakelijk ve?·band
bestaat tussen de schade en enig gebruik
van het ?'ijtuig in het verkeer en dat
inzonderheid de schade niet is veroorzaakt door het gebruik, uitsluitend met
bedrijfsdoeleinden, van een op een
voe?·tuig
gemontee?·d
we?'ktuig
of
appamat (1). (Wet van 1 juli 1956,
artt. 2, § 1, en 3.)
2° Het Hof is bevoegd om na te gaan of
r]e ?'echte?' uit zijn vaststellingen wettelijk
het bestaan heeft kunnen ajleiden van
een fout in de zin van de a?·tikelen 1382
en 1383 van het Bu?·ge?'lijk Wetboek (2).

3° Tot aanspmkelijkheid ttit de a?'tikelen 1382, 1383 en 1384 van het
Bu?'ge?·lijk Wetboek kan door een daad
veroo?'zaakte schade alleen dan aanleiding geven, wanneer de « dade?' >>
redelijkerwijs schade heeft kunnen voorzien (3).
(WAGEMAKER, T. ROGIER EN LITISCONSORTEN ; PERSONENVENNOOTSOHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « MEA
GAS>>·, T, ROGIER EN LITISCONSORTEN;
RASPOET EN LITISCONSORTEN, CEULEMANS EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«MERCATOR "• T, WAGEMAKER EN LITISCONSORTEN; NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«MERCATOR "• T. NAAMLOZE VENNOOT·
SCRAP << ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE
BOERENBOND >>EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 februari 1976 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen ;

I. In zoverre de voorzieningen gericht
(1) Raadpi. cass., 27 februari 1969
cass., 1969, biz. 610), 24 juni 1971 (ibid.,
biz. 1077), 5 november 1971 (ibid.,
biz. 239), 18 februari 1972 (ibid.,
biz. 565). en 26 oktober 1972 (ibid.,
biz. 208).
(2) Cass., 26 april 1963 (Bull. en

(Arr.
1971,
1972,
1972,
1973,

Pas.,

zijn tegen de beslissing op de strafvordering

B. Op de voorziening van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mea Gas :
3° in zoverre gericht tegen de beslissing op de vordering door eiseres ingesteld tegen de « Groep H. P. >> (hierna
ook Lloyd's Poland genoemd) :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2, § 1, 3 en 9,
vierde lid, van de wet van 1 juli 1956
petreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
1107, 1134 en 1135 van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
doo?'dat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat artikel 1 van de door
eiseres ingeroepen verzekeringspolis « op
duidelijke wijze de uitgestrektheid van
de overeengekomen dekking omschrijft
en· beperkt tot de burgerlijke aansprakelijkheid, overeenkomstig de wet
van 1 juli 1956 >> en dat de bijzondere
voorwaarden van dezelfde verzekeringspolis onder de rubriek « brand en explosie >> binnen het domein « van voormelde uitgestrektheid blijven "• bij bevestiging van het beroepen vonnis,
bedoelde verzekeringspolis terzake zonder
toepassing en de door eiseres ingestelde
vordering tot tussenkomst en vrijwaring
niet-gegrond verklaart op grand : dat
in het beroepen vonnis ten onrechte
de beslechting enkel afhankelijk werd
gesteld van de vraag ... of ja dan neen
de schade veroorzaakt werd bij gelegenheid van een verkeersfeit, dat het begrip
« verkeersfeit >> onjuist is doch dient
uitgebreid te worden tot welkdanig
gebruik ook van kwestieus voertuig ; dat
gelijk welke inhoud ook gegeven wordt
aan het begrip « gebruik "• hetzij die in
correlatie met het begrip << verkeer "• ...
hetzij de algemeen taalkundige in de zin
van zich bedienen van, bezigen, aanwenden, ten deze vaststaat dat het
vereiste bewijs van enig gebruik van het
voertuig op het tijdstip van het schade1963, I, 905) en nocit 5, 10 oktober 1963 en
5 maart 1964 (ibid., 1964, I, 143 en 727) en
20 juni 1974 (Arr. cass., 1974, biz. 1162);
DE PAGE, deei II, uitg. 1964, nr. 943, biz. 942.
(3) Cass., 5 mei 1971 (Arr. cass., 1971,
biz. 869,) en noot 1 ; vgl. cass., 17 april 19711
(ibid., 1975, biz. 908) en noot 5.
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geval niet bewezen is; dat het hier gaat
om een voertuig bestaande uit een tractor
met oplegger, waarop afzonderlijk een
tank met vul- en aftapmekanisme is
gemonteerd ten einde het voertuig
geschikt te maken voor het vervoer,
laden en lossen van gas; dat dit voertuig
volledig rijvaardig is doch behept is met
een defect aan het vul- en aftapmekanisme ; dat een herstelling aan dit
mekanisme, uitgevoerd enkel door een
speciaal daarmee belaste technicus van
een ander bedrijf op de werven van de
exploitatiezetel van eiseres, zonder dat
het voertuig in beweging was en zelfs
zonder aangezette motor, geenszins als
een modaliteit van enig gebruik kan
worden beschouwd ; dat het evenmin
voldoende is voor te houden dat deze
herstelling een tussenliggende fase zou
zijn in het gebruik van het voertuig,
omdat herstellingen nu eenmaal inherent
en noodzakelijk zijn bij het gebruik
ervan ; dat integendeel het schadegeval
zich heeft voorgedaan op het ogenblik
dat op beslissing van de directie het
voertuig juist in totaal onbruik werd
gesteld ten einde voormelde herstelling
te laten geschieden,
terwijl, indien het juist is dat de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen de schade dekt die
door het verkeer van het verzekerde
voertuig op de openbare weg en de
daarmee gelijkgestelde terreinen wordt
veroorzaakt, de term «. verkeer » in een
brede zin moet worden verstaan, en
terwijl de hiervoren gelaakte redenen
van het arrest verkeerdelijk aan de
termen « gebruik in het verkeer » een
enge betekenis geven die de « uitgestrektheid » miskent van de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (schending van de artikelen 2,
§ 1, 3 en 9, vierde lid, van voormelde
wet van 1 juli 1956), en tevens de omvang
van de overeengekomen dekking, naar
luid van de verzekeringspolis, door
eiseres bij verweerster aangegaan overeenkomstig de wet van 1 juli 1956
(schending van de artikelen 1107, 1134
en 1135 van het Burgerlijk Wetboek en
van het algemeen beginsel dat alle
overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, degenen die ze hebben aangegaan
tot wet strekken);
en terwijl de beslissing van het arrest,
die de evenbedoelde verzekeringspolis
zonder toepassing verklaart om de
hiervoren gelaakte redenen, niet ·· naar
de eis van de wet gerechtvaardigd is,
gelet op de omstandigheden waaronder,
CASSATIE,

1977. -
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volgens de vaststellingen van het arrest,
het litigieuze schadegeval heeft plaatsgegrepen (schending van alle in het
middel aangeduide wetsbepalingen) :
Overwegende dat het arrest uitspraak
doe£ op de vorderingen tot vergoeding
van schade ontstaan door de ontploffing
van een met vloeibaar gas gedeeltelijk
gevulde tank, gemonteerd op een tractor
met oplegger, eigendom van eiseres;
Overwegende dat het arrest aile mogelijke oorzaken van de schade onderzoekt
en op onaantastbare wijze in feite vaststelt dat 1° de ontploffing het gevolg was
van, eensdeels, de ontbranding, door een
van de ter plaatse mogelijke en niet
nader te bepalen oorzaken, van een
klein gaslek ontstaan toen de technicus
Grondman (thaiJ.S verweerder), een herstelling van het vul- en aftapmekanisme
van de tank aanvatte en, anderdeels,
van het wijzigen van het zogenaamde
Fisherventiel, een veiligheidsapparaat,
waarvan de stroombegrenzer werd uitgeschakeld en vervangen door een blindHens met draadspindel, zodat het gas kon
blijven aanstromen, 2° dat de uitbreiding
van de brand, waardoor Grondman werd
gewond, en de ontploffing, waardoor alle
overige schade ontstond, zich niet zouden
hebben. voorgedaan, indien het Fisherventiel normaal had kunnen werken,
3o dat de tractor met oplegger, waarop
de tank afzonderlijk was gemonteerd,
volkomen rijvaardig was en enkel behept
met het voormelde defect aan de tank,
4o dat het motorrijtuig op het ogenblik
van de ontploffing stilstond, op vijftien
meter van de openbare weg, op de werf
van eiseres, zijnde een terrein toegankelijk voor het publiek, met nitgeschakelde motor en door de bestuurder,
Saenen (thans verweerder), verlaten,
5° dat het rijtuig, met het oog op de
herstelling .van het vul- en . aftapmekanisme van de tank, door de directie
« in totaal onbruik gesteld » was ; dat het
arrest, op grond van deze vaststellingen
en op de verdere gronden vermeld in
het middel, beslist dat het rijtuig op het
tijdstip van het ongeval niet kon worden
beschouwd als « gebruikt » in welke zin
ook en derhalve ook niet als gebruikt
in het verkeer in de · zin van de rechtspraak;
Overwegende dat uit de samenlezing
van de artikelen 2, § 1, en 3 van de wet
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inz(lke motorrijtuigen blijkt dat de verzekering,
volgens. die wet aangegaan, de schade
dekt veroorzaakt door een motorrijtuig
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bepaalde plaatsen, zoals de werf van
eiseres, toegankelijk voor het publiek ;
dat, zo de bewoordingen « in het verkeer »
ruim moeten worden begrepen en de
niet in beweging zijnde rijtuigen daardoor
alleen niet worden uitgesloten, nochtans
vereist is dat er een oorzakelijk verband
bestaat tussen de schade en enig gebruik
van het rijtuig in het verkeer en dat
inzonderheid de schade niet is veroor';':aakt door het gebruik, uitsluitend met
bedrijfsdoeleinden, van een op het rijtuig
gemonteerd werktuig of apparaat ;
Overwegende dat het arrest; nu het in
feite beslist dat de enige oorzaak van
de schade is geweest de herstelling van
een onderdeel van een defecte bedrijfsapparatuur, afzonderlijk gemonteerd op
het stilstaande rijtuig, en aldus impliciet
maar zeker beslist dat er geen oorzakelijk
verband bestaat tussen de schade en het
feit dat het rijtuig zich op een voor het
publiek toegankelijk terrein bevond, en
evenmin tussen de schade en de staat
van het rijtuig of een beweging daarvan,
.aldus aan het begrip « gebruik in het
verkeer » geen betekenis geeft die de
werkingssfeer van de in het middel
vermelde bepalingen van de wet van
1 juli 1956 of van de tussen partijen
dienovereenkomstig gesloten verzekeringsovereenkomst op onwettige wijze
beperkt en zijn beslissing tot afwijzing
van de eis wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;

G. Op de voorziening van Raspoet
en consorten :
en D. Op de voorziening van Ceule,mans en van de naamloze vennootschap
Algemene Maatschappij voor Verzekeringen en Grondkrediet :
E. Op de voorziening van de naamloze
,vennootschap Mercator, ingesteld bij
akte van 26 februari 1976
1o In zoverre gericht tegen Wagemaker :

Overwegende dat nit de stnkken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening betekend
is aan verweerder ;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is ;
, 2° In zoverre gericht tegen Tieter :
Over het eerste .middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 70, 71, 418,

420 van het Strafwetboek, 1382, 1383,
1384 van het Bnrgerlijk Wetboek, 153,
154, 155, 189, 190, 210, 211 van het
Wetboek van Strafvordering, van het
enig artikel van de wet van 10 augnstn(l
1960 hondende goedkeuring van het
Europese Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.) en van de
Bijlagen, ondertekend te Geneve op
30 september 1957, de artikelen 1, 2, 2°, b,
3 van voormeld Enropees Verdrag en het
bepaalde in de randnummers 2130, 2131
van bijlage A en 4623 tot 4628 van
bijlage B van dit Verdrag, en van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat het ongeval gebeurd is
doordat, tengevolge van de afwezigheid
yan de vereiste doorstroombegrenzer,
het gas is blijven uitstromen zodat
blussen onmogelijk was en daardoor de
met propaangas nog gevulde tank ontplofte, de door eiseres tegen de beklaagde
Tieter ingestelde bnrgerlijke rechtsvordering verwerpt, op grond dat deze
leverancier, sam en met W agemaker,
ter gelegenheid van moeilijkheden bij het
lassen van gas uit de tank de « noodoplossing » ontwierp, namelijk het buiten
werking stellen van de doorstroombegrenzer door te maken dat de veiligheidsklep, genaamd « Fisherventiel », niet
meer kon dichtslaan en steeds openstond
zodat er geen veiligheid meer was om,
bij het lassen, bij een defect of een
ongeval, het doorstromen van het gas
uit de tank te beletten ; dat echter deze
bewerking om eenmaal te kunnen lassen
geen font is en Tieter daarna een onmiddellijk beroep heeft gedaan op een
gespecialiseerde firma om een gepaste
herstelling nit te voeren en niet meer is
tnssengekomen in de verdere bewerkingen van het Fisherventiel ; dat er
geen enkel bewijs is dat Tieter bij zijn
mede-concipieren van de « noodoplossing » nagelaten zou hebben beldaagde
W agemaker in te lichten over het gevaar
verbonden aan het voortdurend gebruik
van deze noodoplossing en deze laatste
daarbij zelf voldoende gekwalificeerd
was om zich daar rekenschap van ,te
geven,
terwijl, eerste onderdeel, ,het buiten
werking stellen van het veiligheidssysteem van de doorstroombegrenzer,
vereist voor het vervoer van propaangas
over de weg, door het afstellen van de
veiligheidsklep, zodat het vervoer zonder
de vereiste veiligheid gebeurde, geen
" noodoplossing » is en een fout uitmaakt
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slechts eenmaal te laten lossen (schending
van de artike1en 70, 71, 418, 420 van
het Strafwetboek, 1382, 1383, 1384 van
het Burgerlijk W etboek, 1 van de wet
van 10 augustus 1960, 1, 2, 2°, b, 3 van
het Europese Verdrag van 30 september
1957, en van de nummers 2130 en 2131
van bijl!ige A en 4623 tot 4628 van
bij1age B);
W at het eerste onderdee1 betreft :
Overwegende dat het arrest op onaantastbare wijze in feite vaststelt dat
Tieter, 1everancier van het Fisherventiel,
dit samen met W agemaker, technisch
directeur van de eiseres Mea Gas, door
Hendrickx, technicus van die eiseres,
had laten wijzigen om een enkele keer
te kunnen lossen en dat zulks een noodoplossing was ; voorts dat Tieter daarna
een onmiddellijk beroep heeft. gedaan
op een gespecialiseerde firma om een
gepaste herstelling uit te voeren, en
aldus aan zijn plicht als leverancier had
voldaan en waarna hij niet meer is
tussengekomen ; maar dat het ventiel
naderhand verscheidene malen opnieuw
werd gewijzigd door Saenen en anderen,
volgens onderrichting van Wagemaker;
dat het arrest uit die vaststellingen
wettig heeft kunnen a:fleiden dat Tieter.
geen onvoorzichtigheid of onrechtmatige
daad heeft begaan ;
Dat het onderdeel voor het overige
de feitelijke beoordeling van de rechter
aanvecht en niet aangeeft waarin de
wijziging van het Fisherventiel om een
enkele keer te lossen strijdig zou zijn
met de vermelde bepalingen van het
Verdrag betreffende het internationaal
vervoer van gevaarlijke stoffen en in
zoverre niet ontvankelijk is ;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen ;
3° In zoverre gericht tegen, eensdeels,
Saenen en Hendrickx als beklaagden,
Mea Gas als civielrechtelijk aansprakelijke partij en de « Groep H.P. >> als
tussenkomende partij en, anderdeels,
Grondman als beklaagde en de vennootschappen Polychema en consorten als
civielrechtelijk aansprakelijke partijen :
Over het tweede middel, gericht tegen
Saenen, Mea Gas en de « Groep H.P. >>,
afgeleid uit de schending van de artikelen 70, 71, 418, 420 van het Strafwetboek, 1382, 1383, 1384 van het

Burgerlijk W etboek, het enig artikel van
de wet van 10 augustus 1960 houdende
goedkeuring van het Europese V erdrag
betreffende het internationaal vervoer.
van gevaarlijke goederen over de weg .
(A.D.R.) en van de bijlagen, ondertekend
te Geneve op 30 september 1957, van de
artikelen 1, 2, 2°, b, 3 van voormeld
Europees V erdrag en het bepaalde in de
randnummers 2130 en 2131 van bijlage A
en 4623 tot 4628 van bijlage B van dit
verdrag en van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het arrest de door eiseres tegen
de beklaagde Saenen en de maatschap-.
pijen Lloyd's-Poland en Mea Gas, nu
Mechelen Gas, ingestelde burgerlijke
vordering verwerpt op grond dat het
aanvaardbaar is dat hij een tweede maa1
de « noodoplossing >> aanbracht met medeweten van beklaagde W agemaker, die
hem alsdan opdracht gaf in deze situatie
verder te blijven werken ; dat beklaagde
Saenen, met zijn kwali:ficatie, zelf geen
inzicht had in het potentieel gevaar
hieraan verbonden ; dat zijn gedraging
zonder de door zijn directie bij te brengen
kennis geen fout uitmaakt daar h,ij
gewoon zijn opgelegde · taak uitvoerde ;
dat zelfs indien Saenen deze noodoplossing alleen had toegepast zonder
•medeweten van W agemaker de chauffeur
Saenen nog geen fout begaan had, daar
zulks alleen de foutieve .organisatie van
de dienst bewijst en zes weken v66r
het schadegeval er ten minste zes personen op de hoogte waren van de kwestieuze herstelling zonder dat er ook maar
enige reactie ontstond, hetgeen Saenen
in de overtuiging moest laten dat hij
goed gehandeld had,
terwijl, eerste onderdeel, het feit dat de
chauffeur Saenen gedurE'mde zes weken
met de tankwagen gereden heeft, waarvan hij wist dat deze een immer openstaand ventiel had waarvan de veiligheidsklep niet kon dichtslaan, wat hem
betreft een fout uitmaakt, ook al had
zijn werkgever, Wagemaker, hem opdracht gegeven zo te blijven werken en
al maakte zijn kwalificatie het hem niet
mogelijk het potentieel gevaar, aan het
uitschakelen van de veiligheid verbonden,
te begrijpen ; dat de hypothese dat
Saenen zelf zou beslist hebben het
veiligheidssysteem uit te schakelen evenmin zijn fout uitsluit, ook als de andere
personeelsleden op dit gebrek niet
reageerden (schending van de artikelen 418, 420 van het Strafwetboek,
1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, 1 van de wet van 10 augustus
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Verdrag van 30 september 1957, en van
de randnummers 2130 en · 2131 van
bijlage A en 4623 tot 4628 van bijlage B);
tweede onde1·deel, het blijven gebruiken
gedurende zes weken van een tankwagen
waarvan het veiligheidssysteem uitgeschakeld werd, zodat het doorstromen
van het gas niet kon belet worden, geen
« noodoplossing » is en de fout van Saenen
niet uitsluit ; dat een noodoplossing niet
permanent kan aangewend worden en
deze motieven tegenstrijdig en dubbelzinnig zijn (schending van de artikelen 70,
71, 418, 420 van het Strafwetboek, 1382,
1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek,
1 van de wet van 10 augustus 1960,
1, 2, 2o, b, 3 van het Europese Verdrag
van 30 september 1957, van de randnummers 2130 en 2131 van Bijlage A en
4623 tot 4628 van bijlage B, en van
artikel 97 van de Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest in feite
oordeelt dat Wagemaker, verantwoordelijk voor de technische aspecten van
een gevaarinhoudende exploitatie en de
enige die op de hoogte is of althans moest
zijn van het voor het eerst in gebruik
genomen veiligheidssysteem type Fisherventiel, waaraan hij onmiddellijk fundamentele moeilijkheden vaststelt ingevolge
z!jn eigen niet adekwate conceptie ... ,
gedurende zes weken geen enkele controle
meer uitoefent noch inlichtingen vordert
desbetreffende ; dat hij zelf geen enkele
inlichting, instructie noch veiligheidsvoorschrift meedeelt ·aan · zijn ondergeschikten, met inbegrip van de chauffeur
Saenen ; dat dit bijzonder bevestigd
wordt door het. hoofd van de technische
dienst Van de Moortsel, in fine van diens
verklaring dat de houding van Saenen
en Hendrickx enkel begrijpelijk voorkomt
wanneer zij. inderdaad niets afwisten van
het potentieel en imminent gevaar
verbonden aan de·« noodoplossing »; ....
dat ·Saenen, met zijn kwalificatie, zelf
geen inzicht had in het potentieel
gevaarlijke hieraan verbonclen ; .. . dat
Saenen, geen mecanicien zijnde, de
bewerking geenszins zelf en alleen .kon
uitvoeren ; .. . dat bijgevolg zes weken
v66r het ongeval alleszins verschillende
personen van de technische dienst op de
hoogte waren van de kwestieuze herstelling zonder dat er ook maar enige
reactie hierop ontstond, hetgeen Saenen
in de overtuiging moest laten dat hij
goed ·gehandeld had ; dat het arrest

vaststelt dat Saenen cle schade redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien
en daaruit wettelijk heeft kunnen afleiden dat hij geen onvoorzichtigheid
of onrechtmatige daad heeft begaan ;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen ;
W at het tweede onderdee1 betreft :
Overwegende dat het arrest zonder
dubbelzinnigheid noch tegenstrijdigheid.
beslist dat de wijziging van het Fisherventiel om een enkele keer te lassen een
noodoplossing was, en verderop naar
die oplossing verwijst met het woord
<< noodoplossing »,
maar nergens stelt
dat het feit dat Saenen het voertuig
zes weken lang aldus is blijven gebruiken,
een noodoplossing was ;
Dat het onderdeel, dat berust op een
verkeerde lezing van het arrest, feitelijke
grondslag mist ;

F. Op de vordering tot bindenclverklaring, ingesteld door de eiseres de
naamloze vennootschap Mercator tegen
de naamloze vennootschap Assurantie
van de Belgische Boerenbond en consorten:
Overwegende dat, nu de voorziening
wordt verworpen, de vordering tot
bindendverklaring geen belang heeft;
Om die redenen, verwerpt ·de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten van hun voorziening.
8 maart 1977. - 2e kamer. --'-- Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. De Bruyn, Houtekier,
Dassesse, Btitzler en De Gryse.

2e KAMER. -

8 maart 1977.

1o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - OORZAKELIJK
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE.~
BEOORDELING DOOR
DE FEITENRECHTER.

2°

GERECHTSKOSTEN.
STRAFZAKEN. VEROORDELENDE BESLISSING. - HOGER BEROEP VAN BEIDE
BEKLAAGDEN. - VEROORDELING VAN

t--

-741DE BEKLAAGDEN VOOR VERSOHILLENDE
FElTEN. VEROORDELING VAN EEN
VAN. DE BEKLAAGDEN IN ALLE KOSTEN
VAN HET HOGER BEROEP.--, ONWETTELIJKHEID.

3° VOORZIENING IN CASSATIE. VoRM. STRAFZAKEN. VooRziENING VAN DE'BURGERLIJKE PARTIJ.MEMORIE TER GRIFFIE VAN HET HoF
VAN CASSATIE NEERGELEGD.- AMBTELIJKE TUSSENKOMST VAN EEN ADVOOAA'r BIJ HET HOF VAN CASSATIE NOODZAKELIJK.

1° De jeitenrechter beom·deelt op onaantastbare wijze in jeite of m· al dan niet een
oorzakelijk verband tussen jout en
schade bestaat (1). (Art. 1382 en 1383
B.W.)
2° W anneer twee beklaagden hager beroep

hebben ingesteld tegen de veroordelende
besUssing, mag de rechter in hoge1·
beroep, .als hij elke beklaagde wegens
verschillende jeiten veroor·deelt, niet a.lle
lcosten ten laste van een enlcele belclaagde
leggen ·(2). (Wet van· 1 j1-mi 1849,
art. 3.)
3° Niet ontvanlcelijk is de memorie van de
burgerlijlce partij, eiseres tot cassatie,
die ter griffie van het Hof van Oassatie
is neergelegd zon,der de ambtelijlce tussenlco1nst van een advocaat bij het Hoj (3).
(Art. 425 Sv.)
,.
(HERMANS M •. l!JN HERMANS A., T. LOOS.• ).
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 september 1976 in hoger
beroep gewezen 'door de Correctionele
Rechtbank te Hasselt ;
I. Wat de voorziening van eiseres·
betreft, gericht tegen de beslissing op de
tegen haar ingestelde strafvordering. en
tegen de beslissing op de door verweerder'
tegen haar ingestelde civielrechtelijke
vordering :
:

Over het middel afgeleid uit de schen(1) Cass., 11 januari 1977, s•tpra, blz. 528.
: (2) Raadpl. cass,, 21 juni 1971 (A1·1·. cass.,
1971, blz. 1058} en 13 september 1971 (ibid,,
1972, blz. 44).
(3} Cass., 8 april 1975 (A1·r. cass., 1975,
blz. 857}.

ding van de artikelen 44 van het. vVegverkeersreglement van 14 maart 1968,
zoals gewijzigd bij koninldijk besluit van
· 1 december 1972, 1382, 1383 van het
Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het vonnis de aan verweerder
1 ten laste gelegde overtrading bewezen
maar zonder oorzakelijk verband met de
i aanrijding verklaart,
te1·wijl, door aldus uitspraak te doen
het vonnis niet antwoordt op de conclusi~
. waarin eiseres uiteenzette d~t verweerder,
door het ongepast gebrmken van de
· richtingslichten, eiseres in dwaling heeft
: gebracht, daar het rechtmatig vertrouwen van eiseres werd beschaamd,
en dat uitsluitend tengevolge hiervan
. het ongeva,l zich heeft kunnen voordoen,
· zodat deze beslissing niet !mar de eis
' van de wet gerechtvaardigd is :
, Overwegende dat het vonnis ver, weerder schuldig verklaart aan overtreding van artikel 44 van het W egver·
: keersreglement, omdat ·« volgens een
, onafhankelijke getuige, v66r de aan, rijding · de rechterrichtingslichten van
' het voertuig van tweede beklaagde
· (:thans verweerder) brandden, ofschoon
· hij op dat ogenblik geen maneuver naar
: rechts wenste uit te voeren. Zelfs ingeval
: het ontsteken van de richtingslichten
, vereif)t was voor een vorig maneuver,
! mochten zij niet langer werken dan
vereist voor de aankondiging en uitvoering van het maneuver » ;
: Overwegende dat het vonnis ver, volgens vaststelt dat eiseres kwam uit een
: openbare weg voorzien van het verkeersteken la en verweerder, prioritaire
. weggebruiker, di~nde te laten voorgaan;
dat de rechters ·m hoger beroep verder
oordelen dat de fout van verweerder
. niet in oorzakelijk verband staat met het
ongeval en daartoe beschouwen : cc waar
'mogelijk eerste beklaagde (thans eiseres)
dacht dat tweede beklaagde links (of
: rechts ?) afdraaide, mocht zij als voor' rangschuldige bestuurster slechts verder
rijden indien zij zulks kon doen zonder
· gevaar voor ongevallen en vooral rekening
houdend met de verwijdering van het
n.adere1_1~ voertuig. Zij heeft zich op
mgen _nswo· op de hoofdweg geengageerd
en d1ent aileen aansprakelijk gesteld
voor de schadelijke gevolgen van het
'ongeval »;
Overwegende dat het vonnis aldus
de in het middel bedoelde conclusie van
eiseres beantwoordt ; dat in zoverre het
middel aanvoert dat er wel een oorzake-
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lijk verband tussen de overtreding van
verweerder en de schade bestaat, het op
de onaantastbare beoordeling van de
feitenrechter stuit ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 50,
162 en 194 van het W etboek van Strafvordering:
Overwegende dat de eerste rechter
eiseres en verweerder als beklaagden
wegens onderscheiden verkeersovertredingen had veroordeeld ; dat het bestreden vonnis, op hun enkel hoger beroep,
deze veroordelingen bevestigt ; dat het
derhalve eiseres niet mocht veroordelen
in al de kosten van het hoger beroep
6p de strafvordering ;
.
.
En overwegende voor het over1ge wat
de beslissing op de strafvordering betreft
dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;

II. W at de voorziening van eiser
betreft:
Overwegende dat eiser, burgerlijke
partij, geen middel aanvoert ~aarop
het Hofvermag acht te slaan; dat Immers
de memorie, op 25 november 1976 ter
griffie van ..het Hof neer~elegd zonder
de ambtehJke medewerkmg · va:n e.en
advocaat bij het Hof van Cassat1e, met
ontvankelijk is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiseres in alle
kosten van hoger beroep van de strafvordering veroordeelt ; verwerpt de. voorziening van eiseres voor het over1ge en
verwerpt die van eiser ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de · kant van de gedeeltelijk. vernietigde beslissing ; veroordeelt e1seres
in drie achtsten en eiser in de helft van de
kosten ; laat. de overige kosten ten laste
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Tongeren, zitting houdende in hoger
beroep.
8 maart 1977. - 2° kamer. - Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Versee. Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Jans (van de balie te
Hasselt).

2" KAMER.- 8 maart 1977.
STRAF.- GlllLDBOlllTlll.- 0PDEOIEMEN.
-WET VAN 25 JUNI 1975 WAARBIJ DE
STRAFREOHTlllLIJKlll GELDBOETEN TOT
390 DEOIEMEN WORDEN VERHOOGD.WET TOEPASSELIJK OP DE SINDS
3 AUGUSTUS 1975 GEPLEEGDE MISmisdrijven ( 1).

De wet van 25 j~mi 1975, tot wijziging van
de wet van 5 maart 1952 en die de
strajrechtelijke geldboeten tot 390 deciemen verhoogt, is toepasselijk op de
geldboeten die werden uitgesproken v661·
de sinds 3 augustus 1975 gepleegde
misdrijven (1).
(DE GROEVE.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 oktober 1976 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 1 van de
wet van 5 maart 1952, gewijzigd bij de
wet van 25 juni 1975 :
Overwegende dat het arrest eiser
wegens inbreuken op de wet van 24 februari 1921 gepleegd tussen 29 augustus
1974 en 1 mei 1975 veroordeelt tot een
gevangenisstraf en tot 1.000 frank geldboete, verhoogd tot· 40.000 frank met
toepassing van artikel 1 van de wet van
5 maart 1952, gewijzigd bij de wet van
25 juni 1975;
Overwegende dat die wetsbepaling
waarbij de deciemen tot 390 deciemen
werden verhoogd op 3 augustus 1975
in werking is getreden ; dat de bij die wet
voorgeschreven verhoging van het bedrag
van de geldboeten niet toepasselijk is op
de geldboeten die uitgesproken werde.n
wegens misdrijven gepleegd v66r d~~
inwerkingtreding ; dat het arrest, waar?IJ
wordt vastgesteld dat de gezegde m:
breuken tussen 29 augustus 1974 en 1 me1
1975 werden gepleegd, de in het middel
vermelde wettelijke bepalingen schendt ;
En overwegende, voor het overige,
dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
(1) Cass., 26 oktober 1976, supra, biz. 240.

,_
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, voor zover het de tegen eiser
uitgesproken geldboete met 390 deciemen
vm;hoogt ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt eiser in drie vierden van de
kosten en laat het overige vierde ten
laste -van de Staat ; verwijst de zaak naar
het Hof -van Beroep te Antwerpen, dat
slecht$ uitspraak . zal doen over de
toepassing van de opdeciemen op de
geldboete.

8 ;maart 1977. - 2e
zitter, de H. Wauters,

kamer. Voorraadsheer waar-

nemend
voorzitter.
Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie,. de H. Krings, advocaat-gener a a l . - Pleiter, de H. Bonnay de Nonancourt (van de balie te Brussel).

VOOR DE RECRTER OP VERWIJZING DE
BETWISTING, DIE RET VOORWERP VAN
RET ANDER DISPOSITIEF UITMAAKT, OPNIEUW TER SPRAKE BRENGT.- RECRTER OP VERWIJZING BEVOEGD
OM
DAAROVER UITSPRAAK TE DOEN.

4°

CASSATIE. OMVANG. : - STRAF.ZAKEN. BURGERLIJKE RECRTSVORDERINGEN. VOORZIENING TEGEN DE
BESLISSING OP DE RECRTSVORDERING
VAN
EEN
MEDEBEKLAAGDE
TEGEN
ElSER, BEKLAAGDE, EN TEGEN DE
BESLISSING OP DE RECRTSVORDERING
VAN ElSER TEGEN DIE MEDEBEKLAAGDE.
AAN BEIDE BESLISSINGEN GEMENE
ONWETTELIJKREID. VERNIETIGING
VAN DE BESLISSING.OP EISERS RECRTSVORDERING. LEIDT TOT VERNIETIGING
VAN
DE
BESLISSING
OP
VERWEERDERS RECRTSVORDERING. ZELFS INDIEN ElSER AFSTAND REEFT
GEDAAN VAN ZIJN VOORZIENING TEGEN
LAATSTGENOEMDE BESLISSING ZONDER
ERIN TE BERUSTEN.

5°

2e

KAMER. -

8 maart 1977.

1o

WEGVERKEER.
VooRRANG.
WlllG"VERKEERSR:ElGL:ElMENT, ARTIKEL 16. VAN RECRTS KOM:ElNDE
BESTUURDER DIE KOMT GEREDEN UIT
EEN REGELMATIG VAN RET TEKEN
NR. la VOORZIENE WEG. ANDERE
BESTUURDER DIE RIJDT OP DE OPGE.GAN:El WEG. VOORRANG VAN DEZE
BESTUURDER, Z:ElLFS ZO DE DOOR HEM
GEVOLGDE WEG NIET VAN RET TEKEN
NR. 2 IS VOORZIEN.

2o

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE RECRTSVORDERING. RECRTSVORDERING VAN DE BURGERLIJKE P ARTIJ NIET AANGENOMEN. GEEN 'ANTWOORD OP RAAR CONCLUSIE.
NIET MET REDENEN OMKLEDE
BESLISSING.

3o

VERWIJZING NA CASSATIE. -'-STRAFZAKEN.- MACRTEN VAN DE OP
VERWIJZING UITSPRAAK DOEND:El RECRTER. VERNIETIGDE BESLISSING DIE
EEN DISPOSITIEF INROUDT DAT, TEN
AANZIEN VAN DE OMVANG VAN DE
CASSATIE, NIET ONDERSCREIDEN IS VAN
RET BlllSTREDEN DISPOSITIEF; ARREST W AARBIJ IN UITDRUKKELIJKE
TERMEN SLECRTS DE VERNIETIGING VAN
RET BESTR:ElDEN DISPOSITIEF UITGESPROKEN WORDT. p ARTIJ WELK:El

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECRTSVORDERINGEN. - BESLISSING WAARBIJ EEN
BEKLAAGDE, MET UITSLUITING VAN DE
ANDERE BEKLAAGDE, VOLLEDIG AANSPRAKELIJK WORDT G:ElSTELD VOOR EEN
ONGEVAL. BESLISSING VERNIETIGD
OMDAT DE AAN DE TWEEDE BEKLAAGDE
TEN LASTE GELEGDE FOUT OP EEN
ONWETTELIJKE WIJZE NIET-BEWEZEN
WERD VERKLAARD. VERNIETIGING
VAN DE BESCIDKKINGEN TOT AFWIJZING
VAN DE REORTSVORDERING VAN DE
EERSTE BEKLAAGDE TEGEN DE ANDERE
EN WAARBIJ RIJ TOT SCRADEVERGOE•
DING JEGENS LAATSTGENOEMDE WORDT
VEROORDEELD.
VERNIETIGING
STREKT ZICR NIET UIT TOT DE BESCRIKKING DAT DE EERST:El BEKLAAGDE EEN
FOUT REEFT BEGAAN DIE ZIJN AANSPRAKELIJKHEID
IN RET
GEDRANG
BRENGT.

1o In ajwijlcing van artilcel 16-1 van het

Wegve1·keers1·eglement van 14 maart
1968 is een bestuu1·der niet verplicht
de van 1'echts lcomende bestuurder te
laten voorgaan, wanneer de weg waarop
deze rijdt regelmatig is vom·zien van een
telcen n1•. 1a, zelfs indien de door de
eerst~ bestuurder gevolgde weg niet van
het telcen nr. 2 is voorzien (1). (Art. 16,
2,
a, Wegverkeersreglement van
14 maart 1968.)
(1) Class., 24 februari 1976 (Arr. cass., 1976,
blz. 736).
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2o De beslissing waarbij de rechtsvorde1·ing
van de burgerlijke partij wordt afgewezen zonder te antwoorden op een
1•egelmatig door haar opgeworpen middel,
is niet met 1·edenen omkleed (1). (Art. 97
Grondwet.)
3o Wanneer de vernietigde rechterlijke be-

slissing een dispositief bevatte dat, daar
het niet het voorwerp kon zijn van een
ontvankelij ke voorziening van geen van
de gedingvoerende partijen voor het hof
omdat het aan de eiser geen nadeel be1·okkende en aan de verwee1·de1· slechts. nadeel kon berokkenen ingeval het bestreden
dispositief zou wo1·den vernietigd, niet
onderscheiden was van dit laatste dispositiej, ten aanzien van de omvang van de
cassatie, en wanneM' het Hof in uitd1·ukkelijke te1·men slechts het bestreden dispositief ve1·nietigd heeft, heeft
de ·rechter op verwijzing de macht uitspraak te doen over de betwisting die het
voorwe1·p van het ander dispositief uitmaakt en voor hem opnieuw tM' sprake
wordt gebmcht (2). (Impliciete beslissing.)
4o W anneer een pm·tij een voorziening
heeft ingesteld tegen de beslissing op

(1) Cass., 28 september 1976, supm, biz. 113.
'2) Raadpl. cass., 7 juni 1960 (.Arr. cass.,
1960, biz. 901).
De beslissing in boger beroep, waarover een
eerste cassatiearrest werd gewezen, had de
verweerder Steemans strafrechtelijk veroordeeld omdat hij aan de van rechts komende
eiser Rudi Coppens geen voorrang had
verleend, en hem vrijgesproken van de
hem ten laste gelegde overtreding van artikel 15 van het W egverkeersreglement, dat
wil zeggen het krttispunt op onvoorzichtige
wijze opgereden te zijn. De beslissing had
hem veroordeeld tot vergoeding van de
burgerlijke partij Rudi Coppens. De eisers
Rudi en Leo Coppens, resp. als beklaagde en
als burgerrechtelijk aansprakelijke partij
vervolgd, werden buiten de zaak gesteld en
de rechtsvordering van de bUl'gerlijke partij
Steemans werd afgewezen.
Op voorziening van de bUl'gerlijke partij
Steemans heeft het Hof .in zijn arrest van
24 februari 1976 (Arr. cass., 1976, biz. 736)
de· beslissing zowel op strafrechtelijk als op
burgerrechtelijk gebied vernietigd. De voorziening was evenwel bij gebrek aan belang
niet-ontvankelijk in zoverre zij gericht was
tegen· de beslissing die Steemans van de
overtreding van artikel 15 van het \Vegverkeersreglement had vrijgesproken.

de tegen haar door een medebeklaagde
ingestelde burgedijke rechtsvordering
en tegen de beslissing op haar rechtsvordering tegen die medebeklaagde, en
wanneer deze beslissingen op dezelfde
onwettelijkheid steunen, leidt de vernietiging van de beslissing op de rechtsvo1·dering van de eisM' tot vernietiging
van de niet-dejinitieve beslissing op de
1·echtsvordering van de verweerder, zelfs
indien de eism· afstand heeft gedaan van
zijn voorziening tegen laatstgenoemde
beslissing zonder erin te berusten (3).
5° W anneer een beslissing een beklaagde

volledig aansprakelijk. stelt voor een
ongeval, met uitsluiting van de andere
beklaagde, strekt de vernietiging van de
beschikkingen tot afwijzing van de
rechtsvorde1·ing van de eerste beklaagde
tegen de tweede beklaagde en waarbij
hij tot schadevergoeding jegens laatstgenoemde werd vM·oordeeld, welke ver:
nietiging uitgesp1·oken wo1•dt omdat de
aan de tweede beklaagde ten laste
gelegde fout op onwettelijke wijze niet
bewezen werd ve1·klam·d, zich niet uit
tot de beschikking waarbij wordt beslist
dat de eerste beklaagde een fout heeft
begaan die zijn aansprakelijkheid in
het gedrang b1·engt (4).

Tegen die beslissing kon trouwens geen
voorziening worden ingesteld door de burgerlijke partijen aangezien hen daardoor hie et
nunc geen nadeel werd berokkend. Zulks
gold evenwel niet meer na de vernietiging
zowel van de beslissing op de strafvordering
tot veroordeling van Steemans als van de
beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van Rudi Coppens tegen Steemans en
van Steemans tegen Rudi en Leo Coppens.
Ofschoon in de vernietiging geen sprake
was van dit dispositief, was het niet onder·
scheiden van het uitdrukkelijk vernietigde
dispositief aangezien geen der betrokken
partij daartegen een ontvankelijke voorziening kon instellen ; het kon echter een van de
partijen nadeel berokkenen wanneer de
overige dispositieven die op haar betrekking
hadden vernietigd werden.
Dit dispositief behoorde dus impliciet tot
hetgeen vernietigd werd en de partijen
mochten de betwiste vraag dus opnieuw
voorleggen aan de rechter die over de verwijzing uitspraak moest doen.
(3) Raadpl. cass., 10 februari 1976 (Arr.
cass., 1976, biz. 677).
(4) Cass., 19 september 1972 (Arr. cass.,
1973, biz. 76) en 26 april 1974 (ibid., 1974,
blz. 932).

-745(COPPENS R. EN COPPENS L,, T. STEEMANS.)
ARREST,

;HET HOF ; - Ge1et op het bestreden
vonnis,. op · 29 september 1976 in .hoger
beroep gewezen door de Correctione1e
Rechtbank te Mechelen, rechtdoende als
verwijzingsgerecht ;
..
Ge1et op het arrest van verwijzing van
het.Hof op 24 februari 1976 gewezen (1);
· Overwegende dat de eisers verklaard
hebben afstand te doen van hun vO'cirzieningen voor zover zij gericht · zi]n
t;egen de bes1issing op de tegen hen door
verweerder ingeste1de civie1rechtelijke
vordering,
onder
voorbehoud .zich
opnieuw· in cassatie te voorzien n11 .de
eindbeslissing ;
. '

' I: In z?_verre de beide voc;>rz:ieningen
ZlJll tegen de beshssm¥ van
VTlJSpral;1k van verweerder wegens de
telastlegging B :
ge~~cht

Overwegende dat eerste eiser, als
geen hoedanigheid heeft om
zich ..te , voorzien tegen de vrij spraak
v!ill.een medebehlaagde;
,
. O:verwegende dat eerste eiser, ·. a1s
burgerlijke partij, .en tweede eiser, civielrechtelijk aansprakelijke, die niet' · in
enige kosten van de strafvordering
tegen verweerder zijn veroordeeld, evenmin hoedanigheid hebben om zich in
cassatie te voorzien ;
Dat de voorzieningen dienaangaande
niet ontvankelijk zijn ;
bek1~j>agde,

II. In zoverre de voorziening van eerste
eiser gericht is tegen de beslissing over
de door hem tegen verweerder ingeste1de
civielrechtelijke vordering :
Ov\)r het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artike1en 2, 1obis,
4°, 7-2, 16-1, 16-2, a, 17, 93, 103,. llO,
lid 4, van het koninklijk besluit van
14 maart 1968 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegv:erkeer, met bijlage 1, tekens.nummers 1a
en 2, en bijlage 4, teken nummer 87a,
1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het vonnis enerzijds verweerder
vrijspreekt van inbreuk op artikel 16-1
van de Wegcode, de rechtbank onbevoegd
verklaart om kennis te nemen van de
tegen verweerder door eiser Coppens ~udi
ip.gestelde civielrechtelijke vordering en
anderzijds de eisers Coppens Rudi en
(1) Arr. cass., 1976, blz, 736,

Coppens Leo veroordeelt om hoofdelijk
aan verweerder 56.ll5 frank schadevergoeding te betalen, om de reden
dt~;~ uit de constellatie van het kruispunt
bhJkt dat de Rubensstraat gescheiden
door een dubbele gele streep overgaat
in de Brugstraat ; dat derhalve het
voertuig van verweerder, komende uit de
Rubensstraat, eens de dubbe1e gele
streep overschreden, zich in de Brugstraat bevindt, zodat het voertuig van
Coppens Rudi, komende uit de Kerkhof. straat, aan het voertuig van verweerder,
ri_jdende in de Brugstraat, doorgang
d~ent te verle~en ? dat deze verplichting
met afhankeliJk IS van de afstand die,
verweerder op de hoofdbaan heeft afgelegd; dat de afwezigheid van het teken
nummer 2 op de door verweerder gevolgde
weg niet wegneemt dat het teken nummer la, geplaatst op de weg door Coppens
gevolgd, door deze laatste in acht rri.oet
genomen worden,
terwijl, eerste onderdeel, op de door
verweerder gevo1gde weg zich geen teken
nummer 2 of numrile'r 87a bevond, zodat
de ?-ubbele ge1e streep geenszins op liet
krmspunt de rand van de rijbaan kon
aangeven en verweerder zich op het
kruispunt bevond toen hij · met eiser
Coppens Rudi in botsing kwam (scherrding van de artikelen 2, lobis, 4o, 7-2,
16-1,16-2, a, 17, 93, 103, llO, lid 4, v1;1n de
W egcode met bij1age 1, teken nummer 2,
en bijlage 4, teken nummer 87a);
· tweede onderdeel, verweerder en Coppens
Rudi respectievelijk uit de Rubensstraat
en de Kerkhofstraat het · kruispunt
opreden, en in de beide straten een teken
nummer la gep1aatst was, zodat eiser
Coppens Rudi tegenover verweerder
van de vciorrang van rechts genoot
(schending van de artikelen 2, Iobis,
2°, 7-2, 16-1, 16-2, a, 17, 93 van de
Wegcode, met bijlage 1, teken nmnmer la, 1382, 1383 en 1384 van het
Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende . dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat de wagen van verweerder,
komende uit de Rubensstraat, en de
wagen van eerste eiser, komende uit de
Kerkhofstraat, met elkaar in de Brugstraat in aanrijding kwamen en dat de
Rubensstraat en de Kerkhofstraat, bij
hun uitmonding in de Brugstraat, van
het teken nummer la voorzien zijn en op
het aangekondigde kruispunt met de
Brugstraat. een dubbele gele streep
vertonen, terwijl de Brugstraat niet
voor2;ien is van het teken nummer 2 ; ,·.
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afwijking van artikel 16-1 van het
Wegverkeersreglement, niet verplicht is
de van rechts komende bestuurder te
laten voorgaan, wanneer de weg waarop
deze laatste rijdt regelmatig van het
teken nummer la is voorzien, zelfs zo
de door de eerste bestuurder gevolgde
weg niet van het teken nummer 2 is
voorzien;
Overwegende dat het vonnis onaantastbaar vaststelt, eensdeels, dat, gelet
op de feitelijke constellatie van het
kwestieuze kruispunt, de Rubensstraat
overgaat in de Brugstraat waarvan ze
gescheiden is door een dubbele gele
streep en, anderdeels, dat verweerder,
eens de dubbele gele streep overschreden,
de Brugstraat reeds opgereden was toen
eerste eiser zich nog in de Kerkhofstraat
bevond;
Dat het vonnis derhalve wettelijk
beslist dat ten deze verweerder niet
verplicht was de doorgang vrij te laten
voor eerste eiser ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het vonnis enerzijds verweerder
vrijspreekt van inbreuk op artikel 16-1
van de Wegcode, de rechtbank onbevoegd
verklaart om kennis te nemen van de
tegen verweerder door eerste eiser ingestelde civielrechtelijke vordering en
anderzijds beide eisers veroordeelt om
hoofdelijk aan verweerder 56.115 frank
schadevergoeding te betalen,
zonder te antwoorden op de conclusie
van de eisers waarin deze uitdrukkelijk
staande hielden dat de eerste rechter
zeer terecht verweerder veroordeeld had
wegens overtreding van artikel 15-1 van
de W egcode daar deze met zeer hoge
snelheid de Rubensstraat uitgevlogen
kwam zoals aangetoond is door de plaats
waar zijn voertuig tot stilstand kwam,
zodat het vonnis niet regelmatig gemotiveerd is :
Overwegende dat het vonnis de in het
middel bedoelde conclusie niet beantw:oordt;
Dat. het middel gegrond is ;
En overwegende dat de vernietiging
van de beslissing over de door eerste
eiser tegen verweerder · ingestelde civielrechtelijke vordering de vernietiging
medebrengt van de beslissing over de
door verweerder. tegen beide eisers ingestelde civielrechtelijke vordering die

steunt op dezelfde onwettelijkheid, zelfs
indien beide eisers desbetreffend afstand
hebben gedaan van hun voorziening;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorzieningen in zoverre zij
gericht zijn tegen de beslissing over de
door verweerder tegen de eisers ingestelde
civielrechtelijke vordering; vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het uitspraak
doet over de tegen de eisers door verweerder en tegen verweerder door ·eerste
eiser ingestelde civielrechtelijke vorderingen, behalve voor zoveel het beslist
dat eerste eiser een fout heeft begaan in
oorzakelijk verband met het ongeval ;
verwerpt de voorzieningen voor het
overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerder in de helft van
de kosten en de eisers elk in een vierde ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Leuven,
zitting houdende in hoger beroep.
8 maart 1977. - 2e kamer. - Voot·zitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conolusie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Houtekier en
Lens (deze laatste van de balieteBrussel).

ze KAMEJ.l,.- 8 maart 1977.
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING.- WET VAN 9 AUGUSTUS
1963.-VERKEERSONGEVAL.-SAMENLOPENDE FOUTEN VAN DE GETROFFENE
EN VAN EEN DERDE.- VERZEKERINGSINSTELLING DIE DE PRESTATIES HEEFT
UITGEKEERD TREEDT IN DE REOHTEN
VAN DE GETROFFENE TEGEN DE GEDEELTELIJK VOOR :OE SCHADE AANSPRAKELIJKE DADER.
GRENZEN
VAN DE SUBROGATIE.

W anneer de schade ten gevolge van een
ongeval is veroorzaakt door· de samenlopende jouten van de getroffene en van
een derde, treedt de verzekeringsinstelling die, met toepassing van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte ziekte~ e1kinvf!lidi,tej,tsverzeke?:ing,
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, aan diens rechthebbenden) zijn medische
en hospitalisatielcosten heeft betaald
slechts naar evemedigheid van het deel
van de aanspmkelij kheid van de derde
voor het ongeval in de· rechten van de
getroffene tegen genoemde de1·de voor de
te'fugbetaling van deze kosten (1). (Wet
van 9 augustus 1963, art. 70, § 2.)
(INCOUL, T. PAREIN, EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest,. 'op 6 december 1976 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen ;
I. In ·zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de tegen eiser
ingestelde strafvordering :

,

Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de .wet is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegim de beslissing . op de tegen eiser
ingestelde civielrechtelijke vordering,
A) .·van het Nationaal Verbond van
Socialistische Mutualiteiten ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 70, § 2, van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, en 1251 van het
Burgerlijk W etboek,
d~ordat het arrest 'eiser veroordeelt tot
betaling aan verweerder van 66.186 frank,
zijnde het volledig bedrag van de door
hem gevorderde schadevergoeding, en
zodoende oordeelt dat verweerder als
« derde » op integrale vergoeding gerechtigd is,·
terwijl, eerste i:Jnderdeel, verweerder
blijkens de door hem op 24 maart 1976
voor de correctionele rechtbank neergelegde conclusie tot beloop van voormeld bedrag uitkeringen had verricht
voor het slachtoffer van het ongeval,
wijlen Parein Maurits, die het hof van
(1) Raadpl. calls., 21 juni 1971 en de conclusie van de Eerste Advocaat-generaal
Mahaux (.Arr. cass., 1971, blz. 1055), 28 januari · 1974 (ibi.d., 1974, blz. 581), 17 november 1975 (ibid., 1976, blz. 349) en 11 oktober 1976, su.pra, biz. 165.

beroep naar rata van een derde voor de
schadelijke gevolgen ervan aansprakelijk
verklaart, en verweerder, die ingevolge
de door hem voor Parein uitgekeerde
prestaties in diens rechten .was gesubrogeerd, geen ruimer recht op schadeloosstelling kon doen gelden dan laatstgenoemde, zodat het hof zich tegenspreekt door verweerder het volledige
door hem gevorderde schadebedrag toe
te kennen, hoewel slechts een derde van
dat bedrag initieel aan het slachtoffer,
Parein Maurits, en nadien, ingevolge
subrogatie, aan verweerder zelf toekwam ;
tweede onde1·deel, het arrest· daaren.boven het rechtsbeginsel van de subrogatio schendt :
Overwegende dat het arrest, na te
hebben geoordeeld dat Parein Maurits,
door zijn foutieve rijwijze, zelf tot de
omvang van de schadelijke gevolgen van
het ongeval heeft bijgedragen in een
mate die billijkerwijs op een derde mag
worden geraamd, beslist (lat verweerder
tegenover eiser aanspi·aakgerechtigd is
op volledige yergoeding, dit is op terugbetaling van het integraal bedrag van
de ten behoeve van voornoemde getroffene uitgekeerde prestaties ; dat het
eiser dan ook tot betaling van dit
volledig bedrag, groot 66.186 frank,
veroordeelt ;
Overwegende dat, wanneer, zoals ten
deze, de schade ten gevolge van een
ongeval is veroorzaakt door de samenlopende fouten van de getroffene en van
een derde, de verzekeringsinstelling die,
met toepassing van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, aan de getroffene
(of, bij overlijden, aan diens rechthebbenden) zijn medische en hospitalisatiekosten heeft betaald slechts naar
evenredigheid van het deel van de
aansprakelijkheid van de derde voor
het ongeval in de rechten van de getroffene tegen genoemde derde voor de
terugbetaling van deze kosten treedt ;
Dat het middel gegrond is ;
B) vari de overige verweerders
Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;
Om die redenen, vernietigt het be.streden arrest voor zover het uitspraak
doet over de door het N ationaal V erbond
van Socialistische Mutual!teiten tegen
eiser ingestelde civielrechtelijke vdrdering ; verwerpt de voorziening v:oor het
overige ; beveelt dat · van dit · arrest
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melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt eiser in twee derden van de
kosten ; laat de overige kosten ten laste
van de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Antwerpen.
8 maart 1977. - 2e kamer. - Voo?"zitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Delva. Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiter, de H. van der Ghote (van de balie
te Brugge).

3e

KAMER. -

9 maart 1977.

1° VOORZIENING IN .CASSATIE.
DIRECTE GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN. VOORZIENING VAN
EEN
GEVOLMACHTIGDE,
ZELFS
EEN
ADVOCAAT, TEGEN EEN BESLISSING VAN
DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN
PROVINCIERAAD. VoORZIENING INGESTELD NA WIJZIGING VAN ARTIKEL 417
VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING BIJ ARTIKEL 5 VAN DE WET
VAN 16 FEBRUARI 1961. DE VOLMACHT VAN DE LASTHEBBER MOET
NIET MEER AAN DE VERKLARING VAN
BEROEP IN CASSATIE GEHECHT BLIJVEN.
- I N DIT GEVAL MOET DE VOLMACHT
TER GRIFFIE VAN HET HOF WORDEN
INGEDIEND BINNEN DE TERMIJN VAN
ARTIKEL 420bis, TWEEDE LID, VAN HET
WETBOEK VAN STRAFVORDERING.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. VoRM. DIRECTE GEMEENTE- EN
PROVINCIEBELASTINGEN. MEMORIE
VAN DE ElSER. MEMORIE MET ALS
OPSCHRIFT
« MEMORIE
VAN
ANTWOORD ».- TER GRIFFIE VAN HET HoF
INGEDIEND NA HET VERSTRIJKEN VAN
DE TERMIJN VAN ARTIKEL 420bis,
TWEEDE LID, VAN HET WETBOEK VAN
STRAFVORDERING. NIET·ONTVANKELIJKHEID.

1° Binds de wijziging van artikel 417 van
het W etboek van Strafvordering bij
artikel 5 van de wet van 16 februari 1961,
wanneer de voorziening tegen een beslissing van de bestendige deputatie van.een
provincieraad· over een reclamatie ·in-

zake directe gemeente- of provinciebelastingen door een gevolmachtigde, ill
is hij advocaat, wordt ingesteld, moet
diens volmacht niet meer aan de verklaring van beroep in cassatie gehecht
blijven ; in dit geval, moet zij ter griffie
van het Hof worden ingediend binnen
de termijn van artikel 420bis, tweede lid,
van het Wetboek van Strafvordering (1).
(Art. 4 wet van 22 januari 1849,
van toepassing inzake directe gemeente- en provinciebelastingen krachtens de artikelen 2 van de wet van
22 juni 1865, 13 van de wet van
5 juli 1871 en 16 van de wet van
22 juni 1877; art. 417 Sv., gew. bij
art. 5 van de wet van 16 februari 1961
en bij art. I en 4 van de wet van
20 december 1974, en 420bis, tweede
lid.)
2° Niet ontvankelijk is de memorie welke
ter griffie van het H of tot staving van een
voorziening inzake directe gemeente- of
provinciebelastingen is ingediend na
het verstrijken van de termijn van
artikel 420bis, tweede lid, van het
Wetqoek van Strafvordering, zeljs indien
deze memorie met als opschrift' « memorie
van antwoord », antwoordt op een memm·ie van de verweerder ter betwisting
. van de geldigheid van de voorziening (2).
(DEKIMPE M., P. EN J.,
T. STAD MOESKROEN.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 15 april 1976 door de
Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Henegouwen gewezen ;
·
Over het middel van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen de voorziening opgeworpen ·en hieruit afgeleid
dat de verklaring van beroep in cassatie
door een gevolmachtigde gedaan is zonder
dat de volmacht aan die verklaring
gehecht werd of ter gri:ffie van het Hof
werd ingediend binnen de bij .arti-

(1) Raadpi. cass., 6 september l966 (An·.
cass., 1967, biz. 14) en noot ondertekend
W.G.; 13 mei 1970 (ibid., 1970, biz. 851) en
noot ondertekend P.M.; 29 september 1970
(ibid., 1971, blz. 104) en 12 ok.tober 1973
(ibid., 1974, biz,. 175).
.
·
(2) Vgl. cass., 23 april 1974 (Arr. cass:,
Hi74, biz. 909).
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kel 420bis, lid 2, van het Wetboek van
Strafvordering voorgeschreven termijn :
Overwegende dat, naar luid van artikel 4 van de wet van 22 januari 1849,
dat inzake directe gemeente- en provinciebelastingen van toepassing is krachtens
de artikelen 2 van de wet van 22 jqni
1865, 13 van de wet van 5 juli 1871 en 16
van de wet van 22 juni 1877, de verklaring van beroep in cassatie gedaan
wordt << in persoon of door een gevolmachtigde " ;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 417 van het Wetboek van Strafvordering, de volmacht aan de verklaring
van beroep in cassatie gehecht moest
blijven, doch dat dit voorschrift bij
artikel 5 van de wet van 16 februari 1961
werd opgeheven ;
Overwegende dat de lasthebber echter,
met toepassing van artikel 4 van de wet
van 22 januari 1849, van zijn volmacht
moet dot'm blijken en, daarom, indien
de volmacht niet aan de verklaring is
gehecht, ze ter griffie van het Hof moet
indienen binnen de bij artikel 420bis,
lid 2, van het Wetboek van Strafvordering voorgeschreven termijn, zodat
het Hof de geldigheid en de draagwijdte
ervan kan beoordelen ;
Dat die formaliteit niet vervuld werd
en het middel van niet-ontvankelijkheid
dus gegrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de << memorie van antwoord "
die de eisers op 10 februari 1977 ter
griffie van het Hof hebben ingediend,
dit is na het verstrijken van de bij
artikel 420bis, lid 2, van het W etboek
van StraJvordering voorgeschreven termijn, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in .de kosten.
9 maart 1977. - 3e kamer. - Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Closon. Gelijkluidende conolttsie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Delafontaine (van de
balie te Kortrijk) en Kirkpatrick.

Op dezelfde dag zijn twee arresten in
dezelfde zin gewezen inzake Dekimpe C.
en Dekimpe J. tegen de stad Moeskroen,
op voorzieningen tegen beslissingen van
15 april1976 van de bestendige deputatie
· :an deielfde · provincieraad.

1°

KAMER. -

9 maart 1977.

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE. BESLISSING VAN DE
DIREOTEuR DER BELASTINGEN. BETEKENING VAN DE IN DE RECLAMATIE
VERMELDE WOONPLAATS. REGELMATIGHEID.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE EN BEROEP. PROCEDURE GEREGELD BIJ HET WETBOEK
VAN DE lNKOMSTENBELASTINGEN,

1° De beslissing van de direoteur de1·
belastingen, uitspraak doende over een
reolamatie inzake inkomstenbelastingen,
is regelmatig betekend aan de door de
belastingsohuldige in zijn aangijte vermelde woonplaats, zelfs indien deze
nadien van woonplaats is veranderd,
wanneer de verande1·ing niet aan de
direoteur der belastingen werd meegedeeld (1). (Art. 276 W.I.B.)
2° De procedure betreffende reolamatie
en beroep inzake inkomstenbelastingen
wordt bijzonder geregeld b~i de artikelen 267 tot 292 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen.
(GRAFFAR EN FUSS, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
.
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 februari 1976 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
Over .het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 102, 103, 104
van het Burgerlijk Wetboek, 2, 6, 33, 35,
36 van het Gerechtelijk Wetboek, 271,
276, 280 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, 28, 30, 97 van de
Grondwet en van het algemeen rechtsbeginsel inzake de eerbiediging van het
recht van verdediging,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat eiser op 21 april 1972 van het
bevolkingsregister van Elsene was afgevoerd naar de Lieve-Heersbeestjeslaan 104A te Watermaal-Bosvoorde,
beslist dat de « kennisgeving van 13 december 1973 regelmatig was geschied
aan de door de belastingschuldige in zijn
(1) Raadpl. cass., 26 februari 1963 (Bull. en
Pas., 1963, I, 712).
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indien de reclamant sindsdien van woonplaats was veranderd, nu die verandering
niet aan de directeur was meegedeeld
(cass., 26 februari. 1963, Rev. fisc., 1963,
blz. 121); dat volgens die rechtspraak
de belastingschuldige die een reclamatie
heeft ingediend de betrokken directeur
moet verwittigen van elke verandering
van woonplaats, zodat deze laatste van
de beslissing regelmatig en geldig kan
kennis geven aan de door de reclamant
aangegeven woonplaats, zonder vooraf
en voor ieder geval bij het gemeentebestuur te moeten. informeren naar een
.eventuele verandering .van woonplaats »,
te1·wijl, eerste onderdeel; de kennisgeving
. van de beslissing van de directeur moest
geschieden aan. de werkelijke woonplaats
van de eisers op het 1noment van de
kem1isgeving, dat wil zeggen aan de
plaats waar zij op de bevolkingsregisters
waren ingeschreven als hebbende aldaar
hun hoofdverblijf, in casu, Lieve-Heersbeestjeslaan 104A te Watermaal-Bosvoorde, overeenkomstig artikel 36 van
het Gerechtelijk W etboek dat krachtens
artikel 2 van dit wetboek van toepassing
is in belastingzaken, zodat, door te ·
beslissen dat de kennisgeving van 13 december 1973 op het door de eisers in hun
reclamatie vermelde adres waarop zij
niet meer woonden en juridisch niet meer
geacht werden te wonen, daar de afvoering van het bevolkingsregister, dat het
wettelijk bewijs is. van de verandering
van woonplaats, had plaatsgehad op
21 april 1972, regelmatig was, op grand
dat de directeur niet was verwittigd van
die adresverandering, het arrest het
wettelijk begrip van de kennisgeving
heeft miskend (schending van de in het
middel vermelde bepalingen en inzonderheid van de artikelen 102, 103, 104 van
het Burgerlijk Wetboek, 2, 33, 35, 36 van
het Gerechtelijk Wetboek, 276, 280 van
het W etboek van de Inkomstenbelastingen en 97 van de Grondwet) alsmede
het recht van verdediging van de eisers
(schending van de in het middel vermelde bepalingen en inzonderheid van
het algemeeen rechtsbeginsel);
tweede onderdeel, · het arrest, om de
stelling van de eisers te verwerpen,
steunt op het feit dat volgens de rechtspraak van het arrest van het Hof van
26 februari 1963 ·« de belastingschuldige
die een reclamatie heeft ingediend de
betrokken directeur moet verwittigen
van elke verandering van woonplaats ... »,
· en het arrest derhalve aldus ten onrechte
dat arrest van 26 februari 1963 als een

algemene en als regel geldende. beschikking beschouwt (schending van de in het
middel vermelde bepalingen en inzonderheid van de artikelen 2, 6 van het
Gerechtelijk Wetboek, 28, 30 en 9.7 van
de Grondwet) of althans in het omekere
laat of het dat arrest van 26 februari
1963 heeft willen beschouwen als een
algemene en als regel geldende beschikking dan wel eenvoudig de in dat arrest
gegeven uitlegging van de wet heeft
willen overnemen, en het arrest; wegens
deze dubbelzinnigheid, niet regelmatig
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet); ~
derde ondm·deel, door "de belastingschuldige die een reclamatie heeft ingediend te verplichten de .. betrokken
direc.teur te verwittigen V\>n elke verandering van woonplaats ... »; 'het arrest
de belastillgschuldige een .verplichting
oplegt die niet bij de wet is voorgeschreven en; bijgevolg, de in het middel
vermelde bepalingen en inzop.derheid die
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen schendt :
'
Ten aanzien van het eerste en het
derde onderdeel :
Overwegende dat uit. de vaststellingen
van het arrest volgt dat van de beslissing
van 13 december 1973 van de directeur
der belastingen dezelfde dag. bij ter post
aangetekende brief aan de eisers kennis
werd gegeven ; dat deze brief, die werd
gezonden aan de woonplaats vaii de eisers
zoals ze in hun reclamatie was vermeld,
de volgende dag aan de directie werd
teruggezonden omdat de betrokkenen
niet meer op het aangegeven adres
woonden ; dat de directeur der belastingen, na op 18 december 1973 inlichtingen te hebben ingewonnen bij de
dienst van de bevolking te Brussel,
vernam dat eiser op 21 april 1972 van de
bevolkingsregisters was afgevoerd naar
Watermaal-Bosvoorde, en op 7 januari
1974 opnieuw een afschrift van de
beslissing zond aan het nieuwe adres van
eiser;
Dat het arrest overweegt dat het
vaststaat dat, bij de eerste kennisgeving
van de beslissing op 13 december 1973,
de directeur der belastingen aileen het
in de reclamatie vermelde adres kende ;
Overwegende dat qe proced,ure inzake
reclamatie voor de directeur der belastingen en inzake beroep tegen de beslissingen van de directeur voor de hoven
van beroep, alsmede de proced)ll'e voor
het Hof van Cassatie, wat de inkomstenbelastingen betreft, inzonderheid geregeld
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wordt bij de artikelen 267 tot 292 van
Overwegende dat het hof van beroep,
het W etboek van de Inkomstenbelas- door de in het middel bedoelde overweging, de uitlegging van de wettelijke
tingen;
Dab artikel 280, gewijzigd bij de wet bepalingen door de aangehaalde rechtvan 30 mei 1972, artikel 10, Iuidt « het spraak overneemt en niet verklaart dat
verzoekschrift (voor het hof van beroep) het verplicht is ze te volgen ; dat het aldus
en het origineel van de betekening het arrest van het Hof niet als een algemoeten, op straffe van verval, ter griffie mene en als regel geldende beschikking
van het hof worden neergelegd binnen beschouwt;
Dat geen enkel onderdeel van het
een termijn van veertig dagen te rekenen
van de kennisgeving van de beslissing middel kan worden aangenomen ;
aan de . belanghebbende "• die, volgens
Over het tweede middel,
artikel 276, bij ter post aangetekende
brief moet geschieden ;
Overwegende dat, hoewel geen enkele
Dat het middel, dat op een onjuiste
wettelijke bepaling uitdrukkelijk zegt op uitlegging van het arrest berust, feitelijke
welke plaats van de beslissing van de grondslag mist ;
directeur der belastingen, overeenkomstig
Om die redenen, verwerpt de voorzieartikel 276 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, kennis aan de ning ; veroordeelt de eisers in de kosten.
belastingschuldige moet worden gegeven,
9 maart 1977. - 3e kamer. - Vooruit de gezamenlijke bepalingen van dat
wetboek betreffende de rechtsmiddelen zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarVerslaggeve1·, de.
:Qlzake directe belastingen echter volgt nemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie,
dat de ke.rmisgeving regelmatig geschiedt H. Oloson. aan de door de belastingschuldige in zijn · de. H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. L. Simont en Fally.
reclamatie vermelde woonplaats ;
Dat die kennisgeving regelmatig is,
zelfs indien de reclamant nadien van
woonplaats is veranderd, wanneer de
V!'Jrandering niet aan de directeur der
belastingen werd meegedeeld ;
. Dat derhalve, . door te beslissen dat,
38 KAMER. -'---- 9 maart 1977.
aangezien de kennisgeving van de beslissing regelmatig bij aangetekende brief
is geschied op 13 december 1973, de INKOMSTENBELASTINGEN.- WET;'
termijn van 40 dagen is beginnen !open
BOEK VAN DE lNKOMSTENBELASTINGEN,,
te rekenen van de 15 8 en dat het op
ARTIKEL 7. - PERSONENBELASTING. 14 februari 1974 neergelegde beroep te
lNKOMSTEN UIT ONROERENJ)E GOElaat werd ingesteld, het arrest, zonder
DEREN.- BEGRIP.
miskenning van de rechten van verdediging van de eisers of van de bepalingen Als huur geldende vergoedingen voor de
van het Burgerlijk Wetboek of van die
verhuring van een terrein met het oog
van het Gerechtelijk Wetboek als verop de uitgraving door de huurde1· van de
meld in het middel, welke laatste bepaklei die erin voo1'lwmt, zijn inkomsten
lingen niet van toepassing zijn op de
uit roerende eigendommen (1). (Art. 7
procedure inzake inkomstenbelastingen,
W.I.B.)
een juiste toepassing heeft gegeven aan
de artikelen 276 en 280 van het Wetboek
(THEATE, T. BELGISCHE STAAT,
van de Jnkomstenbelastingen en zijn
MINISTER VAN FINANCIEN.)
beslissing wettelijk heeft verantwoord ;
Ten aanzien van het tweede onderdeel :

ARREST

HET HOF ; (1) Uit de grond klei opgraven komt erop
neer de ondergrond doen opbrengen; zulks
neemt niet'. weg dat de overeenkomst. een
huurovereenkomst is ; hierover raadplege ·men
cass., 2 april1903 (Bull. en Pas., 1903, I, 151)
en 8 juni.19f6 (ibid., 1917, I, 14B), alsmede
D:E PAGE; d. IV; m•s. 4, 484, 512 'eli 513.

(vertaling).

Gelet op het bestreden

Raadpl. cass., 28 november 1975 (Ar1·. cass.,
1976, blz. 406) : een pacht onderstelt daar·ent.egen noodzakelijk een landbouwexploitatie,
wat impliceert dat de identiteit en de gaafheid
van de grond gevrijwaard wordt;
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het Hof van· Beroep te Brussel waarnaar
de zaak werd verwezen ;
Gelet op het arrest van het Hof op
22 april 1971 gewezen (1);
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid ·nit·
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 6, inzonderheid 1°, 7, inzonderheid § 1, i 0 , letter b, 361, inzonderheid lid 1, en 373 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen,
doo1·dat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat cc het geschil ontstaan is
omdat in de belastbare grondslag van
elk van de· betrokken dienstjaren een
bedrag van 72.000 frank werd opgenomen
als vergoeding die door de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Briqueterie de Rome-Barvaux
aan verzoeker (thans eiser) werd betaald
voor de ontginning van tichelaarde
op twee percelen van zijn landbouwexploitatie die bij overeenkomst van
8 april 1947 aan genoemde vennootschap
in huur werden gegeven >> en, op het
betoog van eiser dat, zelfs indien deze
overeenkomst een huurovereenkomst was,
die vergoedingen niet als huurprijs
konden worden belast krachtens artikel 7,
§ 1,. 1°, b, van bet Wetboek van, de
Inkomstenbelastingen, en na te hebben
beslist dat het contract een huurovereenkomst was, dit subsidiaire middel van
eiser verwerpt en de subsidiaire aanslagen geldig en ontvankelijk verldaart
die de administratie op basis van die als
een huurprijs beschouwde vergoedingen
had gevestigd, en het arrest deze beslissing verantwoordt op grond cc dat de
vennootschap die met verzoeker heeft
gecontracteerd weliswaar zich veeleer
de klei van het terrein heeft willen
toeeigenen dan dit terrein in gebruik te
nemen ; dat dit echter niet kon geschieden zonder ingebruikneming ; dat
het terrein in werkelijkheid ter beschiklcing van de huurder werd gesteld om
ervan het genot te hebben volgens zijn
eigen bestemming, dat :niets belet dat
<;le prijs die wordt betaald voor het
gebruik en het genot van de zaak wordt
(1) ,Arr. cass., 1971, blz. 782.

vastgesteld overeenkomstig het :verkregen rendement, in het onderhavige
geval de bakstenen die werden gemaakt
met de klei uit de ondergrond, dat het
volstaat dat het contract een overeenkomst ten bezwarenden titel blijft ... ;
dat het niet in strijd is met de beginselen
van het huurrecht, dat de ontginning
van de rijkdommen in de bodem een
wijziging, ja zelfs een verminde,ring van
de waarde van het goed ten gevolge
heeft; dat artikel 373 van het Wetboek
van de . Inkomstenbe!astingen •bepaalt
op welke wijze het kadastraal inkomen
van mijnen en groeven wordt vastgesteld
en geen betrekking heeft op de aanslag
van de puurprijzen ; dat het contract
met de vennootschap Briqueterie de
Rome-Barvaux is toegestaan voor een
gelijke duur als die van de vennootschap
en geenszins totdat de kleilagen helemaal
zijn uitgegrftven; dat de vei:mootschap
bovendien op het gesteerite een laag
a~ergrond moet laten liggen met een
dikte van ten minste veertig centimeter ;
dat de beweerde gelijkstelling van de
litigieuze bedragen met een vergoeding
die overeenstemt met de voorafbetaling
van de huurschade :niet beantwoordt
aari de eigen bestemming van het terrein,
dat meri niet inziet welk belang een
eigenaar erbij zou kunnen hebben zijn
goed te laten beschadigen zonder enig
profijt, hoewel hij eigenlijk geen verlies
zou lijden, daar hij vergoed wordt. in de
mate dat hij verarmt ; · dat verzoeker
derhalve vruchteloos en in strijd met de
bewoordingen van het contract wil
betogen dat het litigieuze contract een
verkoop en :niet een huurovereenkomst
was»,
terwijl, ongeacht de aard van het
contract, de vergoedingen die aan' de
eigenaar van een terrein worden betaald
voor het aan een derde gegeven recht tot
ontginning en toeeigening van de klei
van dat terrein, de opbrengst van de
exploitatie van een mijn of · groeve
vormen, welke opbrengst krachtens artikel 373 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen niet onder de belastbare
onroerende inkomsten valt ;
·
en terwijl dergelijke · vergoedingen in
elk geval geen huurprijs zijn in de zin
van artikel 7, § 1, 1°, letter b, van het
W etboek van de Inkomstenbelastingen,
waaruit volgt dat de gronden van het
arrest de beslissing niet wettelijk verantwoorden :
Overwegende dat, hoewel volgens arti •
. kel 3.73 v11,n het Wetboek van <;le Inkom.

__ ,
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stenbelastingen de in de mijn of de groeve
geexploiteerde mijnader of laag weliswaar
niet in aanmerking kan worden genomen
voor de vaststelling van het kadastraal
inkomen van het geexploiteerde erf, bet
arrest echter geen betrekking heeft op
de vaststelling van het kadastraal inkomen;
Overwegende dat het arrest, zoals in
het antwoord op het eerste middel werd
gezegd, erop wijst dat definitief was
gevonnist dat de overeenkomst van
8 april 1947 een huurovereenkomst is en
dat de aan eiser betaalde vergoedingen
een inkomen vormen ;
Overwegende dat een vergoeding die
volgens de bedoeling van de partijen
geldt als een huurprijs een inkomen uit
een onroerend goed vormt en overeenkomstig artikel 7, § 1, 1°, b, van hetzelfde
wetboek belastbaar is ;
Dat het hof van beroep, door aldus
uitspraak te doen, geen enkele van de in
het middel vermelde wettelijke bepalingen heeft miskend ;
.
. Dat dit middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
9 maart 1977. - 3e kamer. - Vooriitter, dE:) H. Naulaetts, raadsheer waartiemend voorzitter. Vers.laggever, de
H; · Closon. Gelijl£luidende conclusie,
de H. Colard,. advocaat-generaal. ,-Pleiters, de HH. Delhez (vf!,n de balie te
Brussel) en Fally.

3e KAMER.- 9 maart 1977.

DIENSTPLICHT.- UITSTEL EN VRIJLATING VAN DllllNST OP MORlllLE GROND.
- VRIJLATING OP MORlllLE GROND.lNGESCHREVENlll Dllll IN HET BUITENLAND VERBLIJFT.- GllJCOORDINElllRDE
DIENSTPLIOHTWETTlllN, ARTIKEL 12, § l,
1°. -BESLISSING WAARBIJ VRIJLATING
GEWllliGERD WORDT OP GROND DAT DE
INGESCHREVlllNE. IN RET BUITENLAND
GEEN WERKELIJKE EN GEWON]J VERBLIJFPLAATS HEEFT. WETTELIJKHEID.

De beslissing waarbij wordt vastgesteld
dat de ingeschrevene in het bt~itenland
geen werkelijke en gewone verblijfplaats

heejt, in de zin van a1·tikel 12, § 1, 1°·,
van de gecoordineerde dienstplichtwetten;
doch enkel een tijdelijke verblijjplaats om
studiM·edenen, beslist wettelijk dat de
ingeschrevene geen vrijlating van dienst
kan genieten.
(ROBERTI.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet. op de bestreden
beslissing, op 23 november 1976 door
de Hoge Militieraad gewez~:m ;
Overwegende dat de voorziening enkel
gericht is tegen de beslissing waarbij
eiser geen vrijlating van de . militaire
dienst op grond van.artikell2, § 1, 1°,
van de gecoordineerde dienstplichtwetten
wordt ·toegekend ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 12, § l, 1°, van de
gecoordineerde dienstplichtwetten,
doordat de Hoge Militieraad aanneemt
· dat eiser sedert 1 oktober 1967 onafgebroken in Zwitserland, achtereenvolgens
te Ollon en Geneve, heeft verbleven,
· doch beslist dat dit verblijf in het
buitenland in twee perioden moet worden
: gescheiden en geen rekening houdt met de
eerste periode van l oktober 1967 tot
23 september 1971, op grond dat eiser
niet werd afgevoerd van de bevolkings. registers van de gemeente Lettelingen
waarin hij ingeschreven · stond en nog
staat met een tweede verblijfplaats in
Zwitserland en dat hij derhalve, v66r
4 december 1971, kennelijk voorlopig en·
tijdelijk om studieredenen in dat land
heeft verbleven,
terwijl, nu het vaststaat dat eiser
sedert acht jaar in Zwitserland muziek
studeert, het door de beslissing gemaakte
onderscheid in de wet een voorwaarde
invoert die de wetgever niet heeft
gesteld ; dit onderscheid bovendien kunstmatig is en op geen enkel element uit het
dossier berust :
Overwegende dat, na erop gewezen te
hebben dat eiser niet werd afgevoerd
van de gemeEmte Lettelingen,. « doch er
in de bevolkingsregisters is ingeschreven
met een tweede verblijfplaats te. Arveyes
in Zwitserland vanaf 1 oktober 1967",
de beslissing vaststelt « dat blijkens de
gegevens van de zaak verzoeker (thans
eiser) zich om studieredenen in Zwitserland bevindt » ;
·
Dat de Hoge Militieraad wettelijk
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beslist « dat een dergelijke verblijfplaats
geen werkelijke en gewone verblijfplaats
is in de zin van artikel 12, § I, 1°, van de
gecoordineerde dienstplichtwetten ))' daar
eiser « in het buitenland niet het centrum
van zijn beroeps- en gezinsbelangen
heeft )) doch aileen « een voorlopige en
tijdelijke verblijfplaats om studieredenen >>;
Overwegende dat het middel, dat
enkel kritiek oefent op subsidiaire overwegingen van de beslissing die ten overvloede zijn gegeven, wegens het ontbreken van belang niet ontvankelijk is ;

(MEYER.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
9 maart 1977. - ge kamer. - Vo'orzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
Baron Vin<;otte. Gelijkluidende: conclusie, de H. Colard, advocaat-generaaL
Pleiters, de HH. P. Humbl'et en
Y. Ranscelot (heiden van de ' balie
te Luik).

Om die redenen, verwerpt de voorziening.
9 maart 1977. - ge kamer. - Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
Baron Vin<;otte. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Hambye (van de balie
te Bergen).

3e KAMER. -

9 maart 1977.

1° CASSATIEMIDDELEN. -DIENSTPLIOHTZAKEN.
MIDDEL WAARIN
WORDT AANGEVOERD DAT OP DE CONCLUSIE VAN DE EISER NIET IS GEANTWOO:itn. - VAAGHEID. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° CASSATIEMIDDELEN. -DIENSTPLIOHTZAKEN. MIDDEL DAT DE
OPENBARE ORDE NIET RAAKT EN AAN
DE FEITENRECHTER NIET IS , OVERGELEGD. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° Niet ontvankelijk is het middel waarin
wordt gezegd dat op de in eisers conclusie aangevoerde grieven niet werd
geantwoord, zonder te vermelden op
welke eis, weer of exceptie niet zou
geantwoord zijn (1). (Art. 97 Grondwet.)

3e KAMER.- 9 maart 1977.

VOORZIENING IN CASSATIE.
VORM. DIENSTPLICHTZAKEN.
VERZOEKSCHRIFT TOT HERZIENING VAN
DE BESLISSING WAARBIJ EEN AANVRAAG
OM UITSTEL NIET ONTVANKELIJK
WORDT VERKLAARD.- Is GEEN VOOR-.
ZIENING.

Cleen voorziening in cassatie is het verzoek
van een dienstplichtige tot herzienirig
van de beslissing waarbij zijn aanvraag
om uitstel niet ontvankelijfr, wordt ve1'klaard (3). (Art. 51 gecoord. dienstplichtwetten.)
(DORMANT.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
9 maart 1977. - 3e kamer. - Vdorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
Baron Vin<;otte. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.

2<l Een middel dat de openbare orde niet

raakt en aim de feitenrechter niet is
overgelegd kan n,iet voor het eerst voor
het Hof worden voorgedragen (2).
(1) Raadpl. cass., 10 mei 1972 (ATr. cass.,
1972, blz. 846).
(2) Raadpl. cass., 12 april 1965 (Bull. en
l'as., 1965, I, 854).

(3) Raadpl. cass., 10 april 1974 (A.~r.: cass.,
1974, blz. 880) en 27 november 1974. (ib~d.,
1975, blz. 375).
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Je KAMER.- 10 maart 1977.
1o VOORZIENING IN CASSATIE.

MIJJDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID.
BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL,
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OPGEWORPEN DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE.- KENNISGEVING.
,

2°

VOORZIENING IN CASSATIE.' PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS' SA'IJI;E TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN
, CASSATIEBEROEP KAN WORDEN, INGESTELD. BURGERLIJKE ZAKEN. GEEN GESCHIL VOOR DE FEITENRECHTER TUSSEN DE ElSER EN EEN VERWEERDER OF VEROORDELING VAN DE
ElSER TEN VOORDELE VAN DEZE VERWEERDER.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

3°

RECHTBANKEN. BURGERLIJKE
ZAKEN.- RECHTSMACHT.- 0MVANG.
BETWISTING. ~ BETWISTING UITGESLOTEN DOOR DE CONCLUSIES VAN DE
PAR,TIJEJ:'[. GEEN RECHTSMACHT.

4°

RECHTBANKEN. BURGERLIJKE
ZAKEN.- VERBOD UITSPRAAK TE DOl'lN
OVER NIET GEVORDERDE ZAKEN. , ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL.

partij met wie zij geen geding had
aangegaan en ten voordele van wie de
beslissing geen verom·deling tegen de
eisende partij uitsp1·eekt (2).
3° In bu?'ge?·lijke zaken kan de rechter geen

met de openba1·e orde niet strijdige betwisting opwerpen wam·van de conclusies
van de partijen het bestaan uitsluiten (3).
(Algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt
uitspraak te doen over niet gevorderde
zaken im G.W., art. 1138, 2°.)
4° Het algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt

uitspraak te doen over niet gevorderde
zaken is onder meer gehuldigd in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek (4).
5° In burgerlijlce zaken kan de reohter, bij
wie een vo1•dering aanhangig is, %iet
ambtshalve de oorzaak van die vm·dering
wijzigen (5). (Artt. 702 en 807 G.W.)
6° De rechten van de verdediging worden

geschonden door de beslissing in bur'ger~
lijke zaken waarbij de oo1·zaak van de
vordering onwettelijk wordt gewijzigd (6).
(Algemeen rechtsbeginsel inzake eerbiediging van de rechten van de
verdediging.)

5,0'

REC;HTBANKEN. BURGERLIJKE
:l;~KEN: RECHTSVORDERING. - D E
RECHTER IS NIET BEVOEGD OM AMBTSHALVE DE OORZAAK VAN DE VORDERING
TE WIJZIGEN ,,

6°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. BURGERLIJKE ZAKEN. BESLISSING WAARBIJ DE OORZAAK VAN
DE VORDERING ONWETTELIJK WORDT
GEWIJZIGD. 8CHENDING VAN DE
RE,CHTEN VAN DE VERDEDIGING.

1° Indien het openbaar ministerie bij het
,Hof van cassatie ambtshalve een middel
'l!QIJ;b niet-ontvankelijkheid opwerpt tegen
een voorziening in burgerlijke zaken,
moet het pooraf daarvan bij gerechtsb?·ief
, kennis geven aan de advocaten van de
pm·tijen (1). (Art, 1097 G.W.)

2° Niet ontvankelijk is de voorziening in
cassatie van een partij tegen een andere

(BONTEMPS,
T. PREVERS, MAASSEN EN BODESSON.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 oktober 1975 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Luik ;
,
Over het middel van niet-ontvankelijkheid door het openbaar ministerie
ambtshalve opgeworpen tegen de voorziening in zoverre zij gericht is tegen de
derde verweerder en hieruit afgeleid dat
de voorziening gericht is tegen een partij
waarmee eiseres geen geding had gevoerd
voor de feitenrechter en ten voordele van
wie door de bestreden beslissing geen
verooi'deling ten laste van eiseres wordt
uitgesproken :
Overwegende dat het openbaar minis-

(1) Cass., 17 februari 1977, supra, blz. 674.
(2) Cass., 23 april 1976 (A?·r. cass., 1976,
blz. 957) ; vgl. cass., 22 februari 1977, supra,
blz. 681.
(3) en (4) Cass., 27 januari 1972 (Arr. cass.,
1972, blz. 512); Raadpl. cass., 26 februari 1975
(ibid,.,: 1975, blz. 734) en 23 februari 1977,
supra, blz. 686.

(5) Cass., 13 juni 1974 (A1·r. cass., 1974,
blz. 1130); raadpl. over het begrip « oorzaak "
van een rechtsvordering, cass., 4 mei 1972 en
de conclusie van de Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch (ibid., 1972, blz. 824),
(6) Raadpl. cass., 25 februari 1977, supra,
blz. 694, en de vorige noot.
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het Gerechtelijk W etboek, van dit middel
van niet-ontvankelijkheid bij gerechtsbrief kennis heeft gegeven aan de
advocaat van eiseres;
Overwegende dat het vonnis beslist
heeft dat het hoger beroep van de eerste
twee verweerders tegen de derde verweerder niet ontvankelijk was ; dat
eiseres voor de feitenrechter tegen deze
verweerder geen conclusie heeft genomen ;
dat het vonnis geen vordering van haar
tegen laatstgenoemde afwijst en tegen
haar geen enkele veroordeling in zijn
voordeel uitspreekt ;
Dat de voorziening van eiseres tegen
de derde verweerder niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1317, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
702, 807, 774, inzonderheid tweede lid,
1042, ll38, inzonderheid 2°, van het
Gerechte1ijk Wetboek, van het algemeen
rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt
uitspraak te doen over niet gevorderde
zaken, vastge1egd in de genoemde artikelen 807 en ll38, inzonderheid 2°, van
het Gerechtelijk W etboek, van het
algemeen rechtsbeginsel van de rechten
van de verdediging, en van artikel 97
van de Grondwet,
doordat het vonnis, na te hebben
vastgesteld dat eiseres en derde verweerder gehuwd waren onder het stelsel
van de scheiding van goederen en dat de
schriftelijke huur van 14 mei 1970 tussen
hen en de eerste twee verweerders enkel
ondertekend werd door derde verweerder,
niettemin beslist dat deze huur bindend
is voor eiseres en haar " solidair met
Boclesson Xavier » veroordeelt cc tot betaling aan de appellanten (thans eerste en
tweede verweerder) van 30.840 frank
achterstallige huur en wederverhuringsvergoeding, en 25.520 frank vergoeding
wegens huurschade, met daarbij de
gerechtelijke intresten op die bedragen ll
en zulks om de reden dat eiseres moest
weten dat de schriftelijke huur van
14 mei 1970 cc ondertekend werd door haar
man die de eigenaars noodzake1ijk als
haar
gevolmachtigde
moesten
beschouwen; dat zij, door deze dubbelzinnige toestand drie jaar te Iaten duren,
een burgerlijke fout ten aanzien van de
eigenaars heeft begaan door hen in
onwetendheid te Iaten no pens het stelsel
van de scheiding van goederen ; dat zij
,voor deze fout aansprakelijk is zodat ze
persoonlijk gebonden is door de aangegane verbintenissen ; dat ze de ge-

noemde lastgeving daarenboven bekrachtigd heeft door na het vertrek van haar
man dat huis verder te bewonen en door
persoonlijk zonder voorbehoud de huur
voor twee maanden bewoning te betalen ll,
te1·wijl eiseres in haar conclusie van
hoger beroep betwistte dat zij hoe dan
ook en inzonderheid op grond van de
schriftelijke huur van 14 mei 1970
gebonden zou zijn, eerste en tweede
verweerders in hun conclusie van hoger
beroep uitdrukkelijk erkenden dat, cc nu
gemtimeerde (thans eiseres) gehuwd was
onder het stelsel van scheiding van
goederen, zij niet gebonden kan zijn
door de schriftelijke huur die door haar
man werd ondertekend )), tegen eiseres
geen enkele quasi-delictuele fout, geen
duidelijke lastgeving en geen daad van
bekrachtiging hebben aangevoerd en
zich enkel hierop steunden dat cc zij
beschouwd moet worden als een huurster
die gebonden is door een mondelinge
huur sinds zij samen met haar echtgenoot
het huis kwam bewonen )), of althans
(( sinds haar echtgenoot haar in de maand
augustus 1973 verliet en tot zij in de
maand november vertrok ))' en het vonnis
door eiseres om bovenvermelde redenen
te veroordelen, 1° een geschil heeft
opgeworpen, dat niet in strijd is met de
openbare orde, waarvan in de conclusies
van de partijen geen sprake was en
derhalve de bewijskracht van deze
conclusies miskent (schending van de in
het middel bedoe1de bepalingen en
inzonderheid van de artikelen 1317,
1319 en1322 van hetBurgerlijk Wetboek)
en het algemeen rechtsbeginsel miskend
heeft dat de rechter verbiedt uitspraak
te doen over niet gevorderde zaken
(schending van de in het middel bedoelde
bepalingen en inzonderheid van genoemd
algemeen rechtsbeginsel en van de artike1en 807 en ll38, inzonderheid 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek); 2° de
oorzaak van de tegen eiseres gerichte
vordering op een onwettige wijze heeft
veranderd dat wil zeggen de rechtsgrond
van deze vordering, en bijgevolg de
rechten van de verdediging van eiseres
.en het algemeen rechtsbeginsel heeft
geschonden dat de rechter verbiedt
uitspraak te doen over niet gevorderde
zaken (schending van de in het midde1
aangehaalde bepalingen en .inzonderheid
van de algemene rechtsbeginselen en
van de in het middel bedoelde artikelen 702, 807 en ll38, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek) ; 3° de re.chten
van de verdediging van eiseres heeft
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miskend door haar te veroordelen wegens
ambtshalve opgeworpen motieven die
in het middel werden overgenomen
zonder vooraf de heropening van de
debatten te hebben bevolen (schending
van de in het middel aangehaalde bepalingen en inzonderheid van het algemeen
beginsel van de rechten van de verdediging en van de artikelen 774, inzonderheid tweede lid, en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek) :
Over~egende dat het vonnis de verbintenis ,van eiseres, solidair m~Jt de
verbintenis van haar man, de derde
verweerder, tot betaling van de vervallen
huurgelden, van de wederverhuringsvergoeding en van de huurschade steunt
op de fout die zij begaan zou hebben door
gedutende drie jaar de dubbelzinnigheid
te laten bestaan als zou haar man de
huur ondertekend hebben als haar lasthebber en door het stelsel van scheiding
van goederen dat tussen haar erihaar man
bestond niet' mede te del en aan de eerste
twee verweerders ;
Overwegende dat uit de conclusie van
de eerste twee verweerders volgt dat
deze verweerders door van eiseres de
aangegeven bedragen te eisen enkel
betoogden dat eiseres beschouwd diende
te worden als huurder verbonden door
.een mondelinge huur hetzij sinds zij
samen met haar echtgenoot het huis
kwam huren, hetzij althans sinds diens
vertrek;
Overwegende dat het vonnis, door te
beslissen dat eiseres samen met haar m&n
solidair gehouden was tot betaling van
deze bedragen om de reden dat zij een
fout had begaan, het algemeen rechtsbeginsel schendt dat de rechter verbiedt
uitspraak te doen over niet gevorderde
zaken, welk beginsel met name werd
vastgelegd in artikel 1138, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek; dat het daarenboven op een onwettige wijze de oorzaak
van de vordering gewijzigd heeft en
bijgevolg de artikelen 702 en 807 van het
Gerechtelijk W etboek en de rechten van
de. verdediging van eiseres geschonden
heeft;
Dat het middel gegrond is ;

Om die redenen, en zonder acht te slaan
op ·de andere middelen, die tot geen
ruimere vernietiging kunnen leiden, vernietigt het bestreden vonnis,. behalve
in zoverre · het hoger beroep tegen de
derde verweerder .niet i:mtvankelijk wordt
verklaard en het hoger beroep van de
,eerste twee.. :ve.,:weerders wordt aangeno-

men ; beveelt dat van dit arrest melding
wordt gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt
de kosten aan opdat daarover door de
feitenrechter uitspraak wordt gedaan ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei,
zitting houdend in hoger beroep.
10 maart 1977. - 1e kamer. - Voorzitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Trousse. ----'- Gelijkluidende conolusie,
de H. Declercq, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. L .• Simont.

1e

KAMER.-

10 maart 1977.

VENNOOTSOHAPPEN. -

NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP. RAAD VAN BEHElER
EN DIRECTIElCOMITE. 00LLEGIAAL
KARAKTER. 0NElNIGHEliD TUSSEN
DEZE ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.•
-RECHT VAN DE BEHEERDERS HIER.·
VAN UITLEG TE GEVEN AAN DE ALGE.·
MENE VERGADERING DER AANDEEL·
HOUDERS.

De bepalingen van de artikelen 54 en 67
van de gecoordineerde wetten betreffende
de handelsvennootschappen hebben tot
doel het collegiaal karakter van de raad
van beheer van de naamloze vennootschap
en de voorwaarden van de beraadslagingen vast te leggen; zij doen geen
afbreult aan het recht van de beheerders
van de vennootschap of van de voorzitter van haar raad van beheer aan de
algemene vergadering waarvan zij de
mandatarissen zijn, uitleg te geven
van de moeilijkheden of onenigheden
die ontstaan zijn tijdens de beraadslagingen van de 1·aad van beheer en,
eventueel, van het directiecomite (1).

(1). Dat in beginsel aan de algemene ver,·
gadering der aandeelhouders rekenschap moet
worden gegeven van de. verrichtingen waarblj
een beheerder een voordeel .had dat tegen dat
van de vennootschap indruiste, leze men in
artikel 60, tweede lid, van de gecciordineerde
wetten
betr>e:ffende
de .handelsv:ennootschappen.

-758politiek van de meerderheid te betwisten
uitgeoefend moet worden tijdens de
beraadslagingen van de raad, en niet
na de stemming die over het intern debat
beslist ; dezelfde beginselen ten gronde
ARREST (vm·taling).
liggen aan elke beraadslagende ra:ad die
uitgaat van de raad van beheer en
RET HOF ; - Gelet op het bestreden · waaraan Iaatstgenoemde, krachtens artiarrest, op 24 december 1975 door het ke1 54 van de gecoordineerde wetten op
Hof van Beroep te Brussel gewezen ;
de handelsvennootschappen, machten
Ov(')r het tweede middel, afgeleid uit heeft gedelegeerd welke hem toebehoren ;
de schending van de artikelen 1319, . het hof van beroep, bijgevolg, door te
1320, 1322 van het Burgerlijk W etboek oordelen dat de daad « de samenhorigheid
van het directiecomiM te verbreken " en
en 97 van de Grondwet,
cc een afbrekende kritiek te leveren op de
gehele activiteit ·van dit comiM en zelfs
Dat het middel niet kan aangenomen van de raad van beheer "• geenszins
handelingen zijn die onverenigbaar zijn
worden;
met de verplichtingen, de eer en de
Over het eerste middel, afgeleid uit de beroepsbekwaamheden van een beheerder
schending van de artikelen 54, 67 van de. van naamloze vennootschappen, zijn
gecoordineerde wetten op de handels- bes!issing heeft gesteund op een opvatting
ve:imootschappen en 97 van de Grondwet, omtrent de rechten en verplichtingen
· doordat het hof van beroep beslist van een lid van de raad van beheer van
heeft dat << de zeer korte (uiteenzetting een naamloze vennootschap, in strijd
van de eerste verweerder) zeer omzichtig met het beginsel van de collegialiteit
en in voorzichtige bewoordingen werd van artikel 67 van .de gecoiirdineerde
gehouden, en niet, zoals de eerste rechter wetten op de handelsvennootschappen,
ten onrechte zegde, getuigde van een en eveneens artikel 54 van deze wetten
gebrek aan fijngevoeligheid, diplomatie en artikel 97 van de Grondwet schendt :
en· op een weinig elegante manier
Overwegende dat de artikelen 54 en 67
gebeurde ; · dat men trouwens niet inziet van de gecoiirdineerde wetten op de
welke morele of materiele schade de handelsvennootschappen het collegiaal
voorzitter van de beheerraad (van de karakter van de raad van beheer van een
tweede verweerster) zou kunnen be- naamloze vennootschap en eveneens de
rokkenen aan (eiser) door te zeggen dat voorwaarden van de beraadslagingen
deze « de samenhorigheid van het directie- vastleggen ; dat deze wetsbepalingen
comite verbroken had '' en « tijdens. dit geen afbreuk doen aan het recht van de
directiecomite en tijdens de beheerraad beheerders van de vennootschap of van
afbrekende kritiek had geuit " ; dat elke de v6orzitter van de raad van beheer
beheerder inderdaad het recht heeft voor de algemene vergadering, waarvan
niet akkoord te gaan met de meerderheid ze de mandatarissen zijn, de moeilijkvan zijn collega's en dat bijgevolg (de heden of onenigheden uiteen te zetten
eerste verweerder), door het uitspreken die ontstonden tijdens de beraadslavan de hem verweten woorden, zeker gingen van de raad van beheer of van
eisers eer .niet gekrenkt heeft of zijn het directiecomite ;
berciepsbekwaamheid in twijfel heeft
Overwegende dat het arrest zonder
getrokken "•
expliciet uitspraak te doen over de
terw~jl krachtens artikel 67 van de
rechten en verplichtingen van de !eden
geeoordineerde wetten op de handels- van die raden erop wijst, enerzijds, dat
vennootschappen, de beheerders ·colleges eiser zelf zijn ontslag verantwoord had
vormen die beraadslagen op de wijze cc door het uitbrengen van ernstige bedoor de statuten voorzien en, bij gebrek schuldigingen tegen verscheidene !eden
van bepalingen desaangaande, . volgens van de directie " van verweerster, anderde gewone regels der beraadslagende zijds, dat verweerder onmogelijk aan de
vergaderingen ; een beraadslagend college algemene vergadering kon vragen het
als collectief orgaan de beheerders van mandaat van beheerder van de moeder
een naamloze vennootschap verplicht tot van eiser in te trekken cc zonder deze eis te
eerbiediging van de beslissingen die met rechtvaardigen en, bijgevolg, zonder te
de' vereiste meerderheid in de raad van gewagen van de onenigheden in de schoot
beheer werden getroffen ; daaruit volgt van de raad die geleid hadden tot het
dat het recht van een beheerder om de ontslag van haar zoon » en, tenslotte,
(LAMBERT, T. DE OOOMAN D'HERLINOKHOVE EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« DELHAIZE DE LEEUW ll,)
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dat. de moeder van eiser tijdens de
algemene vergadering zelf « een nota
had voorgelezen met de bijzonderste
bezwaren van de ontslagbrief van haar
zoon >> en « een gedetailleerde uiteenzetting had gegeven van de ontslagredenen van bepaalde « onafhankelijke
l:)eheerders » » ;
Overwegende dat het arrest, door te
steunen op al deze omstandigheden, kon
beslissen' dat verweerder als voorzitter
van de raad van beheer van verweerster,
door de door eiser aangeklaagde verklaringen, geen nadeel aau eiser had
berokkend . en evenmin zijn eer had
gekrenkt of zijn beroepsbekwaamheid
in twijfel .had getrokken. en bijgevolg
wettelijk kon beslissen zonder de in het
middel aangehaalde wettelijke bepalingen
te schenden dat de verweerders geen fout
hadden begaan en dat eiser evenmin
schade had geleden ;
bat het middel uitgaat van een onjuiste
uitlegging van het arrest en dus feitelijke
groudslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieuing ; ver 0 ordeelt eiser in de kosten.
10 maart 1977.-'- 1e kamer. - Voorzitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Trousse. - Gelijkluidende· conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Biitzler en L. Simout.

l e KAMER. -

11 maart 1977.

AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST).- RAMING VAN
DE SCHADE « EX lElQUO ET BONO ». WETTELIJKHEID. VOORWAARDEN.

De door eim onrechtmatige daad verom·zaakte schade wordt. wettelijk ex requo
et bono geraamd door de rechter, die de
reden opgel:,fl waarom de door een.pa1·tij
voorgestelde berekeningswijze niet lean
worden aangenomen en die de onmogelijkheid vaststelt .om het juiste bedrag
van de schade te bepalen bij gebrek aan
vaststaande qegevens voor de beoordeling
ervan (1). (Art. 97 Grondwet; art. 1382
B.W.)

.

(VAN HOEYLAND, T. SMET.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
11 maart 1977. - 1e kamer. - Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. van Heeke en Dassesse.

1e KAMER.- 11 maart 1977.

1° SCHIP-SCHEEPVAART. ZEEVERVOER.- COGNOSSEMENT.- GELI)T
ALS YERMOEDEN VAN ONTVANGST VAN
DE ERIN BESCHREVEN GOEDEREN. VERMOEDEN BEHOUDENS TEGENBEWIJS.
2° SCHIP-SCHEEPVAART. ZEEVERVOER. - VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERVOERDER.
- BEDING « SAID TO WEIGH » OP HET
COGNOSSEMENT
AANGEBRACHT.
GRENZEN WAARBINNEN DIT BEDING
DE VERVOERDER KAN VRIJSTELLEN
VAN ZIJN AANSPRAKELIJKHEID M.B.T.
HET IN HET COGNOSSEMENT OP DE
AANWIJZINGEN VAN DE LADER Y:ERMELDE GEWICHT.
3° SCHIP-SCHEEPVAART. ZEEVERVOER. VRIJSTELLING VA~ DE
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERVOERDER. - BEDING << SAID TO WEIGH »
OP HET COGNOSSEMENT AANGEBRACHT.
- RECHTSGEVOLGEN VAN DIT BEDING
NIET ONDERWORPEN AAN DE UIT·
DRUKKELIJKE VERMELDING VAN. EEN
VAN DE OMSTANDIGHEDEN ALS BEDOELD
IN ARTIKEL 91, A, § III, 3°, LAATSTE
LID, VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN
OP DE ZEEVAART EN DIE EIGEN ZIJN
AAN HET GEVAL.
1° Het door de vervoerder af te leve.ten
cognossement geldt als vermoeden, be·
houdens tegenbewijs, van de ontvangst
(1) Cass., 12. novemper .en 3 d~c~mb~r 1974.
(Arr. cass;, 1975, blz. 327 .en 391) en 12 april
1976 (ibi4., 1976, blz. 928).
·
·
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ze in dit stuk beschreven zi}n ( 1).
(Art. 9.1, A, § III, go, a, b en c, gecoordineerde wetten op de zeevaart.)
2o Het beding (( said to weigh "• door de
vervoe1·der op het cognossement aangebracht, ontneemt aczn de vermelding
van het gewicht op dit document volgens
de aanwijzingen van de lader haar
rechtsgevolgen enkel dan wanneer de
vervom·der redelijke gronden had de
nauwkeurigheid van de verklaring van
de inlader te betwijfelen of geen redelijke
gelegenheid tot nazien ervan heeft gehad (2). (Art. 91, A, § III, go, in fine,
gecoord. wetten op de zeevaart.)

(boek II, Zee- en Binnenvaart), zoals
gewijzigd door de wet van 28 november
1928,
doordat het arrest de vordering van
eiseres verwerpt op grand van de overwaging, betreffende de clausule (( said
to weigh "• dat de kapitein; ertoe (( niet
gehouden is terzelfdertijd in het cognossement te vermelden welke de· r-edelijke
gronden zijn, die hem er toe leidden te
vermoeden dat het verklaarde gewicht
niet overeenstemt met het gewicht van
de door hem werkelijk ontvangen goederen, of waarom hij geen redelijke
gelegenheid heeft gehad het gewicht na
te gaan " en dat (( artikel 91, A, § III, go,.
in fine, een dergelijke verplichting aan
de kapitein niet oplegt, ook niet voor
een substanWile vermelding van het
cognossement zoals het gewicht "•
terwi}l artikel '91, wat de v:erplichte
vermeldingen van het cognossement
· betreft, inhoudt dat het inlassen van de
clausule ((said to weigh )) slechts' dan
rechtsgeldigheid heeft en de bewijslast·
verplaatst, indien de vervoerder in het
cognossement de redenen aangeeft waarom hij de oprechtheid van de verklaringen
· van de inlader in twijfel meent te mogen
trekken of tot het nazien ervan geen
redelijke gelegenheid heeft gehad :

go Wil het beding ((said to weigh "• door
de vervoerde1· op het cognossement aangebracht, aan de vermelding van het
gewicht op dit stuk volgens de aanwijzingen van de inlader haar rechtsgevolgen ontnemen, dan is het niet nodig
dat de vervoerder de redenen die hem aan
de nauwkeurigheid van ·het door de
inlader op{/egeven gewicht deden twijfelen
of waarom hij geen redelijke gelegenheid
tot nazien heeft gehad, op het cognossement··· vermeldt; wil het voorbehoud
effect · sorteren en de bewi}slast worden
verplaatst dan volstaat het dat de
vervoerder die ·het bedoelde beding op
het cognossement heeft aangebracht,
Overwegende dat, luidens artikel 91, A,
doet blijken van de redelijke gronden of § III, go, van het Wetboek van Koophet gemis aan gelegenheid tot nazien, . handel (boek II, Zee- en Binnenvaart),
waarvan sprake in het 3°, laatste lid van de vervoerder ertoe gehouden is een
artikel 91, A, § III, van de gecoordi- . cognossement af te leveren dat onder
neerde wetten op de zeevaart (g),
; meer de merken, het aantal, de hoeveel. heid of het gewicht, zoals die door de
. inlader schriftelijk zijn opgegeven, alsook
(NAAMLOZE VENNOOTSCRAP F. VAN BREE, : de uiterlijke staat en gesteldheid van de
T. NAAMLOZE VENNOOTSCRAP
goederen vermeldt, met dien verstande
((COMPAGNIE MARITIME BELGE·>>.)
· dat de vervoerder niet verplicht zal
zijn een cognossement af te leveren
inhoudende merken, getal, hoeveelheid
ARREST.
of gewicht ten aanzien waarvan de verHET HOF ; - Gelet op het bestreden voerder redelijke gronden heeft om te
arrest, op 18 februari 197.6 door het Hof vermoeden dat zij niet nauwkeurig de in
de werkelijkheid door hem ontvangen
van Beroep te Antwerpen gewezen ;
goederen weergeven of tot het nazien
Over het middel afgeleid uit de schen- waarvan hij geen redelijke gelegenheid
ding van de artikelen 85, 87 en 91, heeft gehad ;
·
inzonderheid A, § III, go, 4o, 5° en so,
Overwegende dat, luidens het 4° van
van het W etboek . van Koophande1 voormeld artikel 91, A,§ III, een zodanig
cognossement geldt als vermoeden, be(1) (2) en (3) Raadpl. cass., 7 november 1958

(A1•r. cass., 1959, blz. 210); zie ook R. DE
SMET, Droit maritime et droit fluvial belges,
Larcier, Brussel, 1971, blz. 437, nr. 362 in fine;
R~

DE SMET en J'.

VAN DOOSSELAERE,

Le transport maritime sous connaissement

a

l'heure du marche commun; Parijs, 1966,
blz. 106; J'. VANRYN en J'. HEENEN, «Droit
maritime, Examen de jurisprudence (19581965) "• Revue crit. de jurispr. belge, 1967,
nr. 13, blz. 103.

,_
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de goederen heeft ontvangen zoals zij,
overeenkomstig het 3°, in dat stuk zijn
beschreven ;
Overwegende dat uit de bepalingen
van voormeld artikel 91 blijkt dat het
beding « said to weigh ,, door de vervoerder aangebracht op het cognossement, slechts tot gevolg heeft de. vermelding van het gewicht, zoals die
overeenkomstig de aanwijzingen van
de inlader op het cognossement werd
aangebracht,
van
haar
juridische
gevolgen te beroven, indien de vervoerder
redelijke gronden had om te vermoeden
dat zij de in werkelijkheid door hem
ontvangen goederen niet nauwkeurig
weergeven of indien hij geen redelijke
gelegenheid tot nazien ervan heeft gehad ;
Overwegende dat de bepalingen van
voormeld artikel echter niet inhouden
dat, opdat het aanbrengen van het beding
« said to weigh " de vermelding van het
gewicht, op het cognossement aangebracht, van haar juridische gevolgen
zou beroven, de vervoerder wettelijk
verplicht zou zijn de bepaalde redenen
die hem aan de nauwkeurigheid van het
door de inlader opgegeven gewicht deden
twijfelen of waarom hij geen redelijke
gelegenheid tot nazien heeft gehad, op
het cognossement te vermelden ;
Dat de omstandigheid dat de vermelding van het gewicht ingevolge het 3°
van· voormeld artikel 91, A, § III, een
van de verplichte vermeldingen van het
cognossement is, niet tot gevo1g heeft
een door de wet niet opgelegde verplichting tot vermelding van de bepaalde
redenen te doen ontstaan ;
Overwegende dat, opdat het voorbehoud effect zou sorteren en de bewijslast zou worden verplaatst, het volstaat
dat de verv<ierder die het beding « said
to weigh >> op het cognossement heeft
aangebracht, van de in het 3°, laatste lid,
van voormeld artikel 91, A, § III,
bepaalde redelijke gronden of gemis van
gelegenheid tot nazien doet blijken ;
Overwegende dat het arrest, door de
vordering van eiseres op grond van de in
het middel aangehaalde besch<iuwing
te verwerpen, van de in het middel
aangehaalde wetsbepalingen een juiste
toepassing maakt ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
11 maart 1977.- 1e kamer.- Voorzitter en Verslaggever, de H. de Vreese,

raadsheer

waarnemend voorzitter.

Gelijkluidende conclusie, de H. Charles,
advocaat-generaal. - Pleiters, de HR.
Van Ryn en De Gryse.

ze

KAMER, -

VOORZIENING

14 maart 1977,
IN

CASSATIE.

PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASBATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN, V OORZIENING VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE TEGEN EEN BESLISSING OP
DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING,
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Het openbaar ministerie is in de regel
niet bevoegd om zich in cassatie te
vom·zien tegen een beslissing op
de bu1·gerlijke 1·echtsvordering (1).
(Artt. 177 en 216 Sv.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK,
T. EOHTGENOTEN JEURISSEN-THYS,
BURGERLIJKE PARTIJ.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
14 maart 1977.- ze kamer.- Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Legros. Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal.

ze

KAMER.-

14 maart 1977.

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE.- STRAFZAKEN.- ANDERE
SAMENSTELLING VAN HET REOHTSCOLLEGE OP TWEE OPEENVOLGENDE TERECHTZITTINGEN
VAN
DE
CORRECTIONELE RECHTBANK OP WIER ROL
DEZELFDE ZAAK WAS INGESCHREVEN.
- p ARTIJ DIE OP DE TWEEDE TERECHT-

(1) Cass., 14 maart 1977, supra, biz. 761.
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GAAN OP DE OONOLUSIE WELKE ZIJ OP
DE EERSTE TEREOHTZITTING HAD GE·
NOMEN. - CONOLUSIE ALDUS «OVER·
GENOMEN » OP DE TWEEDE TEREOHT·
ZITTING. - REOHTBANK BIJ DE UIT·
SPRAAK VAN HET VONNIS OP DEZELFDE
WIJZE SAMENGESTELD ALS TIJDENS
DE TWEEDE TEREOHTZITTING.- WET·
TELIJKHEID.
2o CASSATIEMIDDELEN. STRAF·
ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR·
DERING. - MIDDEL AFGELEID UIT DE
TEGENSTRIJDIGHEID VAN DE MOTIEVEN.
- . TEGENSTRIJDIGHEID ZONDER IN·
VLOED OP DE WETTELIJKHEID VAN DE
BESLISSING. NIET·ONTVANKELIJK·
REID.

1° W anneer de conclusie welke een partij
op een te1·echtzitting van een 1·echtbank
neemt uitd1·ukkelijk wil doen ingaan op
de conclusie welke deze pa1·tij op een
vorige te1·echtzitting heeft genomen, toen
de rechtbank anders was samengesteld,
lean wettelijk beslist worden over de
conc.lusie welke aldtts werd overgenomen
op de tweede te1·echtzitting waarop
dezelfde rechters zitting hadden als die
welke het vonnis hebben gewezen (1).
(Art. 779 G.W.)

2° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan
belang, is het middel dat ge?'icht is tegen
de beslissing op de bu?'gerlijke rechtsvordering en afgeleid is uit de dubbelzinnigheid of tegenst1'ijdigheid van de
motieven, wanneer deze dubbelzinnigheid
of tegenstrijdigheid geen invloed heeft
op .de wettelijkheid van de beslissing (2).
(JAYER, T. PERSONENVENNOOTSOHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID «SO·
.ClETE BELGE D'EXPLOITATION DE MATE·
RIEL AUTOMOBILE ».)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 oktober 1976 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 779 van het
(1) Raadpl. cass., 8 maart 1966 (Bull. en

GerechteJijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat, in eerste aanleg, toen de
burgerlijke partij, thans verweerster, op
4 december 1974 haar eerste conclusie
neerlegde de heren Dautricourt, ·Jamar
en Van Nieuwenhuyse als rechter optraden, dat, daarentegen, in deze zaak
uitspraak werd gedaan door de heer
Dautricourt, Mevrouw Flament-Halsberghe en de heer Carly,
terwijl uit geen enkel dossierelement
volgt dat van de eerste conclusie van
verweerster afstand werd gedaan of dat
ze voor deze andere rechters werd overgenomen ; de enkele omstandigheid dat
verweerster op de terechtzitting van
25 september 1975 voor deze andere
rechters een aanvullende conclusie heeft
neergelegd, evenmin als de vermelding
van het zittingsblad dat het onderzoek
in zijn geheel werd hervat, niet noodzakelijk de afstand of de overneming
impliceren van die oorspronkelijke conclusie die niet opnieuw werd geviseerd ;
artikel 77 9 van het Gerechtelijk W etboek,
een bepaling van openbare orde die in
strafzaken van toepassing is, voorschrijft
dat de rechters die de beslissing wijzen
de zitting hebben bijgewoond waarop
de partijen conclusies hebben genomen,
tenzij van die conclusies afstand werd
gedaan of ze voor hen werden overgenomen ; zulks ten deze niet het geval
is geweest, zodat .de procedure in eerste
aanleg en het beroepen vonnis nietig
zijn ; het arrest bijgevolg, door het vonnis
niet te vernietigen en de stukken van die
procedure niet uit de debatten te verwijderen, die nietigheid heeft overgenomen (schending van aile in het
middel vermelde bepalingen en inzonderheid van artikel 779 van het Gerechtelijk
Wetboek):
Overwegende dat de aanvullende conclusie die verweerster op de terechtzitting
van de correctionele rechtbank van
25 september 197 5 heeft genom en er
uitdrukkelijk toe strekte haar eerste
conclusie in aanmerking te doen nemen ;
Dat die eerste conclusie aldus werd
overgenomen op de terechtzitting van
25 september 1975 waarop dezelfde
rechters zitting hadden als die welke
het vonnis hebben gewezen ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;

Pas., 1966, I, 884).
(2) Cass., 18 november 1975 (.Arr. cass.,
J9.76, blz. 351).

Over het zevende middel, afgeleid uit
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de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
••

0

••

••

0

•

W anneer twee beklaagden we gens
verschillende jeiten vervolgd worden en
de ene veroordeeld en de andere vrijgesproken wordt, kan de rechter de
gezamenlijke kosten van de strafvordering slechts ten laste van de veroordeelde
leggen, mits hij vaststelt dat ze alle ·
veroorzaakt zijn door het misd!rijj dat
de veroordeelde heeft gepleegd (1).
(Artt. 162 en 176 Sv.)

1°

·• •

Overwegende dat de aangevoerde
tegenstrijdigheid enkel zou voortvloeien
uit het feit dat, volgens het middel,
sommige gronden van het .arrest de
veroordeling van eiser tot een grotere
vergoeding verantwoord zouden hebben ·
Dat een dergelijke tegenstrijdigheid
de wettelijkheid van de uitgesproken
veroordeling niet heeft kunnen aantasten
ten nadele van eiser ;
Dat het middel wegens het ontbreken
van belang niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat, wat de strafvordering. betrefi;, de substantiele of op
s.traffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de
beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

2° .Wanneer een veroordeelde hager beroep
~nstelt en het openbaar ministe1·ie in
hager beroep komt tegen hem en tegen
een vrijgesproken medebeklaagde, moeten
de kosten van het hager beroep van het
openbaar ministerie tegen de .laatstgenoemden, in geval van bevestiging van
de straj, ten laste van de Staat blijven (2).
(Art. 3 wet van 1 juni 1849.)
(RUDOLPH, T. EIGL.)

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

ARREST (vertaling).
H~T HOF ; Gelet op het bestreden
vonms, op 16 november 1976 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;
.

14 maart 1977.- 2e kamer. - Voorzitte?', de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever,
Baron Vin<;otte. Gelijkluidende conolusie, de H. Charles, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. L. Simont.

I. In zove~re. de voorziening gericht is
tegen de beshssmgen op de strafvordering
die werd ingesteld tegen
a) eiseres, beklaagde :
. Over het ID:iddel ambtshalve afgeleid
mt de schendmg van de artikelen 162
194, 211 van het Wetboek van Str'af:
vordering en 3 van de wet van 1 juni 1849
op de herziening van bet tarief in strafzaken:

2° KAMER.- 14 maart 1977.

1°

2°

GERECHTSKOSTEN.
STRAFZAKEN. - TWEE BEKLAAGDEN VERVOLGD WEGENS VERSCHILLENDE FElTEN. - VEROORDELING VAN DE ENE
EN VRIJSPRAAK VAN DE ANDERE. VEROORDELING VAN DE EERSTGENOEMDE IN ALLE KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING.- VoORWAARDE.

GERECHTSKOSTEN.
STRAFZAKEN. ~ HOGER BEROEP VAN DE
VEROORDEELDE. HoGER BEROEP
VAN RET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN
DE VEROORDEELDE EN TEGEN EEN VRIJ"GESPROKEN MEDEBEKLAAGDE. - BEVESTIGING DOOR DE RECHTER IN HOGER
BEROEP. VEROORDELING VAN DE
VEROORDEELDE IN ALLE KOSTEN VAN
RET HOGER BEROEP. - 0NWETTELIJKHEID.

. Overwegende dat, enerzijds, het vonnis
e1seres, met bevestiging van het beroepen
vonnis, veroordeelt in alle kosten van de
strafvor~ering, met inbegrip van de
kosten d1e het openbaar ministerie heeft gemaakt voor het in het geding betrekken
van verweerste!, medebeldaagde, die voor
een ander fe1t werd vervolgd en is
vrijgesproken, zonder vast te stellen dat
alle kosten werden veroorzaakt door het
misdrijf dat ten laste van eiseres bewezen
is verklaard;
Overwegende dat, anderzijds, op het
hager beroep van het openbaar ministerie

'

(1) Cass., 29 juni 1976 (Arr. cass., 1976 ·
blz. 1225).
·· '
(2) Cass., 11 januari 1977, supm, biz, 527.
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en van eiseres de vrijspraak van verweerster bij het bestreden vonnis werd
bevestigd ; dat het vonnis derhalve de
kosten van het hoger beroep van het
openbaar ministerie tegen verweerster
niet ten laste van eiseres kon doen komen
zonder de in het middel vermelde wetsbepalingen te schenden ;
En overwegende, voor het overige,
dat de substanWile of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
in acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen ;
·b) verweerster, medebeklaagde :

Overwegende dat eiseres niet bevoegd
is om zich tegen die beslissing in cassatie
te voorzien ;

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vorderingen :
Overwegende dat eiseres geen enkel
middel aanvoert ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiseres veroordeelt in alle kosten van eerste aanleg en
van hoger beroep jegens de openbare
partij ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt eiseres in drie vierden van de
kosten ; laat het overige vierde ten laste
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte
zaak . naar de Correctionele Rechtbank
te Nijvel, zitting houdend in hoger
beroep. ·
14 maart 1977. - 2e karner. - Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer waarI).emend voorzitter. Verslaggever, de
H. Legros. Gelijkluidende conolttsie,
de H. Charles, advocaat-generaal.

2e RAMER. -

14 maart 1977.

VERJARING.
STRAFZAREN.
STRAFVORDERING. VEROORDELING
TOT EEN ENRELE STRAF WEGENS EEN
GECONTRAVENTIONALISEERD WANBE·
DRIJF EN WEGENS OVERTREDING VAN
HET WEGVERREERSREGLEMENT.
FEITEN VAN VOOR TWEE JAAR. VEROORDELING WAARIN NIET WORDT

GEWEZEN. OP EEN GROND TO'!;' SCHOR·
SING VAN DE VERJARING VAN DE STRAF·
VORDERING.
ONWETTELIJRE VER·
OORDELING.

De strajv01·dering voortvloeiend uit een
gecontraventionalisee1·d wanbedrijj en
uit een overtreding van het Wegverkeersreglement is, bij ontstentenis van een
grond tot schorsing van de verjaring,
noodzakelijk verjaard ·door verloop van
twee jaren sedert de jeiten zijn gepleegd (1), zodat onwettelijk is de
beslissing tot veroordeling van de beklaagde tot een enkele straj, wegens
deze twee misdrijven, waarin; zonder te
wijzen op een g1·ond tot sch01·sing van de
verjaring, wordt vastgesteld dat de jeiten
sedert meer dan twee jaar gepleegd zijn.
(Artt. 21 tot 25 wet van 17 april 1878;
art. 68 wet betreffende de politie over
het wegverkeer.)
(PROCUREUR DES RONINGS TE NAMEN,
T. SZUCS SZABO EN LITISCONSORTEN.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 november 1976 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Namen;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de veroordelende beslissingen op
de tegen de verweerder Szucs Szabo
ingestelde strafvordering :
Over het middel afgeleid uit de Sc;Jhending van de artikelen 21 van de wet van
17 april 1878 en 68 van het koninklijk
besluit van 16 maart 1968,
doordat het bestreden vonnis van 9 november 1976 Szucs Szabo heeft veroordeeld wegens het onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen en
overtreding van het Wegverkeersreglement,··
terwijl op die datum de strafvordering
verjaard was :
Overwegende dat.het vonnis van 9 november 1976 verweerder tot een enkele
straf veroordeelt wegens het, door de
raadkamer in een overtreding omgezet,
wanbedrijf van onopzettelijke slagen of
verwondingen en wegens overtreding
(1} Oass., 25 november 1975 (An. cass.,
1976, biz. 388}.

t--
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van artikel·17 van het koninklijk besluit
van 16 maart 1968, en vaststelt dat het
feit op 31 oktober 1974 werd gepleegd;
Overwegende dat, bij ontsten~enis van
een grond tot schorsing van de verjaring,
de strafvordering noodzakelijk verjaard
was toen het vonnis werd uitgesproken ;
Dat het middel gegrond is ;
· •Overwegende dat de kosten van de
strafvordering ten laste van de Staat
rnoeten blijven ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing dater geen vervallenverklaring van het recht tot sturen
dient te worden uitgesproken :
Overwegende dat ingevolge het bovenvermelde antwoord op 'het middel de
voorziening wegens het dntbreken van
belang niet ontvankelijk is; .
III. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vorderingen van Guelenne,
Decoux en Verheyden :
Overwegende dat het openbaar ministerie niet bevoegd is om zich tegen die
beslissing in cassatie te voorzien ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis voor zover het met betrekking
tot de strafvordering . de verweerder
Szucs Szabo heeft veroordeeld ; verwerpt
de voorziening voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; laat de kosten ten laste van
de. Staat ; zegt dat er geen grond bestaat
tot verwijzing.
14 maart 1977. - 2e kamer. - Voorzitter, de .H. J'rousse, raadsheer waarrj.emend voorzitter. Verslaggever, de
H. Mahillon. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal.

· 2e KAMER.- 15 maart 1977.
1° STRAF. VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF. - MATERIELE SAMENLOOP
VAN MISDRIJVEN. HERHALING. WANBEDRIJF. VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF MAG NIET MEER DAN
·zEs ·MAANDEN BEDRAGEN.
2° STRAF. VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF. BIJZONDERE STRAFWET. - BIJZONDER.E HERHALING. -

WANBEDRIJVEN,- WET DIE BEPAALT
.DAT DE STRAF, IN GEVAL VAN HERHALING, NIET MINDER MAG BEDRAGEN
DAN HET DUBBELE VAN DE VROEGER
OPGELEGDE STRAF. - VERVANGENDE
GEVANGENISSTRAF DIE OP MEER DAN
DRIE MAANDEN WORDT GEBRAOHT MET
EEN MAXIMUM VAN ZES MAANDEN
WANNEER DE VERDUBBELDE GELDBOETE HET MAXIMUM VAN DE BIJ DE
GENOEMDE WET BEPAALDE GELDBOETE
OVERSOHRIJDT.
3° AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN,
AUTOOARS EN TAXI'S. T:moHNISOHE OONTROLE VAN MOTORRIJTUI·
GEN. - BESLUITWET VAN 24 FEBRUARI
1947. - BIJZONDERE HERHALING. ARTIKEL 5 VAN DE GENOEMDE BESLUIT•
WET. - VERVANGENDE GEVANGENIS·
STRAF. -MAXIMUM, - 0NDERSOHEID,
1° Behoudens bijzondere wettelijke bepaling mag de vervangende gevangenisstmj die wordt opgelegd in geval van
samenloop van wanbedrijven of in geval
van in staat van herhaling gepleegd wanbedrijj, niet meer dan zes maanden
bedragen. (S.W., art. 40, 56 en 60.)
2°

lVanneer een bijzondere strajwet,
waarbij feiten als wanbedrijven strafbaar worden gesteld en waarbij geen
ajb1·euk wordt gedaan aan de bepalingen
van het eerste boek van het Stmfwetboek, bepaalt dat in de gevallen van
herhaling welke zij preciseert de straj
niet minder mag bedmgen dan het
dubbele van de vroeger opgelegde straj,
is de vervangende gevangenisstraj van
meer dan drie maanden en die zes
maanden riiet te boven gaat wettelijk
~titgesproken wanneer de verdubbelde
geldboete het bij de wet vastgestelde
maximum te boven gaat doch niet
wanneer ze, niettegenstaande de ver;
dubbeling, minder bedraagt dan het
genoemde maximum. (S.W., art. 40,
56 en 100.)

3° In geval van bijzondere herhaling
bedoeld bij artikel 5 van de besluitwet
van 24 februari 1947, waa1•bij de
ve1•plichting .van de technische controle
·uitgeb1•eid wordt tot de automobielen
dienende tot het vervoe1· van zaken voo1·
(1) Cass., 21 februari 1955 (Arr. cass., 1955,
biz. 517) en 27 februari 1956 (ibid., 1956,
biz. 517). Raadpl. JEAN CONSTANT, Traite

elementai1•e de d1·oit penal, P1·incipes generaux,
d. II, 1965, nr. 695, biz. 748-749.
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drie tot maximum zes maanden wanneer
de opgelegde geldboete, welke krachtens
die wettelijke bepaling op het dubbele
van de vroeger uitgesproken straf moet
worden geb1·acht, meer bedraagt dan
het maximum van de geldboete, doch
mag drie maanden niet te boven gaan
wanneer die verdubbeling het genoemd
maximum niet overschrijdt. (S.W.,
art. 40, 56 en 100.)
(PROCUREUR DES KONINGS
TE OUDENAARDE, T. VERSCHATSE.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestredt;Jn
vonnis, op 5 november 1976 door de
Correctionele Rechtbank te Oudenaarde
in hoger beroep gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 40 en 100
van het Strafwetboek, 5, eerste en vierde
lid, van de besluitwet van 24 februari
194 7 waarbij de verplichting van de
technische controle uitgebreid wordt tot
de automobielen dienende tot het vervoer
van zaken voor eigen rekening van hun
eigenaar, 18, § 1, 26, § 1, en 81, gewijzigd
bij artikel 44 van het koninldijk besluit
van 12 december 1975, 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 de correctionele rechtbank,
zitting houdende in hoger beroep, op
het hoger beroep van het openbaar
ministerie, het vonnis a quo wijzigt waarbij verweerder veroordeeld werd tot een
geldboete van 200 frank, verhoogd met
390 opdecimes, en tot een vervangende
gevangenisstraf van twee .maanden, uit
hoofde van het besturen van een vrachtwagen waarvan het gewicht in beladen
toestand meer bedroeg dan het hoogste
toegelaten gewicht, inbreuk in staat van
bijzondere herhaling gepleegd, en de
beklaagde, thans verweerder, veroordeelt
tot een geldboete van 400 frank, verhoogd
met 390 opdecimes, en tot een vervangende gevangenisstraf van vier
maanden,
terwijl krachtens het voormelde artikel 40 van het Strafwetboek de geldboete
vervangen wordt door gevangenisstraf,
waarvan de duur drie maanden niet zal
te boven gaan voor hen die wegens wan-

bedrijf zijn veroordeeld en overeeri-'
komstig het voormelde artikel 5, vierde
lid, van de besluitwet van 24 februari
194 7 in geval van herhaling binnen twee
jaar te rekenen van de veroordeling,
de straf niet minder mag bedragen dan
het dubbele van de nit hoofde van
dezelfde overtrading vroeger opgelegde
straf, welke straf bij vonnis van de
Politierechtbank van het eerste kanton
te Doornik in dato 28 november 1974,
dat op 10 februari .1975 kracht van
gewijsde verkregen had, vastgesteld was
op 100 frank geldboete, verhoogd met
290 opdecimes, en een maand ver-·
vangende gevangenisstraf, zodat de straf
door de correctionele rechtbank op te
leggen niet minder mocht bedragen
dan 200 frank geldboete en twee.maanden
vervangende gevangenisstraf; waaruit
niet kan afgeleid worden dat het wettelijk
maximum van de vervangende gevangenisstraf; bij artikel 40 van het Strafwetboek op drie maanden vastgesteld,
door het voormelde artikel 5, vierde lid,
van de besluitwet van 24 februari 1947
in het geval van bijzondere herhaling
op het dubbele gebracht wordt :
Overwegende dat ingevolge de bepalingen van artikel 5 van de voormelde
besluitwet van 24 februari 1947, de
overtredingen van onder meer de bepalingen van de besluiten genomen ter
uitvoering.van bedoelde besluitwet, zoals
de overtreding van artikel 18 van het
koninklijk besluit van 15 maart 1968,
op grond waarvan verweerder werd
veroordeeld, gestraft worden met ge-·
vangenisstraf van acht dagen tot drie
maanden en met een geldboete van
25 tot 10.000 frank of met slechts een
van die straffen; dat in geval van
herhaling binnen twee jaar te rekenen
van de veroordeling, de straf niet minder
mag bedragen dan het dubbele van de
uit hoofde van dezelfde overtrading
vroeger opgelegde straf ;
Dat al de bepalingen van het eerste
boek van het Strafwetboek op deze
misdrijven van toepassing zijn ;
Overwegende dat overeenkomstig de
bepalingen van dat boek de vervangende
gevangenisstraf enerzijds drie maanden
niet mag te boven gaan voor hem die
wegens een wanbedrijfwordt veroordeeld,
en anderzijds, zoals de geldboete welke
zij desnoods dient te vervangen, op het
dubbele van het maximum, dit wil zeggen
zes maanden, gebracht mag worden in
geval van samenloop van wanbedrijven
of van herhaling ;
Overwegende, derhalve, dat,: vermits
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besluitwet van 24 februari 1947 voorziet,
i:n bep~J,alde gevallen, wegens herhaling,
het ma~im,um va,n 10.000 frank moeten
overschrijden, namelijk wanneer de
vroeger opgelegde geldboete 5.000 frank
t.e. hoven ging, zonder nochtans het
·.dubbele van het maximum te boven te
·mogen gaan, insgelijks de vervangende
geyangenisstraf, binnen die perken, het
IT\axim~rp. van drie maanden kan overschrijden;
. Overwegende echter dat, wanneer de
tdtgesprpken geldboete, in geval van
herhaling,
bedoeld
maximum
van
10.000 frank niet overschrijdt, de duur
van. de vervangende gevangenisstraf het
maximum van drie maanden niet mag
te boven gaan ;
Overwegende dat het vonnis verweerder veroordeelt tot een geldboete
van .400 ·frank daar hij het misdrijf
had gepleegd binnen twee jaar na een
veroordeling, wegens een zelfde misdrijf,
tot een geldboete van 100 frank;
Dat vermits deze geldboete het maximum van de straf niet overschrijdt, het
vonnis geen vervangende gevangenisstraf van meer dan drie maanden
wettelijk vermocht uit te spreken ;
Dat het middel in die mate gegrond is ;
Om die rede:nen, vernietigt het bestreden vonnis doch slechts in zoverre het
een subsidiaire gevangenisstraf van vier
'maanden uitspreekt; verwijst de aldus
beperkte ;zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Gent, uitspraak doende
in hoger beroep ; laat de kosten ten laste
van de Staat.

, 15 maart 1977. - 2e kamer.- Vom·.zitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclusie,
.de H. Dumon, eerste advocaat-generaal.

2"KAlVIER.- 15 maart 1977.

1o RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.- STRAFZAKEN. - 0PLIOHTING.
VEROORDELING DIE ONDER MEER
STEUNT OP DE OMSTANDIGHEDEN DAT
BEKLAAGDE GEEN KLAOHT HEEFT INGE·
DIEND WE GENS VALSE GETUIGENIS OF
VERLEIDING VAN GETUIGE EN EVENMIN
WEGENS VALSHEID IN GESOHRIFTEN
BETREKKELIJK DE TEGEN HEM AANGE·
VOERDE STUKKEN.- GEEN SOHENDING
VAN DE REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.

2° KNEVELARI.T. -

VEROORDELING,
WEGENS OPLIOHTING, VAN EEN All'lBTENAAR, EEN OPENBAAR OFFIOIER OF
EEN MET EEN OPENBARE DIENST BELASTE PERSOON.- VEROORDELING DIE
ONDER MEER IDEROP STEUNT DAT
BEKLAAGDE MISBRUIK HEEFT GEMAAKT
VAN ZIJN HOEDANIGHEID OM TE DOEN
GELOVEN AAN HET BESTAAN VAN EEN
DENKBEELDIG KREDIET BIJ DERDEN. MOTIVERING DIE GEENSZINS IMPLI·
OEERT DAT BEKLAAGDE ZIOH AAN
KNEVELARIJ SOHULDIG HEEFT GEMAAKT.
- BEGRIP,

3° RECHTERLI.TK GEWI.TSDE.
STRAFZAKEN. EERSTE ARREST DAT
BEKLAAGDE VRIJSPREEKT VAN DE TE·
LASTLEGGING KNEVELARIJ BEDOELD
IN ARTIKEL 243 VAN HET STRAFWETBOEK. - TWEEDE ARREST WAARBIJ
DEZELFDE BEKLAAGDE WEGENS OPLIOHTING WORDT VEROORDEELD ONDER
MEER OP GROND DAT HIJ VAN ZIJN
HOEDANIGHEID VAN AMBTENAAR MIS·
GEEN
BRUIK HEEFT GEMAAKT.
SOHENDING VAN HET REOHTERLIJK
GEWIJSDE VAN HET EERSTE ARREST. BEGRIP.

4° OPLICHTING. -

LEUGENAOHTIGE
BEWERING. Is OP ZIOHZELF GEEN
LISTIGE KUNSTGREEP IN DE ZIN VAN
ARTIKEL 496 VAN HET STRAFWETBOEK,

5° OPLICHTING. -

LISTIGE KUNSTGREEP. - KAN WORDEN OPGELEVERD
DOOR EEN GEHEEL VAN FElTEN. FElTEN DIE ELK AFZONDERLIJK. GEEN
KUNSTGREEP MOETEN ZIJN.- BEGRIP,

6° GRONDWET.- GELIJKHEID VAN DE
VEROORBELGEN VOOR DE WET. DELING WEGENS OPLIOHTING. - VER·
OORDELING DIE STEUNT OP HET FElT
DAT DE LISTIGE KUNSTGREEP MET NAME
BLIJKT UIT HET MISBRUIK VAN HET
GEZAG DAT BEKLAAGDE HAD DOOR HET
OPENBAAR AMBT DAT HIJ BEKLEEDDE.
- GEEN SOHENDING VAN DE GENOEMDE
GELIJKHEID.

7° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.MOTIVERINGSVERPLIOHTING. ___:_ VORMREGEL.

8° OPLICHTING. -

LISTIGE KUNSTGREPEN DIE VAN AARD ZIJN OM MIS·
BRIDK TE MAKEN VAN HET VERTROUWEN OF DE LIOHTGELOVIGHEID
VAN DE SLAOHTOFFERS. BEOORDELING DOOR DE FEITENREOHTER.
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1° Een schending van de rechten van
verdediging van de beklaagde kan
wettelijk niet worden afgeleid uit de
enkele omstandigheid dat de rechter om
een telastlegging oplichting bewezen te
verklaren niet enkel ste~mt op getuigenissen waarvan hij de bewijswaarde
erkent, op feitelijke gegevens en op de
inhoud van de onde?·handse akten waarvan hij de waarachtigheid erkent, doch
oak op de omstandigheid dat beklaagde
geen klacht heeft ingediend wegens valse
getuigenis of ve?'leiding van getuige of
wegens valsheid in geschriften.

met misb1·uik van zijn hoedanigheid
van ambtenaar om te doen geloven aan
een denkbeeldige macht of een denkbeeldig krediet bij derden voor wie de
genoemde bedragen zogezegd bestemd
waren.
4° Een leugenachtige bewering is op zichzelf, zelfs indien ze herhaald wordt,
geen listige kunstgreep in de zin van
artikel 496 van het Strafwetboek (1).

5° De listige kunstgreep bedoeld bij artikel 496 van het Strafwetboek kan woTden
opgeleverd dam· een geheel van feiten
waa1·van elk slechts een bestanddeel van
2° Dat een ambtenaar die schuldig wordt
de listige kunstgTeep is en bijgevolg niet
bevonden aan oplichting in werkelijkalle kenmerken M'van moet verenigen (2);
heid het misd?·ijf knevelm·ij, bedoeld bij
een de1·gelijk geheel kan onder meer
artikel 243 van het Strafwetboek, zou
gevormd worden dam· leugenachtige behebben gepleegd ligt niet besloten in de
weringen die leiden tot misb?·uik van
motieven van een a?Test volgens welke
het ve1·trouwen of van de lichtgelovigheid,
die beklaagde misbruik heejt gemaakt
bedoeld bij de genoemde wettelijke
van zijn ware hoedanigheid van ambtebepaling, omdat zij samenhangen enernaar om de slachtoffers e1·toe aan te ·
zijds .met de vertrouwenwekkende hoezetten hem bepaalde bedragen af te
danigheid van de dader van het 'misgeven doo?' hen te doen geloven aan een
drijf (3) (4), en andm·zijds met feiten en
denkbeeldig krediet bij derden, nu uit
omstandigheden welke deze beweringen
die motieven volgt dat de genoemde
geloofwaardig maken.
slachtojfe?'S niet in de waan konden
verkeren dat de genoemde bedragen 6° Het beginsel van de gelijkheid van de
wettelijk ve1·schuldigd waren of dat
Belgen voor de wet wm·dt niet geschonden
zij meer bedroegen dan wettelijk verdam· de ?'echte?' die een beklaagde
schuldigd was.
wegens oplichting veroordeelt en die
onde?' de bestanddelen welke, in de zin
3° Uit het feit dat een eerste arrest van
van artikel 496 · van het Strafwetboek,
een hof van beroep een beklaagde heeft
een listige kunstgreep uitmaken, de
vrijgesproken van het misdrijf knevelarij
omstandigheid in aanmerking neemt
bedoeld bij artikel. 243 van het Strafdat de genoemde beklaagde misb?;uik
wetboek volgt niet noodzakelijk dat een
heeft gemaakt van het gezag dat her~J>
tweede arrest het rechterlijk gewijsde
dam· zijn openbaar ambt werd verleend
van die eerste beslissing geschonden heeft
en van het bijzonder vertrouwen dat dit
door nadien dezelfde beklaagde te veroorambt aan zijn slachtoffers kon indelen wegens oplichting om zich geldboezemen (5).
sommen te hebben doen overhandigen
(1) Cass., 5 november 1974 (A?'T, cass.,
heid van ambtenaar - om daaruit het bestaan
van het misdrijf oplichting af te leiden.
1975, blz. 302).
(2) Cass., 4 maart 1963. (Bull. en Pas., 1963,
Aangezien het hof van beroep zich echter niet
I, 730) en 20 januari 11169 (Arr. cass., 1969,
uitsluitend op dit misbruik had gesteund
om het misdrijf bewezen te verklaren, doch
blz. 484).
(3) Op grond van arresten van het Franse
ook op een geheel van feiten, omstandigheden
Hofvan Cassatie (inzonderheid 9 januari 1863,
en gedragingen, moest het onderhavig arrest
Journal du Palais, 1S63, blz. 983, 10 januari zich niet uitspreken over de vraag of een
1936, Revue de d1•oit penal et de criminologic,
dergelijk misbruik op zichzelf de bij artikel 496
1936, blz. 1193 en noot, 8 december 1965;
van het Strafwetboek bedoelde listige kunstGaz. Pal., 1966, I, 172, en 1 april 1968,
greep kan opleveren.
Sernaine Juridique, 1969, I-II, nr. 15.930 en de
(4) Raadpl. cass., 26 februari 1968 (Arr.
noten; raadpl. ook het Repertoi1•e pratique
cass., 1968, blz. 841).
(5) Er weze aan herinnerd dat heel wat
du droit belge, Complement IV, nrs. 96[23] en .
119[53]) had het bestreden arrest .voorwettelijke bepalingen, onder meer van het
namelijk 'gesteund op het misbruik van een
Strafwetboek, zonder dat ooit de mening
ware hoedanigheid - ten deze de hoedanig- werd geopperd dat aldus het beginsel van de
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7° )Je verpliohting van artikel 97 van de
Grondwet de vonnissen en arresten te
motiveren beantwoordt aan eeri .,vormregel (1). ,
8° )Je feitenTechter .beooTdeelt op onaantastbaTe wijze of listige kunstgrepen,
bestanddeel· vdn. het misdrijj oplichting,
va.n die dG!I'd' waren dat van , ket. vertrouwen. of· de lichtgelovigheid. vafl, de
slachtoffers misbTuik werd gemaakt.
(MULS,

,T·

MARKEY EN VANDENBUSSCHE,)
ARREST.

RET HOF ;:- Gelet op het bestreden
arrest, op 27 juni 1975 door het Hof .van
Beroep te Brnssel geyvezen, rechtdoende
alshof op verW:ijzing;
Gelet op.het arrest op 5n:ovember 1974
door het Hof gewezen (2); ··' ' •' · '
·
·
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van. de artikelen 154, 189, 211
van het Wetboek van Strafvordering,
9.7 va1;1 de. Grondwet en van het algemeen
rechtsbeginsel van ·de eerbied van de
rechten'van de verdediging,
doordat het arrest' eiser veroordeelt
wegens de telastlegging B (oplichting)
om de reden dat de materialiteit van de
feiten bewezen is gebleven ·; . dat zulks
blijkt in de zaken Markey en Vanden:bussche uit de menigvuldigheid van de
' getuigenissen en het door Vandenbussche
neergelegde stuk; ·dat weliswaar eiser
de oprechtheid vari :de meeste ' dezer
eensiuidende en bezwarende getu.igenissen afstrijdt en bekampt en .·hij '6ok
de waarachtigheid van •het neergelegde
• stuk.·betwist; dat eiser echter tegen· geen
enkele getuige klacht heeft neergelegd
wegens valse getuigenis of. wegens · verleiding van getuigen; dat hij evenmin
klacht neerlegde wegens valsheid. in
geschriften Em gebruik erva,n,
··
terwijl, eeTBte ondeT(leel, het arrest, door
de. oprechtheid van de getuigenissen en
van · het tegeri eiser ingeroepen stuk te
steunen dp het feit 'dat hij geen klacht
wegens valse getuigeriis of valsheid
gedaari, heeft, de rechten van de verdediging vari. eiser en de regels. van de
bewijsvoeririg misken:t, (schending van
gelijkheid voor de wet werd geschonden,
daden ·die. ge]lleegd wccirden dqor of :nitlatig·
heden. die, eigen, zijh aari ambte!laren, O]lelibare
officieren' .of rnl')t' een ;,penbare die:r:ist beiaste
!Jersone):1 .strn.fbaar .i stellen .of ·'l:!eS~f!ell · dat
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de artikelen 154, 189 en 211 van het
Wetboek van Strafvordering en van het
algemeen rechtsbeginsel) ;
tweede onderdeeZ, het arrest' tegelijk en
onverdeeld de tegen eiser in aanmerkirtg
genomen feiten op het gebrek aan klacht
en op andere elementen steunt, zodat
het grondwettelijke toezicht op de regelmatigheid van de motieven niet uitgeoefend kan worden (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat het arrest, onder de
aanhef << materialiteit der feiten », uit·
voerig nagaat of het bewezen is dat aan
eiser •.een bedrag van 70.000 frank werd
overhandigd door Markey en een bedrag
van qO.OOO frank door Vandenbussche;
Dat in verband met het geval Markey,
na onder meer de getuigenissen van de
klager zelf, van Varidenborne, Lammens,
Declerck, Fereyn, Louf alsmede de
geschreven verklaring van Van Acker te
hebben ontleed, het arrest vermeldt- « dat
op te merken valt, dat .door Muls tegen
geen erik.ele getuige die ter zitting onder
ede verklaringen aflegde, klacht werd
ingediend wegens .valse getuigenis in
strafzaken of. wegens verleiding van
getuige », om dan, buiten de vaststelling
d~t de stelling van Markey nog bevestigd
.wordt door het bewijs van de door hem
gedane geldafhalingeii, te besluiten (( dat
de menigvuldigheid van de getuigenissen; de verscheidenheid van getuigen,
en de overeenst0mming van de verklaringen m.b.t .. de essentiel\} bestariddelen
ervan, de overtuiging. wettigen dat de
aangeklaagde feiten met dewerkelijkheid
overeenstemmen l> ;
Dat iri verband inet' het geval Varidenbussche, .na diens verldaringen te hebben
uiteengezet, het arrest de draagkracht en
inhoud weergeeft van een stuk door de
klager · aan de · onderzoeksrecJxter overhandigd op 29 j.uli 1971, en desbetreffend
vermeldt « dat. op te merken vait dat
,beldaagde, die de waarachtigl:ieid van
het opstellen en van de inhoud van dit
stnk formeei · betwist, tegen Vandenbussche geen klacht indiende . wegens
. · valsheid in geschriften .en gebruik ervan:,
evenmin dverigens als hij tegen hem
klacht deed wegens valse. getuigenis in
. stra.fzaken.' >>, om .•vervolgens erop . te
wijzen' dat de waarachtigheid van de
inhoud, van dit stuk duidelijk bevestigd
die l;ibe(.lanigheden de v.0 or andere misdrijve~
bepa,:;tlae straffen. verzw.aren.
,(1). Cass., 7 februari l977, sup1•a, blz. 632;
(2) :AlT. cass:; 1975, biz. 302 •.
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van het dossier, namelijk een dagboek
van de klager, waarvan onder meer de
omstandigheden van de afgifte aan de
onderzoeksrechter, alsmede de inhoud
en betekenis worden ontleed, om te
besluiten " dat de detaillering van de
voorgebrachte bescheiden, de wijze waarop zij zijn opgesteld, die waarop zij,
voor een deel ervan, onverwachts aan de
onderzoeksrechter moesten worden voorgelegd, geen twijfel laten nopens de
authenticiteit van hun inhoud, die voor
beklaagde bijzonder bezwarend is » ;
· Overwegende dat, door zijn overtuiging en meteen het dispositief op deze
redenen te steunen, en onder meer op het
feit dat eiser geen klacht heeft ingediend,
de rechter noch de rechten van de
verdediging noch de regels van de
bewijsvoering heeft kunnen miskennen;
Overwegende dat, vermits de rechter
omstandig en zonder strijdigheid of
dubbelzinnigheid aantoont waarop hij
zijn beslissing steunt, men niet inziet
hoe hij het Hof niet de mogelijkheid zou
geven cc het grondwettelijk toezicht op
de " regelmatigheid » of zelfs de wettelijkheid der motieven » uit te oefenen ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 243, 496
van het Strafwetboek, 413 van het
"Vetboek van Strafvordering, 4 van de
wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het w etboek van
Strafvordering, 97 van de Grondwet en
van het algemeen rechtsbeginsel van het
gezag van het gewijsde in strafzaken,
doordat het arrest eiser veroordeelt
wegens de telastlegging B (oplichting)
om de reden dat eiser in zijn opzet enkel
gelukt is omdat hij misbruik maakte van
zijn functie van secretaris bij de commissie van openbare onderstand die hij
.werkelijk beldeedde; dat eiser alzo van
klager Markey 70.000 frank ontving om
de tussenkomst te bekostigen van iemand
.van het provinciaal bestunr te Hasselt
die de zaak, namelijk het bouwen van
een rundveestal op de hoeve die Markey
uitbaatte, in orde zou brengen; dat eiser
van klager Vandenbussche 50.000 frank
ontving om te bekomen dat de commissie
van openbare onderstand een bepaalde
grond zou aankopen en een andere niet
zou verkopen, wat voor Vandenbussche
van groot belang was, en eiser eveneens
voorstelde de zaak door iemand te
Hasselt te laten regelen ; dat eiser zodanig
het vertrouwen van de klagers had weten

te winnen dat heiden volledig in zijn
voorgespiegelde tussenkomst berustten
en in zijn beloften vertrouwen hadden ;
dat bewezen is dat eiser misbruik heeft
gemaakt van zijn ware hoedanigheid van
openbaar ambtenaar om gelden te doen
afgeven, waarvan klagers geen enkel
ogenblik in de waan hebben kunnen
verkeren dat zij konderi worden geeist
en die ook op geen enkel ogenblik als
wettelijk verschuldigd zijn voorgesteld,
terwijl, eerBte onderdeel, deze alzo in
aanmerking genomen feiten de telast~
legging inhouden dat eiser als openbaar
ambtenaar zich schuldig zou gemaakt
hebben aan knevelarij door respectievelijk van Markey en Yandenbussche
70.000 frank en 50.000 frank te vorderen
en te ontvangen, wetende dat deze niet
verschuldigd zijn (schending van de artikelen 243 en 496 van het Strafwetboek) ;
tweede onderdeel, eiser door het arrest
van 13 november 1973 van het Hof van
Beroep te Luik, het vonnis bevestigend
van 27 juni 1972 van de Correctionele
Rechtbank te Hasselt, in deze zaak van
deze telastlegging van knevelarij betreffende dezelfde feiten, toen tegen hem in
aanmerking genomen onder de telastlegging A-1, reeds de:finitiefvrijgesproken
is, zodat het besproken arrest van
13 november 1973 noodzakelijk en zeker
beslist had dat eiser de hem ten laste
gelegde feiten onder de telastlegging A -1
niet gepleegd heeft en thans het bestreden
arrest het gezag en de kracht van gewijsde
van dit arrest van 13 november 1973
en van het vonnis van 27 juni 1972
miskent (schending van het algemeen
rechtsbeginsel en van de artikelen 413
van het W etboek van Strafvordering en 4
van de. wet van 17 april 1878) ;
derde onderdeel, het arrest enerzijds
stelt dat beide klagers eiser zodanig
vertrouwden dat ze hem volledig geloofden en naar geen andere oplossingen
hebben uitgekeken en eiser voorspiegelde
dat hij de gelden nodig had voor een
persoon op het provinciaal bestuur, en
anderzijds dat de ldagers niet in de
waan verkeerden dat de gelden konden
worden geeist en wettelijk verschuldigd
waren, zodat het arrest steunt op
tegenstrijdige en duistere motieven
(schending van artikel 97 van de Grandwet):
Overwegende dat, in antwoord op
eisers conclusie waarin hij aanvoerde dat
cc aangezien Muls nu de:finitief vrijgesproken is van inbreuk op artikel 243
van het Strafwetboek, hieruit volgt dat
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publieke hoedanigheid van ambtenaar,
zodat nu niet kan beslist worden dat hij
er misbruik van gemaakt heeft "• het
arrest beschouwt : " dat de vrijspraak
van beklaagde van inbreuk op artikel 243
van het Strafwetboek geenszins noodzakelijkerwijze inhoudt dat Muls geen
beroep heeft gedaan op zijn hoedanigheid
van ambtenaar, doch enkel dat het feit
van het, op grond van dit artikel ten
laste gelegd misdrijf, tegen beklaagde
niet bewezen is geworden, dit is, dat al de
elementen die de inbreuk op artikel 243
van het Strafwetboek samenstellen, in
onderhavig geval niet aanwezig werden
geacht ; dat de elementen van het misdrijf door artikel 243 van het Strafwetboek en die van het misdrijf door artikel 496 van het Strafwetboek beteugeld,
volstrekt verschillend zijn, de ene telastlegging overigens de tweede uitsluitende i ·
dat derhalve het feit dat beldaagde vrij- ·
gesproken werd van inbreuk op artikel 243 van het Strafwetboek geenszins
uitsluit dat hij strafbaar kan bevonden
worden aan inbreuk op artikel 496 van
het Strafwetboek, waar bewezen wordt
dat beldaagde misbruik heeft geinaakt
van zijn ware hoedanigheid van openbare.
ambtenaar om gelden te doen afgeverr
waarvan klagers op geen enkel ogenblik
in de waan hebben kunnen verkeren dat
zij konden 'worden geiiist en ook, op
geen enkel ogenblik, als wettelijk verschuldigd zijn voorgesteld geweest '' ;
W at het eerste en het tweede onderdeel
betreft :
Overwegende dat. de zoiiven aangehaalde motieven van het arrest geenszins
inhouden dat eiser zich door de
beschreven feiten, hoewel er wordt vastgesteld dat · hij misbruik heeft gemaakt
van zijn hoedanigheid van ambtenaar
om zich bedrieglijk gelden te doen
afgeven, zou schuldig gemaakt · hebben
aan lmevelarij ; dat het arrest er immers
op wijst dat laatstgenoemd misdrijf ten
deze is uitgesloten nu de burgerlijke
partijen zelf geen ogenblik hebben kunnen
denken dat eiser in zijn functie, en wegens
de van hem als openbare ambtenaar
verwachte bemoeiing, het recht kon..
vinden de gelden, die hem wetden:
overhandigd, op te eisen, en dat zij dit
ook des te minder hebben kunneil denken
nu die gelden hen ook nooit door 'eiser
als " wettelijk verschuldigd " werden
voorgesteld ;
Overwegende dat, nu het arrest niet
de vaststelling inhoudt dat eiser · zich

zou hebben schuldig gemaakt aan feiten ·
van knevelarij, het ook het gezag noch
de kracht van het gewijsde miskent van
het arrest van het Hof van Beroep te
Luik, waarbij eiser werd• vrijgesproken·
wegens de feiten van de telastlegging
van knevelarij ;
Wat het derde onderdeel betreft.:
Overwegende dat het geenszins strijdig
is enerzijds te bevestigen dat de beide ·
klagers eiser volledig geloOfden wanneer
hij hen liet verstaan dat hij de gelden
nodig had << voor een persoon op het
provinciaal besturir "• en anderzijds te
oordelen dat zij niet in de waan konden.
verkeren, wat hun trouwens ook niet als
zodanig door eiser werd voorgesteld, dat :
die gelden wettelijk verschuldigd waren ;-'
Dat het middel niet kan worden·
aangenomen ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
:schending van de artikelen 496 van het.
Strafwetboek, 6 en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eiser veroordeelt
wegens de telastlegging B (oplichting) om
de redenen dat het vaststaat dat eiser
zich door Markey en· dobt Vandenbussche
respectievelijk sommen van 70.000 frank
en: van 50.000 frank heeft doen afgeven;
dat hij in zijn opzet gelukt is omdat hij
misbruik maakte van zijn functie van
secretaris van de commissie van openbare..
onderstand, die hij werkelijk bekleedde ;
dat hij deze.functie heeft aangewend om.
te doen geloven a!J,n het bestaan van een
qenkbeeldige m&cht en kredie.t om een
goede afloop te doen verwachten in de
twee·-gevallen door .de tussenkomst van
een pE)rsoon in ·het provinciaal bestuur
te Hasselt ; dat een leugenachtige verk;laring, dewelke strafrechtelijk niet te
beteugelen zou zijn waar zij van een .
gewone particulier zou uitgaan, als
bedrieglijke handeling te beschouwen is
wanneer deze zelfde leugenachtige ver-.
klaring door ie~and wordt geuit, wiens~
beroep aan deze verklaring een bijzondere
geloofwaardigheid verleent ; dat in zulk
geval, behalve de in deze voorwaarden
geuite leugenachtige verklaring, gee11
andere bedrieglijke handelingen vereist
zijn ; dat het misbruik van een wa:.;~.
hoedanigheid aldus een bedrieglijke
handeling uitmaakt, wanneer zij van die ·
aard is dat zij aan leugenachtige verklaringen de schijn van oprechtheid
geeft, het vertrouwen van het slachtoffer
wint en hetzelfde van het bestaan van_
valse ondernemingen overtuigt,
terwijl, eers{e onderdeel, de telastlegging
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inhoudt het gebruik maken van valse
hoedanigheden of van valse namen of
van listige kunstgrepen om te doen
geloven aan het bestaan van valse
ondernemingen, van een denkbeeldige
macht of een denkbeeldig krediet, zodat
bet feit dat eiser zou gebruik gemaakt
hebben van zijn ware hoedanigheid
om te doen geloven aan doze denkbeeldige voorstellingen, niet onder toepassing valt van de in acht genomen
strafbepaling (schending van artikel 496
van het Strafwetboek) ;
tweede onderdeel, het louter misbruik
van een ware hoedanigheid slechts aanleiding geeft tot bestraffing wanneer het
samengaat met andere uitwendige daden
die bestaan in de daadwerkelijke tussenkomst van een derde, of die andere
listige kunstgrepen uitmaken ; het arrest
eohter vaststelt dat, buiten het misbruik van zijn ware hoedanigheid, eiser
slechts leugens verteld heeft die als
dlisdanig geen listige kunstgrepen uitmaken en dit ook niet worden door bet
misbruik van een ware hoedanigbeid,
zodat de uitgesproken veroordeling niet
regelmatig gerechtvaardigd is (schending van de artikelen 496 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet);
de1·de onderdeel, het door het arrest
gemaakte onderseheid voor de toepassing
van artikel 496 van bet Strafwetboek
tussen leugenachtige verklaringen van
gewone particulieren en van personen
die door hun beroep bijzonder geloofwaardig zijn door doze wetsbepaling
niet gemaakt wordt en de gelijkbeid van
de burgers voor de wet i:niskent (schending van de artikelen 6 van de Grondwet
en 496 van het Strafwetboek) :

.w at het eerste en bet tweede onderdeel
betreft :
·
Overwegende dat de rechters, na er op
gewezen te hebben dat eiser het uitzonderlijk en exclusief vertrouwen genoot
van de verweerders, en zelfs vroeger
reeds vanwege hun ouders, voor de
regeling van aile zakeri in verband met
de verpachte goederen, l;Jeschrijven hoe
eiser te work is gegaan om hun de golden
afhandig te maken ;
Overwegende dat het arrest aldus de
toestanden en omstandigheden uiteenzet,
die eiser handig aanwendde en benuttigde
om de verweerders, die heiden in de angst
leefden dat hun gronden hen zouden
afgenomen worden, in de leugenachtige

voorstelling te doen geloven dat hij bij
de Commissie van Openbare Onderstand
te Sint-Truiden bij machte zou geweest
zijn, mits hem geld word overbandigd
om derden te betalen, een voor de
verweerders gunstige afioop te bewerkstelligen ; dat bet arrest er noehtans op
wijst dat dit resultaat, namelijk bet
overtuigen van de verweerders, slechts
mogelijk was door in de eerste plaats
misbruik te maken van bet aloude
vertrouwen dat dozen in eiser stelden,
en van de lichtgelovigheid die daaruit
voortvloeide, maar dan vooral door
misbruik te maken van de ware hoedanigheid van secretaris van de Commissie
van Openbare Onderstand, welke hoedanigheid eiser heeft aangevoerd om te
doen geloven aan het bestaan van valse
ondernemingen, van een denkbeeldige
macht en van een denkbeeldig krediet
om een goode afioop te doen verwachten,
en welke hoedanigheid, met het misbruik
dat ervan gemaakt word, bepalend was
voor het overhandigen van bet geld ;
Overwegende dat, zo het misdrijf van
oplichting niet kan ontstaan wanneer
het afgeven onder meer van gelden,
bedoeld door artikel 496 vari het Strafwetboek, uitsluitend bewerkstelligd werd
door het aanwenden van een leugenachtige verklaring, dit nochtans wei bet
geval is wanneer dit resultaat het gevolg
is van een geheel van feiten waarvan elk
slechts een element is van onder meer
een listige kunstgreep als door dit
artikel bedoeld, en bijgevolg niet al de
kenmerken ervan hoeft te verenigen ;
Dat een geheel van feiten dat het
kenmerk van zulk een listige kunstgreep
kan vertonen kan gevormd worden,
onder meer, door leugenachtige verklaringen die het misbruik van het
vertrouwen of van de lichtgelovigheid,
door artikel 496 van het Strafwetbook
bedoeld, teweegbrengen, omdat zij gepaard gaan met een bepaalde hoedanigheid van de dader en/of met feiten en
omstandigheden die al doze verklaringen
kracht bijzetten ;
Overwegende dat, om te beslissen dat
eiser zich aan het misdrijf van opliehting
schuldig heeft gemaakt, het arrest geenszins enkel op leugenachtige verklaringen
van eiser steunt;
Overwegende dat het arrest het aanwezig zijn van listige kunstgrepen die
het misbruik van het vertrouwen of van
de lichtgelovigheid bij de verweerders
hebben mogelijk gemaakt afieidt uit
leugenachtige verklaringen waaraan eiser
bijzonder kracht en overtuigingsver-
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misbruik te maken van hot vertrouwen en het Hof in alle geval niet kan nagaan
dat hij sinds jaren hij deze slachtoffers -in hoeverre doze op de klagers invloed
genoot wegens de functie welke hij in de gehad hebben, zodat de beslissing niet
Commissie van Openbare Onderstand . regelmatig gemotiveerd is en verzuimt
bekleedde en wegens het gezag dat hij in de strafwet in enge zin toe te passen
hun ogen bij deze openbare instelli:ng (schending van de artikelen 496 van het
bezat, en anderzijds, door feiten, gedra- Strafwetboek en 97 van de Grondwet);
gingen en omstandigheden die hij wist
tweede onde1·deel, eiser in zijn conclusie
uit te lokken of handig aan te wenden in uitdrukkelijke bewoordingen staande
om de slachtoffers aan de verwachte hield dat in alle geval de klagers, door
goode afloop te doen geloven ;
de beweerde overhandiging van de samDat aldus het arrest zijn beslissing men, zich te zijnen opzichte schuldig
wettig heeft verantwoorcl ;
gemaakt hebben aan omkoperij en niet
ontvankelijk waren in hun eisen ; het
vVat het derde onderdeel betreft :
arrest dit middel niet beantwoordt
Overwegende dat, door aan te nomen (schending van de artikelen 97 van de
dat een persoon, die met een openbare Grondwet en 252 van het Strafwetboek) :
hoedanigheid beldeed is en die om die
Wat het eerste onderdeel betreft :
reden een gezag heeft en een bijzonder
vertrouwen kan inboezemen, van dat
Overwegende dat artikel 97 van de
gezag en dat vertrouwen misbruik heeft Grondwet waarvan schending wordt
gemaakt ten einde aan zijn verklaringen aangevoerd omdat het arrest « niet
kracht te geven, het arrest het principe regelmatig gemotiveerd is », in zoverre
van de gelijkheid van de burgers niet het beslist dat eiser van de lichtgelovigheeft kunnen schenden ;
heid van de verweerders misbruik heeft
Dat het middel niet kan aangenomen gemaakt, slechts de naleving van een
worden·
vormvereiste aan de rechter oplegt zodat
··.
'
Over het vierde middel, afgeleid uit de deze wetsbepaling niet kan geschonden
schending van de artikelen 252, 496 van zijn om de door het onderdeel ingeroepen
het Strafwetboek en 97 van de Grondwet, reden;
Overwegende anderdeels dat de feitendoordat het arrest eiser veroordeelt rechter soeverein, in feite, vaststelt of de
wegens de telastlegging B (oplichting) listige kunstgrepen, door de beklaagde
om de reden dat het vaststaat dat eiser aangewend, al dan niet, in specie, van
zich door Markey en Vandenbussche die aard waren dat van het vertrouwen
respectievelijk sommen van 70.000 frank of van de lichtgelovigheid van de
en van 50.000 frank heeft doen afgeven; slachtoffers misbruik kon gemaakt
dat beide klagers door de omstandig- worden;
heden, en niet het minst door het
Dat de rechter, die vaststelt dat de
optreden van eiser, in een gemoeds- beklaagde zich schuldig gemaakt heeft,
toestand worden gebracht die hen onge- in de zin van artikel 496 van het Strafschikt maakte om met voldoende koel- wetboek, aan listige kunstgrepen waarbloedigheid de ware toedracht van zaken door in feite misbruik werd gemaakt
te beoordelen ; dat eiser zodanig het van het vertrouwen of van de lichtvertrouwen van de klagers had weten gelovigheid van de slachtoffers, verre van
te winnen dat heiden volledig in zijn aan deze wetsbepaling een ongeoorloofde
voorgespiegelde tussenkomst berustten, ruime of analogische .interpretatie te
zodat zij naar meer logische oplossingen geven, haar de draagwijdte ve'rleent
niet hebben uitgekeken,
welke de wet eraan toekent ;
terwijl, eerste onderdeel, de verregaande
W at het tweede onderdeel betreft :
lichtgelovigheid van de klagers tegenover
de leugenachtige verklaringen van eiser,
Overwegende dat het arrest beschouwt
volgens de vaststellingen van het arrest, " dat ten onrechte in tweede conclusie
veroorzaakt was door de omstandig- door beklaagde de niet-ontvankelijkheid
heden en door eisers toedoen ; derhalve , van de burgerlijke eisen wordt opgede verklaringen van eiser niet vol- worpen op grand van de artikelen 252
doende waren om normaal reagerende en 253 van het Strafwetboek ; dat noch
personen te bei:nvloeden en eiser niet beklaagde noch de burgerlijke partijen
aansprakelijk is voor de omstandigheden betrokken zijn in een vervolging inzake
die de klagers bemvloed hebben, zodat actieve of passieve omkoping van ambzijn verklaringen niet bepalend zijn tenaren >>;
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Dat het midde1 niet kan ·aangenomen
worden;
En overwegende, wat de strafvordering
betreft, dat de substantie1e of op straffe
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nage1eefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordee1t eiser in de kosten.
15 maart 1977. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Vet·slaggever, de
H. Versee. Gelijkluidende conclusie,
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Houtekier.

COLOR ll EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« BEAULIEU TUFTING ll, T. DEMEULEc
MEESTER.)
ARREST.
RET HOF;- Ge1et op het bestreden
arrest, op 7 november 197 5 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het tweede midde1, afge1eid uit
de schending van de artike1en 1319,
1320 en 1322 vanhetBurger1ijk Wetboek,
Dat het midde1 feitelijke gronds1ag
mist;

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET 'BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID «BEAULIEU·

Over het eerste midde1, afge1eid uit.
de schending van de artike1en l, in het
bijzonder § l en § 4, b, Ibis, § 7, van de
wet van 10 juni 1952 betreffende de
gezondheid en de vei1igheid van de
werknemers alsmede de salubriteit van
het werk en van de werkplaatsen, en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest, hoewel het erkent
dat de eiseressen twee juridisch onderscheiden rechtspersonen zijn, beslist dat
verweerder, wat betreft de toepassing
van de wet van 10 juni 1952, zowel v66r
als na l september 1972, datum van de
overheveling van verweerder van tweede
naar eerste eiseres, << in dienst was van
dezelfde onderneining >> daar << ten aanzien
van die wet niet a1s een andere onderneming kan worden aangezien een personenvennootschap die een dee1 van de
taken van een andere vennootschap
overneemt, deze ter ze1fder p1aats en met
hetze1fde personee1 verder zet, en dit
onder de 1eiding van dezelfde enige
zaakvoerder, die samen met zijn echtgenote, in de beide vennootschappen
negenhonderd negenennegentig deelbewijzen op duizend bezit , en op grond
van deze bes1issing oordee1t dat verweerder, ook na z'ijn overheveling van
tweede eiseres naar eerste ·eiseres en
niettegenstaande het vastgestelde feit ·
dat er bij laatstgenoemde geeri socia1e
verkiezingen werden gehouden, zijn bij
tweede .eiseres verkregen hoedanigheid
van beschermde werknemer in de zin ·
van de wet van 1,0 juni 1952 bleef

(1) Raadpl. cass., 4 april 1973 (Arr. cass.,
11)73, biz. 779 ).
· Door a,rtikel 9 ·van de wet van 23 januari
1975, t.eil. deze nog niet toepasselijk;, weri!cltdrukkelljk bepaald dat in artikel 1, § 1,

van de. wet van 10 juni 1952 onder (( onderneming " de technische bedrijfseellheid moest
worden verstaan, zoals het voornoemde
arrest alsmede het onderhavige .arrest beslissen.

3e KAMER.- 16 maart 1977,
ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSOOMITE.
VEILIGHEIDSCOMITE. - KANDIDAAT VOOR DE VERKIEZING VAN DE PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN. - TEWERKSTELLING IN
DEZELFDE ONDERNEMING DOOR VERSCHILLENDE WERKGEVERS. - RECHT
OP BESCHERMING TEGEN ONTSLAG.

De werknemer die kandidaat is geweest
voor de verkiezing van de personeelsafgevaardigden in het veiligheidscomite
en, na onregelmatig te zijn ontslagen,
niet in de onderneming is herplaatst,
heeft · recht op een bijzondere ontslag. vergoeding, wanneer hij gedurende de
· periode dat hij als kandidaat tegen
· onrechtmatig ontslag beschermd wordt,
tewerkgesteld is geweest in dezelfde
onderneming, dit is dezelfde technische
bedrijfseenheid, oak al is hij in die
onderneming in dienst .van verschillende
werkgevers geweest (1). (Wet van 10 juni
1952, art. Ibis.)

t--
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deze wet bepaalde vergoedingen,
. te1·wijl het begrip ·. « onderneming » of
« werkgever » zoals het voorkomt in de
wet van 10 juni 1952, althans in de op
de feiten toepasselijke tekst van deze
wet, geenszins de door het arrest aangenomen ruime betekenis heeft doch
duidt op de gewone betekenis van rechtspersoon of juridische entiteit, zodat het
arrest, door aan te nemen dat twee
juridisch onderscheiden vennootschappen, de eiseressen, wat betreft de toepassing van de wet van 10 juni 1952, als
eenzelfde onderneming moesten beschouwd worden omwille van de tussen
beide vennootschappen bestaande economische. ofjen commerciele banden en door
op grond van deze vaststelling te oordelen dat verweerder, niettegenstaande
de overheveling van de ene naar de
andere juridische entiteit, zijn statuut
"van beschermde werknemer niet verloor
en bijgevolg recht had op de bijzondere
vergoedingen van de wet van 10 juni
1952, dit wettelijk begrip « ondernemer »
of « werkgever » miskent en derhalve
niet wettig de bij de wet van 10 juni 1952
bepaalde vergoedingen kon toekennen en
daarenboven, in de mate dat enerzijds
erkend wordt dat er twee juridisch onderscheiden ondernemingen waren doch
anderzijds wordt beslist dat, niettegenstaande de overheveling van verweerder
van de ene naar de andere juridische
entiteit, deze toch bij « dezelfde onder;peming » werkzaam bleef, aangetast is
door tegenstrijdige motivering :
Overwegende dat, luidens artikel Ibis,
§§ 2, 5 en 7, van de wet van 10 juni 1952,
de werknemer die kandidaat is geweest
voor de verkiezing van de personeelsafgevaardigden in het comiM voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen, aanspraak heeft op een
bijzondere ontslagvergoeding, wanneer
hij, na onregelmatig te zijn ontslagen,
niet in de onderneming wordt herplaatst ;
Dat de werknemer op deze vergoeding
recht heeft, wanneer hij gedurende de in
§ 3 van dit artikel bepaalde periode in
dezelfde onderneming tewerkgesteld is
geweest;
Dat voor de toepassing van deze wetsbepalingen door « onderneming » de technische bedrijfseenheid wordt bedoeld ;
Dat de werknemer het recht op vergoeding niet verliest, wanneer hij in
dezelfde onderneming in dienst is geweest
van verschillende werkgevers ;
Overwegende dat het middel de rechter

niet verwijt niet te hebben onderzocht
of het ten deze over een zelfde technische
bedrijfseenheid ging ; dat het evenmin
aanvoert dat de rechter, uit de feitelijke
gegevens die hij aanhaalt, niet mocht
afleiden dat het ten deze over een zelfde
onderneming ging in de zin van een
enkele technische bedrijfseenheid ;
Overwegende dat, nu een zelfde technische bedrijfseenheid gelijktijdig . of
achtereenvolgens kan worden geexploiteerd door verscheidene fysieke personen
en/of rechtspersonen, het arrest de
aangeklaagde tegenstrijdigheid niet inhoudt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.
16 maart 1977. - 3e kamer. - Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Chatel. Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleitm·s, de HH. De Gryse en Houtekier.

3e

KAMER.-

16 maart 1977.

VOORZIENING IN

CASSATIE.

VORM. DIRECTE GEMEENTEBELAS·
TINGEN. VOORZIENING INGESTELD
DOOR MIDDEL VAN EEN BIJ AANGE·
TEKENDE BRIEF AAN HET HOF GEZONDEN VERZOEKSCHRIFT.- VERZOEK·
SCHRIFT GERICHT TEGEN EEN BESLIS·
SING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE
VAN DE PROVINCIERAAD.- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING,

Niet ontvankelijk is de voorziening die is
ingesteld, door middel van een verzoekschrijt dat bij een ter post aangetekende
brief aan het Hoj is gericht, tegen een
beslissing van de bestendige deputatie
van de provincieraad die uitspraak doet
ove?' een reclamatie inzake directe
gemeentebelastingen (l). (Wet van 22 januari 1849, art. 4 ; wet van 22 juni
1865, art. 2; wet van 18 maart 1874,
art. 2; wet van 22 juni 1877, art. 16.)
(1) Cass., 18 juni 1976 (.Arr. oass., 1976,
biz. 1170).

776(PETIT, T. GEMEENTE MELSELE.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
16 maart 1977.- 3e kamer.- Voorzitter en Verslaggever, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts,
advocaat-generaal.

1° en 2° Inzake echtscheiding kan de
rechter uit de gegevens van het hem
regelmatig voorgelegde strajdossier u·aarvan de partijen kennis hebben gekregen,
ernstlge, precieze en overeenstemmende
vermoedens halen tot staving van zijn
overtui gin g (2).

(FASANO, T, PASQUALIOOHIO,)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 maart 1976 door het Hof
van Beroep te Bergen gewezen ;

3e KAMER.- 16 maart 1977.
CASSATIEMIDDELEN. DIENSTMIDDEL GEGROND OP
PLICHT.
FEITELIJKE ELEMENTEN DIE NOOH UIT
DE BESTREDEN BESLISSING NOOH UIT
DE PROOESSTUKKEN BLIJKEN.- MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

Feitelijke grondslag mist in dienstplichtzaken het middel dat gegrond is op
jeitelijke elementen die noch uit de
bestreden beslissing noch uit de p1·ocesstukken waarop het Hoj vermag acht
te slaan, blij ken (I).
(VERNIERS.)
Met de nbtitie overeenstemmend
arrest.
16 maart 1977. --'---7 3e kamer.- Voorzitter en Ve1·slaggever, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts,
advocaat-generaal.

1e .KAMER. -

17 maart 1977.

1° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED. EOHTSOHEIDING. ··'-'- GROVE BELEDIGINGEN.
-'- BEWIJS. - VERMOEDENS.
2°

BEWIJS. EOHTSOHEIDING EN
SOHEIDING VAN TAFEL· EN BED.
GROVE BELEDIGINGEN. YERl\10EDENS.

(1) 011SS,, . BL · oktober .1966 (A1'1'.
1967, blz. 286).

cass.,

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 231 van het Burgerlijk
vVetboek,
Dat het middel feitelijke gron:dslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1349,
1353 en 1415 van het Burgerlijk Wetboek
en van het algemeen rechtsbeginsel van
de eerbiediging van de rechten van de
verdediging, dat met name werd vastgesteld in artikel 2 van het persdecreet
van 20 juli 1831,
doordat het hof van beroep, waarbij de
akte van hoger beroep aanhangig was
waarin eiseres aanvoerde dat « de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen op
geen .enkel wettelijk bewijsmidde! kon
steunen om de echtscheiding de plano
toe te staan "• het bestreden vonnis
bevestigd heeft om de. reden dat eiseres
« zich gedragen heeft op een wijze die een
intimiteit (met de genaamde M ... ) kon
doen veronderstellen die beledigend was
voor gelntimeerde " (thans verweerder),
en deze uitspraak enkel gesteund heeft
op een vermoeden uit een proces-verbaal
van 4 april 1973 van de rijkswacht,
'waarin de klacht van verweerder tegen
eiseres wegens overspel werd geacteerd
en waarin onder de titel « inlichtingen "
werd gezegd : « Dat uit ingewonnen
inlichtingen blijkt dat de genaamde M ...
dikwijls de woonplaats van Fasano

(2) Raadpl. cass., 14 oktober 1948 (Bull.
en Pas.,.1948, I, 566) en noot 1 en 22 f<ibruari
1966 (ibid., 1966, I, 813); vgl. cass., 2 februari
1976 (A1·r. cass., 1976, blz. 644).
. ,;
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op herbergbezoek in Frameries. · M... ge- 'en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
draagt zich bij Fasano als huisvriend.
Hij is ongehuwd ... Uit de ingewonnen
Dat het middel feitelijke grondslag
inlichtingen blijkt dat M... niet zciu
overnachten bij Fasano. Hij keert elke mist;
dag terug naar de kantine waar hij
Om die redenen, verwerpt de voorzielogeert. De verhouding tussen Fasano
en M... is thans dusdanig dat de· vast- ning ; veroordeelt eiseres in de kosten.
stelling op heterdaad waarschijnlijk geen
17 maart 1977.- 1• kamer.- Voorresultaat zal opleveren »,
terwijl feitelijke vermoedens gevolg- . zitter, Baron Richard, raadsheer waarVerslaggever, de
trekkingen zijn die de rechter afl.eidt uit nemend voorzitter. Gelijlcluidende conclusie,
een bekend feit om te besluiten tot een H. Closon; onbek.end feit ; evenmin als een per- de H. Ballet, advocaat-generaal.
soonlijke overtuiging van de rechter, Pleiters, de HH. Kirkpatrick en A. De
als « bekende feiten » tot staving van de Bruyn.
feitelijke vermoedens kunnen beschouwd
worden « geruchten » zoals de inlichtingen die, luidens een proces-verbaal
van de rijkswacht, werden << inge•
wonnen· », . zonder. dat men kan nagaan
door wie en onder Welke omstandig1• KAMER. - 17 maart 1977..
heden, en ·zelfs zonder dat men kan weten
of het inlichtingen betreft die afkomstig
zijn van rechtstreekse getuigen van de 1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN;. - CONOLUSIE. beschreven feiten ; het hof van beroep
BESLISSING WELKE- GEEN ANTWOORD
bijgevolg, door ·dergelijke « inlichtingen >i
· VERSTREKT OP. EEN VERWEER ·REGELals bewijs in aanmerking te nemen,
MATIG YOORGEDRAGEN IN EEN OONhet begrip feitelijke vermoedens· heeft
CLUSIE WAARVAN NIET UIT DE PROCESmiskend (schending van de artikelen 1349
STUKKEN BLIJKT DAT DE PARTIJ ER
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek),
AFSTAND VAN G:ElDAAN HEEFT.- GEEN
het bewijs door· de algemene bekendheid
.GEMOTIVEERDE BESLISSING ..
heeft toegestaan buiten het uitzonderlijke
geval waarin de wet zulks toestaat
(schending van artikel 1415 van het 2° VOORZIENING IN CASSATIE. MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID.
Burgerlijk W etboek) en eiseres elke
BURGERLIJKE ZAKEN. NIETmogelijkheid tot tegenbewijs ontnomen
ONTVANKELIJKHEID VAN EEN MIDDEL,
heeft met J::l'liskenning van de rechten
ZELFS EEN ENIG MIDDEL. ___:_. GEEN
van de verdediging (schending van het
INVLOED OP DE ONTVANKELIJKHEID
in het middel bedoelde algemeen beVAN DE VOORZIENING.
ginsel) :
Overwegende dat de rechter, bij echtscheiding, uit de gegevens van het hem
regelmatig voorgelegde strafdossier en
waarvan de partijen kennis kunnen gehad
hebben, ernstige, precieze en overeenstemmende vermoedens kan halen tot
staving van zijn overtuiging ;
Overwegende dat het hof van beroep,
door te wijzen op de vaststellingen van
het strafonderzoek waarvan eiseres tijdens de debatten kennis heeft kunnen
nemen, niet steunt op loutere inlichtingen
doch op feitelijke gegevens die aan zijn
oordeel zijn onderworpen en waaru.it het
kon afl.eiden dat· het gedrag van eiseres
beledigend was voor verweerder ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde niiddel, afgeleid nit de

1° Niet

regelmatig gemotiveerd is de
beslissing wellce geen antwoord verstrelct
op een regelmatig verweer dat is voo1'ged1·agen in een conclusie waarvan niet
uit de processtulclcen blijlct dat de partij
er ajstand van gedaan heejt (1). (Art. 97
Grondwet.)

2° Niet-ontvankelijlcheid van een cassatiemiddel, zelfs indien het een enig middel
is, heeft geen invloed op de ontvankelijlcheid van de voorziening in burgerlijke
zaken (2). (Art. 1080 G.W.)

(1) Raadpi. cass., 12 maart 1976 (.Arr. cass.,
1976, biz. 807).
(2) Cass., 14 december 1972 (Ari'~ · cass., \
1973, biz. 382).
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(DORLODOT EN LITISCONSORTEN, T, DEL·
PLACE EN «ASSOCIATION INTERCOM·
MUNALE D'AMENAGEMENT ET D'E~UIPE·
MENT DE LA REGION NAMUROISE ,,)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
17 maart 1977.- Je kamer.- Vom·zitter, Baron Richard, raadsheer waar:ri.emend voorzitter. Verslaggever, de
H. Capelle. Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Ansiaux en L. Simont.

1e KAMER.- 17 maart 1977.
HUUR VAN GOEDEREN. - PACHT.
- 0PZEGGING DOOR DE VERPACHTER.
- KENNISGEVING. - VERSCHEIDENE
PACHTERS DIE HET GOED GEMEEN·
SCHAPPELIJK PACHTEN. KENNIS·
GEVING AAN IEDER VAN HEN, ZELFS
INDIEN HET GAAT OM ECHTGENOTEN.

W anneer verscheidene pachte1·s het goed
gemeenschappelijk pachten moet van de
opzegging door de verpachter individueel
kennis gegeven worden aan al degenen
die het goed exploiteren, zeljs indien
het gaat om echtgenoten (I) ; dit voorschrift is niet in acht genomen als de
opzegging aan de echtgenoten pachters,
onder een enkele omslag geschiedt bij
een ter post aangetekende brief, gericht
aan «De Heer of Mevrouw >>. (Art. 12-3
en 57 van de afdeling van het Burgerlijk W etboek tot vaststelling van de
regels betreffende de pacht in het
bijzonder [art. I wet van 4 november
1969].)
.
(VANDENDRIESSCHE EN LIBBERECHTS,
T, DESMET, VAN NESPEN
EN VANHAETSEDAELE.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 januari 1976 in hoger beroep
.(1) Cass., 5 september 1975, twee arresten

(.Arr. cass., 1976, biz. 25 en noot 1, en biz. 28).:-

gewezen door de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Bergen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 12-3 en 57
van de regels betreffende de pacht in het
bijzonder ingevoegd in het Burgerlijk
Wetboek bij artikel I van de wet van
4 november 1969,
doordat het vonnis, na door overname
van de motieven van de eerste rechter
althans impliciet te hebben vastgesteld, of
op zijn minst niet te hebben betwist dat,
zoals de eisers aanvoerden, het litigieuze
landeigendom gemeenschappelijk gepacht
werd door de twee eisers en dat de
litigieuze opzegging onder gesloten omslag
werd verzonden met de volgende vermelding of adres : « De Heer of Mevrouw
Vandendriessche ,, het middel heeft ver- ·
worpen waarbij de eisers aanvoerden dat
de kennisgeving van de opzegging, in die
omstandigheden, niet gericht werd aan
al degenen die het gepachte goed exploiteerden, op grond van de redenen van de
eerste rechter, met name dat dit middel
berustte op een formalisme dat de wetgever in een dergelijk geval niet had
willen opleggen, dat.het inderdaad echtgenoten die samen een hoeve exploi- ·
teerden betrof en niet vennoten die de
winsten van een gemeenschappelijke
exploitatie verdeelden, dat de bewoordingen van de opzeggingsbrief aantoonden dat hij aan beide pachters was
gericht, en dat zij niet betwist hebben
dat ze er heiden kennis van genomen
hebben,
terwijl, ee1·ste miderdeel, de regel van·
voornoemd artikel 12-3 · volgens welke,
indien verscheidene pachters het goed
gemeenschappelijk pachten, van ·de opzegging kennis moet gegeven worden
aan al degenen die het goed exploiteren,
toepasselijk is zelfs wanneer het echtgenoten betreft die samen een hoeve
exploiteren ;
tweede onde1·deel, de voornoemde artikelen 12-3 en 57 vereisen dat de vermeldingen op de gesloten omslag van de bij
genoemd artikel 57 bedoelde aangetekende brief van. die aard zijn dat de
postdiensten daardoor
onderrichting
krijgen om de opzeggingsbrief aan elk
van beide pachters, eventueel. tezamen,
af te geven, en zulks niet het geval is
wanneer de postdiensten zoals ·ten deze
onderrichting krijgen de brief aan de een
of de andere pachter af te geven ;
derde onderdeel, het feit dat beide
eisers op .de hoogte geweest zouden zijn

-779,van de opzegging niet wegneemt dat er
ten deze geen kennisgeving van de
opzegging gebeurde aan alle pachters
overeenkomstig de voorsehriften van de
voornoemde artikelen I2-3 en 57 en de
eisers bijgevolg niet het recht ontneemt
zich te verzetten tegen' de geldigverldaring, van genoemde opzegging :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
met overname van de motieven van de
eerste rechter, vaststelt dat de opzegging,
zoals de eisers aanvoerden om zich tegen
de geldigverklaring ervan te verzetten,
onder een enkele omslag gericht werd
aan « De heer of Mevrouw Vandendriessche », thans de eisers ;
Dat bet vonnis de opzeg niettemin
geldig verklaart om de redenen dat de
door ,de eisers opgeworpen exceptie
« berust op een formalisme dat de wetgever in een dergelijk geval niet heeft
willen opleggen ; dat het hier immers
echtgenoten betreft die samen een hoeve
exploiteren en niet vennoten die de
winsten uit ~en gemeenschappelijke
onderneming zouden verdelen ; dat, ten
overvloede, uit de vermeldingen van de
opzegbrief blijkt dat deze gericht is aan
beide pachters en dat zij niet betwisten
dat ze er heiden kennis hadden van
genomen » ;_
Overwegende dat. krachtens de artikelen I2-3 e:h 57 van artikel I van de wet
van 4 november I969 tot vaststelling van
de regels betreffende de pacht in bet bijzonder, enerzijds, indien verscheidene
:pachters bet goed gemeenschappelijk
pachten, van de opzegging ke:qnis moet
worden gegeven aan al degenen die het
goed exploiteren en, anderzijds, van de
opzegging kennis moet worden gegeven
bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij
.ter post aangetekende brief ;
Overwegende dat d~ wet aldus bepaalt
dat zelfs wanneer het echtgenoten betreft,
deze kennisgeving aan 'ieder van de
medepachters-exploitanten gericht moet
worden;
·Overwegende dat, om voornoerrid artikel 57 niet alle betekenis te ontnemen,
het bewijs van de kennisgeving aan elke
medepachter moet blijken uit de vermeldi:hgen van het gerechtsdeurwaardersexploot of van de bij ter post aangetekende brief ;
Daaruit volgt dat bet vonnis, door de
opzeg .geldig te verklaren enkel om de
opgegeven redenen waarvan de eerste in
rechte onjuist is en de anderen steunen
op vaststellingen ·· die geen uitstaans
hebben met de eigenlijke vormvoorschriften van de kennisgeving, zijn

beslissing .'niet wettelijk heeft. verantwoord;
Dat bet middel gegrond is ;
Om die redenen, zonder acht te slaan
op de andere middelen, die tot geen
ruimere vernietiging kunnen leiden,' ·vernietigt het bestreden vonnis, behalve in
zoverre het hoger beroep wordt aangenomen ; beveelt dat van dit arrest
melding wordt gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing:;
houdt de kosten aan opdat daarover
uitspraak wordt gedaan door de feitenrechter; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Charleroi, zitting houdend in boger
beroep.
I7 maart I977. - I• kamer.- Voorzitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, _de
H. Capelle. Gelijkluidende conclusie,
de

H. Ballet,

advocaat-generaal.

Pleiters, de HH. Bayart en VanRyn.

I° KAMER.- 18 ti:laart 1977,
I o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. - BESLISSING DIE EEN VOR·
DERING AFWIJST. ZONDER TE ANTWOOR·
DEN OP EEN MIDDEL WAAROP DEZE
VORDERING IS GEGROND. NIET
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLIS·
SING.
2° HUWELI.JKSCONTRACT.- WET·
TELIJKE GEMEENSCHAP. 0NTBIN ·
DING VAN DE GEMEENSCHAP. - 0NVERDEELDHEID• VAN GEMEEN RECHT.
3° ONVERDEELDHEID. DADEN
VERRICHT DOOR DE MEDEEIGENAARS.-'GELDIGHEID.- VOORWAARDE.
4° HUWELI.JKSCONTRACT.- WETTELIJKE GEMEENSCHAP. --'. 0NTBIN·
DING VAN DE GEMEENSCHAP. - 0NVERDEELDHEID. - DADEN VERRICHT
DOOR DE MEDEEIGENAARS. - GELDIG·
HEID.- VOORWAARDE.
.
5o

ONVERDEELDHEID. MEDE•
EIGENAAR DIE OP EIGEN INITIATIEF EN
MET EIGEN PENNINGEN VERBOUWINGS·
WERKEN AAN EEN ONVERDEELD GOED
HEEFT UITGEVOERD. RECHT OP
VERGOEDING.- GRENZEN.
,
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60 HUWELIJKSCONTRACT.- WETTELIJKE GEMEENSOHAP. 0NTBINDING VAN DE GEMEENSOHAP. 0NVERDEELDHEID VAN GEMEEN REOHT.MEDEiiiiGENAAR DIE OP EIGEN INITIATIEF EN MET EIGEN PENNINGEN VERBOUWINGSWERKEN AAN EEN ONVERDEELD GOED HEEFT UITGEVOERD. REOHT OP VERGOEDING. GRENZEN.

1o N iet regelmatig gemotiveerd is de be-

slissing die een v01·dering ajwijst zonder
te antwoorden op een middel waarop
deze vordering is gegrond (1). (Art. 97
Grondwet.)
20 Na de ontbinding van de huwelijks-

gemeenschap ontstaat er tussen de
gewezen echtgenoten een onverdeeldheid
van gemeen recht (2).
30 en 4° Eij onverdeeldheid kan elke medeeigenaar daden tot behoud van het goed
en -daden van voorlopig beheer verrichten, terwijl de andere daden van
beheer alsmede daden van beschikking
om geldig te zijn met de toestemming
van alle medeiiigenaars moeten geschiedrm (3).
5° en·, 6° .Wannee?' een medeeigenaar met
eigen penningen verbouwingswerken aan
een onverdeeld goed heejt ~titgevoerd
zonder de voordjgaande toestemming
van de andere medeeigenaars, heeft hij
recht op vergoeding tot beloop van de
meerwaarde· 'die' uit deze werken is
ontstaan (4).
(HUYSMANS, T. VAN DEN BOSOH.)
AltREST.
RET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 17 maart 1976 door het Hof
van Be:r:oep te .Antwerpen gewezen;

(1) Cass.; 2S september 1976, supra, blz. 9S.
(2) DE PAGE, d. X-1, nr. 804, blz. 708-709;
lt:EJNAULD, Droit patrimonial de la famille, d. I,
nrs. 1212 en 1213; CAPITANT, " De l'indivision
'qui 'suit la dissolution de la communaute
de biens entre epoux "• Rev. crit. de jurisp1·ud.
et de legis!., 1929, blz. 65 en vlg., inz .. blz. 76,
~· 10; PIRET, Rev. crit. de jur. belge, 1950,
bl:~~ .. 135 en 137; BAETEMAN, DELVA_ en
CABMAN, Ov!lrzicht. van. rechtspra~~>k, HuwelijksvermpgeD.srecht, T.P.R,, 1972, nrs~ 180183, blz. 536._,.,

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 203, 205, 207, 208, 212,
218 van het Burgerlijk Wetboek, .1278
en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest voor recht zegt dat
de onderhoudsgelden, tot beloop van
224.000 frank aan eiseres uitbetaald, op
haar aandeel in de door verweerder in
de te verdelen massa in te brengen
bedragen moeten worden aangerekend
om de redenen : dat de tijdens de echtscheidingsprocedure aan de vrouw betaalde onderhoudsgelden bij de vereffening moeten worden aangerekend
op de inkomsten van de vrouw, waaronder die opgeleverd door haar aandeel
in de gemeenschap ; dat het niet reeds
gecompenseerde gedeelte van het onderhoudsgeld van eiseres bij bevelschrift
van de voorzitter op 10.000 frank werd
vastgesteld; dat dit bedrag naar realiteit
kan worden geventileerd a rata van
4.000 frank voor eiseres zelf en 6.000 frank
voor de drie kinderen, zodat er 56 X
4.000 = 224.000 frank dient te worden
aangerekend op de inkomsten uit het
aandeel van eiseres in de gemeenschap,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
conclusie staande hield dat zij zelf
behoeftig was en het bedrag van
10.000 frank volledig werd opgeslorpt
door haar huishouden met drie kinderen ;
dat twee van haar kinderen middelbare
studies volgden, dat zij zel£ erelonen
moest betalen aan verweerder voor verzorging van haar kinderen, dat zij in werkelijkheid een huurgeld v~n 4.500 frank
per maand moest betalen zodat er geen
aanrekening van het haar betaalde
onderhoudsgeld diende te gebeuren, en
het arrest op deze conclusie onvoldoende
antwoordt (schending van artikel 97 van
de Grondwet) ;
tweede onderdeel, het arrest, door dit
gebrek aan motivering, geenszins regelmatig beslist dat het persoonlijk aan(3) en (4) DE PAGE, d. X-1, nr. 804, blz. 708·
709, en d. VI, nr. 149, blz. 130-131 ; AuBRY
en RAU (ESMEIN), d. II, § 221, blz. 527 en
vlg.; DERINE, Zakenrecht (in Algemene
beginselen van Belgisch privaatrecht), d. V,
I, B, kol. 884-885; REN-i\.ULD, aangehaald
onder· noot 2; CAPITANT, aangehaald on,der
noot 2; PIRET, aangehaald onder noot 2;
RENARD en VIEUJEAN, « Examen d!) jurisprud~nce, Personne~ et bien,s "• Rev. crit. jur.
belge, 1962, nr. 105, blz. 240.
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onderhoudsgeld
een
bedrag
van , 125.000 frank en de verkoopprijs van
4.000 frank per maand zou hebben 810.000 frank, en rekening houdend met
belopen (schending van de artikelen 97 de intrinsieke waardestijging van de
van de Grondwet, 203, 205, 207, 208, 212, onroerende goederen, het nochtans moge218 van het Burgerlijk Wetboek, 1278 en lijk maakt de door verweerder bekostigde
1280 van het Gerechtelijk Wetboek) :
meerwaarde van het gebouw in billijkheid te schatten op 435.000 frank ;
Overwegende dat het middel betrekte1·wijl, eerste onderdeel,
kirig heeft op' het aanrekenen van
224.000 frank (4.000 X 56 maanden)
onderhoudsgeld op de inkomsten van het
tweede onderdeel, verweerder deze veraandeel van eiseres in de gemeenschap ;
Overwegende dat eiseres in conclusie bouwingswerken zonder toestemming van
voormelde aanrekening betwistte om de eiseres heeft uitgevoerd na de ontbinding
redenen dat zij behoeftig was, dat. het van de gemeenschap en hij als onverbedrag van 10.000 frank volledig werd deelde eigenaar geen recht heeft op
opgeslorpt door haar .huishouden, dat vergoeding van deze kosten ten laste van
zij in werkelijkheid 4.500 frank huurgeld ·eiseres (schending van de artikelen 577bis
per maand betaalde en dat zij zelfs §§ 5 en 6, 796, 1433, 1436, 1454, lid 2,
ereloon aan eiser moest betalen voor van het Burgerlijk Wetboek en 1278 van
eeri heelkundige ingreep bij en verzorging het Gerechtelijk Wetboek);
van een van haar kinderen ;
de1·de onderdeel,
Overwegende dat, na erop gewezen ·
te hebben dat een ventilatie a rato van
4.000 frank voor eiseres zelf en 6.000 frank
Overwegende dat het middel betrekvoor de drie kinderen, de realiteit meer king heeft op de vergoeding V!tn
benadert dan die welke door de eerste 435.000 frank voor verbouwing van het
rechter werd voorgesteld, het arrest gemeenschappelijk buitenverblijf;
'
beslist dat de onderhoudskosten tot
at
het
eerste
onderdeel
betreft
:
W
beloop van 224.000 frank zullen worden
aangerekend op de inkomsten uit het
aandeel van eiseres in de gemeenschap ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
Dat het arrest, zodoende, voormelde
omstandige conclusie van eiseres niet mist;
heantwoordt en, bij gebrek aan aanWat het tweede onderdeel betreft :
duiding van enig . gegeven waarop het
steunt, zijn beslissing dat het persoonlijk
Overwegende dat na de ontbinding van
aandeel van eiseres in het kwestieuze de gemeenschap er een gewone onveronderhoudsgeld 4.000 frank per maand deeldheid tussen de echtgenoten ontzou belopen niet regelmatig rriotiveert·; staat;
Dat het middel gegrond is ; ·
Dat ieder medeiiigenaar daden tot
behoud van het goed en daden van
Over het derde middel, afgeleid uit de voorlopig beheer wettig kan verrichten
schending van de artikelen ,97 van de en dat de andere daden van beheer
Grondwet, 6, 5.77bis, §§ 5 en 6, 796, alsmede daden van beschikking, om
11081.1131,1133,1433,1436, 1454,lid~ geldig te zijn, met de toestemming van
van het Burgerlijk Wetboek, 1278 van aile medeiiigenaars moeten geschieden ;
het Gerec.htelijk Wetboek, 44 en 64 van,
Dat echter, wanneer een medeiiigenaar
·de wet. van 29 maart 1962 houdende met eigen pem'lingen verbouwingswerken
organisatie van de ruimtelijke ordening aan een onverdeeld goed heeft uitgevoerd,
en van de stedebouw, zoals gew.ijzigd door hij recht heeft op vergoeding tot beloop
·de wet van ·.22 december 1970,
van de meerwaarde die uit deze werken
doordat het arrest voor recht zegt dat ·is ontstaan;
·nat, door de vergoeding voor vei'. verweerder recht heeft op een vergoeding
van 435.000 ·'frank voor verbouwing' bouwingswerken vast te stellen naar de
van het gemeenschappelijk buitehverblijf ·door verweerder bekostigde meerwaarde
, om de· redeneri : dat verweerder het door van het gebouw, het arrest zijn beslissing
hem gevorderde bedrag slechts gedeel-: op dit punt wettelijk rechtvaardigt ;
telijk staaft met facturen ; dat een
Dat het onderdeel 'n~ar iecht faalt ; ·
'deskundigelionderzoek bezwaarlijk de
W at het derde onderdeel betreft :
toestand' van ' de gebouweri v66r de
werken kan achterhalen ; dat de verge·
0
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Dat het onderdeel niet kan worend
aangenomen ;
1a

KAMER. -

21 rna art 197·7.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.-

Om die redenen, vernietigt het bestre- '
STRAFVORDERING. ~ VEROORD:ElLING
den arrest, doch enkel in zoverre het
OP DE STRAFVORDERING. GEEN
beslist dat de onderhoudsgelden die tot
VERMELDING VAN EEN WETTELIJKE
beloop van 224.000 frank aan eiseres
BEPALING WELKE EEN STRAF ST:ElLT.werden uitbetaald, op haar . aandeel
NIET MET REDENEN OMKLEDE BE·
in de door verweerder in te brengen ·
SLISSING.
bedragen van 231.000 frank voor
gebruik van de " ambtswoning >> en van 2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
261.624 frank voor opbrengst van de
EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
· appartementen, zullen worden aangeBURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
:rekend ; venverpt de voorziening voor
BESLISSING OP D:ElZE RECHTSVORDE·
het overige ; beveelt dat van dit arrest
RING. G:EEN VERPLICHTING VOOR
melding zal worden gemaakt op de kant
DE RECHTER DE WETTELIJKE BEPALING
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
TE VERMELDEN WAAROP DEZE RECHTS·
houdt de kosten aan opdat erover door de
VORDERING IS GEGROND.
feitenrechter zou worden beslist; verwijst
de aldus beperlde zaak naar het Hof 3° CASSATIE. OMVANG. STRAFvan Beroep te Gent.
ZAKEN. NIET BEPERKTE VOORZIE18 maart 1977; - 1 6 kamer.- Voorzitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter.
·
V~rslaggever, de H. Gerniers. - '
Gelijkluidende conclusie, de H. Krings,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH.,
Houtekier en Dassesse.

NING VAN DE BEKLAAGDE.- VERNIE·
TIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORD:ElRING.
VERNIETIGING
DIENT:ElNGEVOLGE VAN DE :EliNDBE·
SLISSING OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVOR·
DERING.

1° Niet met redenen omkleed is de veroor-

delende beslissing op de strafvordering,
waarin geen melding wordt gemaakt
van een wettelijke bepaling, welke op het
bewezen verklaarde misdrijj straf stelt ( 1).
(Art. 97 Grondwet.)
(1) Cass., 14 december 1976, sup1·a, blz. 425.
Het bestreden arrest bedoelde niet arti- ,
kel 387 van het Strafwetboek dat overspel '
bestraft, doch artikel 390 van hetzelfde
wetboek, luidens hetwelk vervolging of veroordeling wegens overspel slechts kan plaatshebben op klacht van de echtgenoot die
beweert beledigd te zijn.
In zijn memorie van wederantwoord
betoogde verweerder dat het Hof bij de
beoordeling van een cassatiemiddel bevoegd
:was om een verschrijving in de bestreden
beslissing te verbeteren, die klaarblijkelijk
'bleek uit de context ervan en dat krachtens '
de artikelen 411 en 414 van het Wetboek van;
Strafvordering een vergissing in de aanduiding
van de toepasselijke bepaling geen cassatiemiddel kon' vormen. wanneer de straf gewettigd werd door de door feitenrechter
v:astgestelde feiten.
· Artikel 411, dat betrekking heeft op
criminele zaken, bepaalt dat wanneer de
uitgesproken straf · dezelfde is als die welke
bepaald is door de op de misdaad toepasselijke
we~, niemand de vernietiging van h~t arrest

kan vorderen, onder voorgeven dat bij de vermelding van de tekst van de wet een vergissi.IJ,g
is begaan. Artikel 414 zegt dat deze bepaling
mede van toepassing is op de arresten en
vonnissen, .in laatste aanleg gewezen in
correctionele zaken en in politiezaken.
Op deze twee wettelijke bepalingen steunt
de theorie van de gewettigde straf, volgens
welke wanneer voor verschillende misdrijven
een veroordeling tot een enkele straf wordt
uitgesproken en wanneer een cassatiemiddel
slechts betrekking heeft op een van · die
misdrijven, dit middel niet ontvankelijk is
wanneer de uitgesproken straf . gewettigd
blijft door de vaststellingen v;tn de beslissing
betrekkelijk een ander misdrijf.
Volgens de vaste rechtspraak van het Hof
· inoet een veroordelende beslissing op de
strafvordering, om in rechte regelinatig met
redenen omkleed te zijn, de wettelijke bepaling
aanduiden die het feit verbiedt en de bepalh1g
die, door het vaststellen van de straf, dit feit
strafbaar stelt. Doch, zoals werd beklemtoond
.door Procureur-generaal H;ayoit de Termi-
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waarop deze rechtsvordering is gegrond
niet vermelden, als hierover geen betwisting bestaat (1). (Impliciete oplossing.)
3° De vernietiging, op de niet beperkte
voorziening van de belclaagde, van de
beslissing op de strajvordering brengt
de vernietiging mee van de eindbeslissing
op de tegen hem ingestelde burgerlijlce
rechtsvordering, wellce het gevolg is van
de eerste (2).
(DESCHILDRE, T. WALKIERS.)
ARREST

en.

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 oktober 1976 door de
correctionele kamer van het Hof van
Beroep te Brussel gewezen ;
Over

het

middel

afgeleid

uit

schending van de ar~tikelen 9, 97 van de
Grondwet, 163, 193 en 211 van het
W etboek van Strafvordering,
doordat het bestreden arrest, met
wijziging van het vonnis tot vrijspraak
van de eerste rechter, zegt dat het aan·
eiseres ten laste gelegde overspel bewezen
is en deze op grond daarvan op civielrechtelijk en strafrechtelijk gebied veroordeeld heeft, zonder te vermelden
welke van de in het arrest aangehaalde
wettelijke bepalingen het misdrijf overspel bepaalt, en evenmin de straf waar 0 . ·
door het beteugeld wordt, zodat het:
arrest dat beslist dat de telastlegging
bewezen is en eiseres op de tegen haar
ingestelde civielrechtelijke vordering
strafvordering veroordeelt, niet regelmatig met redenen is omkleed :

de

court, toen eerste advocaat-generaal, in een
noot onder een arrest van het Hof van 7 oktober 1946 : « het betreft hier slechts een vormvereiste, zodat een vergissing bij de aanduiding·
van dergelijke bepalingen niet tot cassatie
leidt ; ... er is voldaan aan artikel 97 van de
Grondwet wanneer de veroordelende beslissing een wettelijke bepaling vermeldt die een
feit. verbiedt, zelfs wanneer dit feit verschilt
van het feit waaraan beklaagde schuldig werd
verklaard, en een bepaling die een straf vaststelt, zelfs ·wanneer die verschilt van de straf
die wettelijk toepasbaar is op het in aanmerking genomen feit , (Bull. en Pas., l946,
I, 356).
· Hoewel ingevolge de artikelen 411 en 414
van het W etboek van Strafvordering een
vergissing in de vermelding van de wettekst
die een straf stelt niet leidt tot nietigheid van
het veroordelend arrest wanneer ·de uitgesproken straf voorkomt in de wet die toepasbaar is op het misdrijf, geldt zuiks enkel op
voorwaarde dat, met uitzondering. van de
klaarb~ijkelijke verschrijvfng, de per vergissing aangehaalde wettelijke bepaling een straf
stelt.
· ·
Dit is zei, wanneer de beslissing artikel 491
vermeldt van het Strafwetboek dat een straf
stelt op de yerduistering in· plaats ·van ar" ·
tikel 496 da.t · oplichting bestraft ( cass.,
29 september 1947, Bull. en Pas., 1947, 1, 390)
en wanneer .zij een wettelijke bepaling vermeldt die. een straf vil$tstelt die, in werkelijkhE;Jid, OP het. ogen,bli]f der feiten . door een
andere bepaling WaS vervangen ( ca,ss., 2(1 septe'mber ·1935·; ibid., 1935, I, 342).
·

Overwegende dat het arrest noc}i.
uitdrukkelijk noch onder verwijzing nae_r.
het beroepen vonnis, een wetsbepalil:lg
aanduidt die een straf vaststelt voor het
tegen eiseres in aanmerking genomen
misdrijf;
·
Er dient evenwel voorbehoud gemaakt voor
het geval van de klaarblijkelijke verschrijving.
Bijvoorbeeld : het vonnis vermeldt zonder
meer de artikelen 385 en 386 en vergeet eraan
toe te voegen : van het Strafwetboek (cass.,
18 december 1922, Bull. en Pas., 1923, I, 115).
Er moet dus een onderscheid gemaakt
worden tussen het geval dat, zoals .ten deze,
geleid heeft tot onderhavig arrest en waarin
de veroordelende beslissing geen bepaling
vermeldt die de daad van de beklaag[!.e
bestraft en het geval waarin de beslissing,
hoewel ze een wettelijke bepaling vermeldt
die een straf stelt, zich vergist nopens de toe
te passen wettelijke bepaling. In dit laatste
geval wordt artikel 97 van de Grondwet niet ·
geschonden want het arrest is met redenen
omkleed doch het motief faalt naar recht ;
zoals beklemtoond wordt in een noot ond'm•
een arrest van 25 ·rebruari 1924, « deze
vergissing schaadt de· openbare orde niet en
de beklaagde kan er zich niet over beklagen
wanneer · een andere wettelijke bepaling het
beschikkende gedeelte verantwoordt, (Bull.
en Pas., l924, I, 218).
Het onderhavig arrest heeft ten deze ·impliCiet overwogen dat het irlet verinelden van de
wettelijke bepaling · tot vaststelling van <len
straf geen verschrijving was.

.r.v.

(1) Cass., 11 maart 1974 (A1'1•. cass., 1974,
blz. 750); raadpl. cass.; 6 oktober 1975 (ibid.,
1976, blz. 160) en 15 februari 1977, supra,
blz. 663 . en p.qot .2 •.
(2)" Cass., 23 . september 1975 (Arr, ca8ii.,
1976, blz. 109).
· ·
... "
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· Dat de veroordeling van eiseres op de
strafvordering in rechte niet met redenen
is omldeed;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegeride dat de vernietiging van
d(;l beslissing op, de strafvordering ·.de
V!;lrnietiging meebrengt van de beslissing
op · de civielrechtelijke vordering die
het gevolg is van eerstgenoemde ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding wordt gemaakt op de kant van
de vernietigcle boslissing ; ·veroordeelt
verweerder in de· helft · van d,e kosten
eii: laat de andere helft ten laste van de
Staat ; verwijst de zaak naar he.t Hof
van Beroep te Bergen.
21 maart 1977.- 2e kamer.- Voorzitte1·, de H. Screveris, ·raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, Mevr.
Raymond-Decharneux. - Gelijkluidende
conclusie, de H. Velu; advocaat-generaal.
--'- Pleite1·s, de HH; ·A. De Bruyn en
van Heeke.

2e KAMER. -

21 niaart 1977.

WEGVERKEER. - BESTUREN VAN EEN
VOERTUIG OP mri OPENBARE WEG SPIJTS
.·, VERVALLENvERKLARING VAN HET REOHT
. TOT STtJREN. - BE'SLISSiNG TOT VEROORDELI:NG. - WETfrELiJK VEREISTE
VASTSTELLINGEN.

Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing
die een beklaagde _v(}roordeelt om, spijt
het tegen hem uitgespr.oken ve1·val van
het 1·echt tot sturen en. zonder vrij gesteld
te zijn van het voorgeschreven onderzoek,
, een voertuig op de .. open bare weg te
hebben bestuurd zonde1· het bid artikel 47
van de. wet betreffende de politie over
het wegperkee1' voorgesch1·even onderzoek
met goed gevolg te hebben ondergaan,
zonde1· dat wm·dt vastgesteld dat de
vervallenverklaring is uitgesproken door
een beslissing die kmcht van gewijsde
heeft verkregen en zon.der de datum aan
te geven waarop de bij artikel 40 van
voornoemde wet bepaalde kennisgeving
werd gedaan (1). (Art. 97 Grondwet;
(1) Raadpl. oass., 18 oktober 1976, supra,
biz. 2o4.

artt. 38, 40, 47 en 48, 2° wet betreffende
de politic over het wegverkeer.)
(COLLETTE.)
ARREST (vertaling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 november 1976 in hoger
beroep gewezen door de Correctionelfl
Rechtbank te N amen ;
In zoverre de voorziening gericht is
: tegen de beslissing op de strafvordering
tegen eiser wegens de telastlegging A :
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
·re.chtsvormen in acht zijn genomen en
de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
tegen eiser wegens de telastlegging B :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 40, 48, 2°, van de
wet betreffende de politic over het
wegverkeer, 163 van het Wetboek van
Strafvordering en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis eiser
veroordeelt, bij bevestiging van het
vonnis a quo, op grond van artikel 48, 2o, ·
van de wet betreffende de politic over
het wegverkeer om te J ambes op 13 mei
1975 spijts het tegen hem uitgesproken
verval en zonder vrijgesteld te zijn van
het .geheel of van een gedeelte van het
voorgeschreven onderzoek, een voertuig
op de openbare weg te hebben bestuurd
van de categoric bedoeld in de beslissing
van vervallenverklaring, zonder het bij
artikel 47 van genoemde wet voorgeschreven onderzoek met goed gevolg te
hebben ondergaan,
terwijl noch het. bestreden vonnis,
noch het vonnis dat het bevestigt, noch
de dagvaarding vaststellen dat de vervallenverklaring zonder vrijstelling van
onderzoek spijts dewelke eiser een voertuig heeft bestuurd, zou uitgesproken
zijn door een beslissing die kraoht van
gewijsde heeft verkregen en noch de duur
van deze vervallenverklaring, noch de
aanvangsdatum hebben aangeduid'krachtens de kennisgeving bepaald bij .artikel 40 van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer ; hieruit volgt d_at het.
bestreden vonnis niet alle bestanddelen
vaststelt van het misdrijf dat bewezen

t--
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wordt verklaard (schending van de
artikelen 40, 48, 2°, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en
163 van het W etboek van Strafvordering)
en niet regelmatig met redenen omkleed
is (schending van artilrel 97 van de
Grondwet) in zoverre het Hof daardoor
de wj:lttelijkheid van de uitgesproken
veroordeling niet kan nagaan :

2e
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1o

WEGVERKEER.- WEGVERKEERSREGLEli'IENT VAN
14 li'IAART 1.9,68,.
'ARTIKEL 18.- DRAAGWIJDTE.

20 WEGVERKEER. BESLISSING DAT
DE OVERTREDING VAN ARTIKEL 16-2, a,
VAN RET WEGVERKEERSREGLEJI'IENT
VAN 14 li'IAART 1968 NIET AANGETOOND
IS.
BESLISSING DIE
OORDEELT
DAT BEKLAAGDE ARTIKEL
18 VANRETZELFDE REGLEMENT OVERTREDEN
REEFT, ZONDER AAN TE DUIDEN UIT
WELKE ANDERE REGLEJI'IENTAIRE BEPALING DE VERPLIORTING ZOU VOLGEN
EEN ANDERE BESTUURDER TE LATEN
VOORGAAN,- TEGENSTRIJDIGHEID.NIET REGELJI'IATIG GEJI'IOTIVEERDE BE·SLISSING.

· Overwegende dat de rechtbank eiser
op grond van artikel 48, 2°, van de wet
betreffende de politie over het wegverkeer
vero<:>rdeelt om, spijt het tegen he?;l
uitgesproken verval en zonder VriJgesteld te zijn van het geheel of. van een
gedeelte van het voorgeschreven onderzoek, een voertuig op de openbare w~g
te hebben bestuurd van de categone
bedoeld in de beslissing van vervallenverklaring, zonder het bij artikel 4 7
van de genoemde wet voorgeschreven
3o REDENEN VAN DE VONNISSEN
onderzoek met goed gevolg te hebben
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.on:dergaan ;
.
BESLISSING DAT DE OVERTREDING VAN
Overwegende dat het bestreden von_rns ·
ARTIKEL 16-2, a, VAN RET WEGVERniet vaststelt dat de vervallenverklarmg
KJJJERSREGLEMENT VAN 14 li'IAART 1968
spijts welke eiser een voertuig best~ur~e,
NIET AANGETOOND IS. BESLISSING
uitgesproken werd door een beshssmg
DIE OORDEELT DAT BEKLAAGDE ARTIdie kracht van gewijsde heeft verkrege~
KEL 18 VAN RETZ:E1LFDE REGLEJI'IENT
en de datum niet aangeeft waarop de biJ
OVERTREDEN REEFT, ZONDER AAN TE
artikel 40 van voornoemde wet bepaalde
DUIDEN UIT WELKE ANDERE REGLEkenn!sgeving aan de veroordeelde werd
li'IENTAIRE BEPALING DE VERPLICRgericht; .
.
TING ZOU VOLGEN EEN ANDERE BEDat het Hof de wettelijkhe1d van de
STUURDER TE LATEN VOORGAAN. bestreden beslissing niet kan nagaan ;
TEGENSTRIJDIGREID. NIET REGELDat het middel gegrond is ;
·
li'IATIG GEJI'IOTIVEERDE BESLISSING.

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet · 1o Artikel18 van het Wegverkeersreglement.
over de telastlegging B en over de
van 14 maart 1968 luidens hetwelk de
kosten ; verwerpt de voorzieni~g voor
bestuurder die een ander moet laten
het <werige ; beveelt dat van d1t arrest
voorgaan krachtens een bepaling van de
melding wordt gemaakt op de kant van
artikelen 15-2, 16 en 17 van hetzelfde
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
reglement, slechts verder mag . rijden
veroordeelt eiser in de helft van de
indien hij zulks, gelet op de plaats,
kosten ; laat de overige kosten ten laste
de verwijdering en de snelheid van de
van de Staat; verwijst de aldus beperkte
andere bestuurder, zonder gevaar voor
zaak naar de Correctionele Rechtbank
ongevallen kan doen, beoogt enkel de
te Dinant, zitting houdend in hoger
verplichtingen te preciseren van de
beroep.
bestuurder die krachtens de voornoemde
artikelen een ander moet laten voorgaan.
21 maart 1977. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Screvens, raadsheer waar- 2o en 3o Tegenstrijdig en dus niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing die,
nemend voorzitter. Verslaggever, de
na te hebben gezegd dat de overtreding
H. Mahillon. - Gelijkluidende conclusie,
van artikel 16-2, a, van het Weg~
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleite1·,.
verkeersreglement van 14 maart 1968
de H. De Gryse.
niet a·angetoond was, oordeelt dat de
beklaagde artikel. 18 van hetzeljde reglement heeft overtreden, zonder ~an te
duiden welke andere reglementmre bepaling bedoeld in voornoemd artikel
. beklaagde zou verplicht hebben een
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(Art. 97 Grondwet.)
(RAPPE MARCEL EN RAPPE MAXIMILIEN,
T. WUESTENBERGS.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 oktober 1976 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Hoei ;

I. Op de voorzieningen van de eisers
in zoverre zij gericht zijn tegen de
beslissing op de strafvordering tegen
verweerder en op de voorziening van
Maximilien Rappe in zoverre zij gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering
tegen Marcel Rappe :
Overwegende dat de eisers, respecbeklaagde en burgerlijke partij
die in geen kosten jegens de openbare
partij werd veroordeeld, niet bevoegd
zijn om zich tegen deze beslissingen in
cassatie te voorzien ;
t~evelijk

II. Op de voorziening van Marcel
Rappe in zoverre zij gericht is tegen de
beslissing op de tegen hem ingestelde
strafvordering :
Over het middel afgeleid uit de
tegenstrijdigheid in de motivering van
het bestreden vonnis, in zoverre het
aam:teemt dat de eiser de hoofdbaan
mocht oprijden en hem vervolgens
verwijt dat hij niet gestopt is om het
inhaalmaneuver van verweerder te vergemakkelijken :

van laatstgenoemde bepaling volgt dat
zij enkel de verplichtingen beoogt te
preciseren van de bestuurder die een
andere moet Iaten voorgaan krachtens
de artikelen 15-2, 16 en 17 van het
W egverkeersreglement ;
Overwegende dat het vonnis bijgevolg,
na de beslissing dat de overtreding van
artikel 16-2, a, niet aangetoond was,
niet zonder tegenstrijdigheid kon oordelen dat eiser artikel 18 heeft overtreden, zonder aan te duiden welke andere
reglementaire bepaling bedoeld in artikel 18, eiser verplicht zou hebben
een andere bestuurder te Iaten voorgaan ;
Dat het vonnis bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed is ;
Dat het middel gegrond is ;

III. Op de voorziening van Marcel
Rappe in zoverre zij gericht is tegen de
beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen hem en .op de
voorziening van Maximilien Rappe in .
zoverre zij gericht is tegen de beslissing
op zijn civielrechtelijke vordering tegen
verweerder :
Overwegende dat de gedeeltelijke vernietiging van de beslissing op de strafvordering tegen de eerste eiser leidt tot
vernietiging van de beslissi:p.gen op de
civielrechtelijke vorderingen van verweerder tegen de eerste eiser en van de
tweede eiser tegen verweerder, welke
beslissingen aan dezelfde onwettigheid
lijden, behalve in zoverre verweerder
voor minstens een derde aansprakelijk
wordt gesteld ;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het,, bij de uitspraak
over de strafvordering tegen de. eerste
Overwegende dat eiser enkel werd · eiser, deze veroo:rdeelt wegens de telastvervolgd wegens overtreding van de legging B en in zoverre het uitspraak
artikelen 16-2, a, en 18 van het Weg- doet over de civielrechtelijke vordeverkeersreglement;
ringen van verweerder tegen de eerste
Overwegende dat artikel 16-2, a, eiser en van de tweede eiser tegen.
bepaalt dat de bestuurder die een verweerder, behalve in zoverre veFopenbare weg nadert iedere bestuurd,er weerder voor minstens een derde . aandie op deze weg rijdt moet Iaten voorgaan , sprakelijk wordt gesteld; verwerpt de
wanneer hij' zoals ten deze, uit een voorzieningen voor het overige ; beveelt
openbare ,weg voorzien van een teken dat van dit arrest melding wordt gemaakt
nr. 1a gereden komt ;
· · op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
Dat artikel 18 bepaalt dat de bestuur- . beslissing ; veroordeelt de eisers in de
der die een ander.e moet Iaten voorgaan helft van de kosten ; laat de andere
met name krachtens een bepaling van helft ten laste van de Staat ; verwijst
artikel 16, .slechts verder. mag rijden , de aldus beperkte zaak naar de Correc~
indien hij zulks, gelet op de plaatr;;, de tionele Rechtbank te Luik, zitting
verwijdering en de snelheid van de houdend in hogerberoep.
andere bestuurder, kan dot'm zond~r
gevaar voor ongevallen ;
21 maart 1977.- 2e kamer.- VoorOverwegende dat uit de bewoordingen zitter, de H. Screvens, raadsheer waar-
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verw~JZ~ng

nernend voorzitter. Verslaggever, de
Mahillon. Gelijlcluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.

van een rechtbanlc naar een
andere wegens gewettigde verdenking,
gegrond op jeiten die aan leden van het
openbawr ministerie worden ten laste
gelegd (1). (Art. 542 Sv.)

H.

2°

2 8 KAMER._.:.._

1°

21 maart 1977.

VERWIJZING VAN EEN RECHT-·
.BANK NAAR EEN ANDERE. ·
STRAFZAKEN.- GEWETTIGDE VERDENKING. - VERZOEK GEGROND OP FElTEN
DIE AAN DE LEDEN VANHET OPENBAAR
MINISTERIE WORDEN TEN LASTE GELEGD. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Het Hof VM'WM'pt een Ve1'Zoek tot
verwijzing van een rechtbank naar een
andere wegens gewettigde ve1·denking,
wanneer de aangevoerde g1·ieven te vaag
zijn om een g1·ond tot verdenking te
kunnen opleveren (2). (Artt. 542, 545
en 546 Sv.)

Een ve1·zoeksch1·ijt dat « verzoelcschrijt tot ontt?·ekking van de ·zaak aan
de 1•aadkamer van de rechtbank van
eerste aanleg, wegens gewettigde verdenking » wordt genoemd, doch dat
betrekking heejt op de persoon van de
voorzitter van die rechtbank, is geen
vorde1·ing tot onttrekking van de zaak
aan die rechtbank, zoals geregeld bij
de artikelen 648 en volgende van het
Gerechtelijk Wetboek, en evenmin een
vordering tot verwijzing van een raadJcamer naar een andere raadkamer,
geregeld bij de artikelen 542 en volgende
van het Wetboek van Strajvordering,
doch een vordering tot wraking van een
rechter, zoals geregeld bij de artikelen 828
en volgende van het Gerechtelijk Wetboelc (3).

3° en 4°

2° VERWIJZINGVAN EEN RECHT-'
BANK NAAR EEN ANDERE •. . STRAFZAKEN. GEWETTIGDE VERDENKING. VERZOEKSCHRIFT GEGROND OP VAGE GRIEVEN .. V:i!lRWERPING.
3° VERWIJZING ·VAN EEN RECHT-.
BANK NAAR EEN ANDERE. i
V:ERZOEKSCHRIFT
GENOEMD
« VERZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKI,NG VAN '
DE ZAAK AAN DE RAADKAMER VAN DE
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, WEGENS GEWETTIGDE VERDENKING ». V:ERZOEKSCHRIF~ DAT GERICHT rs '
TEGEN DE PERSOON VAN DE VOORZITTER VAN DE RAADKAMER. VER·
ZOEKSOHRIFT DAT · NOCH EEN VORDE- ·
RING TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK'
AAN DEZE RECHTBANK, NOCH EEN
VORDERING TOT VERWIJZING VAN EEN:
RAADKAMER NAAR EEN ANDERE RAAD·
KAMER IS.

5°

Geen reden tot verwijzing van een
rechtbank naar een andere wegens
gewettigde verdenking is de om{!tandigheid dat de rechtspleging leemten zou
vertonen, wanneer die, in de onderStelling dat ze aangetoond Werden, niet
zouden kunnen leiden tot verdenking
van de 1'echtbank. (Artt. 542 en 545 Sv.)

4°

WRAKING.
VERZOEKSOHRIFT:
( GILLIEAUX.)
GENOEMD « VERZOEKSOHRIFT TOT ONT- '
TREKKING VAN DE ZAAK AAN DE
ARREST (vertaling).
RAADKAMER VAN DE RECHTBANK VAN
EERSTE AANLEG, WEGENS GEWETTIGDE :
RET HOF ; Gelet op het verzoekVERDENKING ».
VERZOEKSOHRIFT ,
schrift op 23 december 1976 ter griffie
DAT GERIOHT IS TEGEN DE VOORZITTER
van het Hof neergelegd door Mr. De
VAN DE RAADKAMER. VERZOEKBaeck, advocaat bij het Hof, en strekSCHRIFT DAT EEN VORDERING TOT
kende, in de zaak nr. 70.994.177 R.74 van
WRAKING VAN DEZE MAGISTRAAT IS.
de notities van het parket te Brussel,
5° VERWIJZING VAN EEN RECHTwaarin verzoeker, als burgerlijke partij,
BANK NAAR EEN ANDERE. :
STRAFZAKEN. GEWETTIGDE VER-,
DENKING. V ORDERING DIE STEUNT
(1) Cass., 24 februari, 27 april en 29 juni
OP DE OMSTANDIGHEID DAT DE RECHTS·
1976 (A11·. cass., 1976, blz. 741, 937 en 1223),
PLEGING LEEMTEN ZOU VERTONEN,
(2) Cass., 4 mei 1976 (A.rr. cass., 1976,
GEEN REDEN TOT VERDENKING.
biz. 988).

1° lfiet ontvankelijk is het ~erzoelc tot

(3) Raadpl. cass., 18 december 1972 (A.rr.
cass., 1973, blz. 403).

-788tegenover verschillende beklaagden wordt 2° VERJARING. STRAFZAKEN. gesteld, tot onttrekking van de zaak
STRAFVORDERING.
0VERTREDING
aan de raadkamer van de Rechtbank
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT.van Eerste Aanleg te Brussel voorgezeten
TERMIJN.
door de heer J onnaert, en aan de heer
Masson, onderzoeksrechter, op grond go VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. 0ASSATIE WEGENS
van gewettigde verdenking, en tot verVERVAL VAN DE STRAFVORDERING. wijzing van de kennisneming van de
KoSTEN VAN DEZE RECHTSVORDERING
zaak respectievelijk naar een ander
BLIJVEN TEN LASTE VAN DE STAAT.rechtscollege met dezelfde hoedanigheid
0ASSATIE ZONDER VERWIJZING.
en naar een andere onderzoeksrechter ;
Overwegende dat het verzoekschrift
in zoverre het lijkt te steunen op feiten I 0 De strajvordering voortvloeiend uit een
die verweten worden aan een lid van het
gecontraventionaliseerd wanbed1·ijj vm·openbaar ministerie niet ontvankelijk is ;
jaart noodzakelijk door verloop van twee
Overwegende dat het verzoekschrift
jaar sinds de jeiten, de schorsing van de
in zoverre het steunt op grieven tegenverjaring niet inbegrepen (1). (Artt. 21,
over de voorzitter van de raadkamer en
lid 2, 22 en 2g wet van 17 april 1878.)
tegenover de onderzoeksrechter ver2° De strajvordm·ing voortvloeiend uit een
worpen moet worden ;
overtreding van het W egverkeersregleDat inderdaad, enerzijds, de redenen
ment verjaart noodzakelijk door verloop
aangehaald tot staving van de vordering
van twee jaar sinds de jeiten, de schorsing
tot verwijzing naar een andere rechtbank,
van de verjaring niet inbegrepen (2).
ofwel onduidelijk zijn, ofwel betrekking
(Art. 68 wet betreffende de politie op
hebben op de persoon van de voorzitter
het wegverkeer ; artt. 22, 24 en 25 wet
en niet op het rechtscollege, zodat de
van 17 april 1878.)
vordering in dit geval een wraking is die
onderworpen is aan de regels van de
artikelen 828 en volgende van het go W anneer de beslissing op de strafvordering vernietigd wordt wegens verval
Gerechtelijk Wetboek; .
van deze rechtsvordering en de kosten
Dat, anderzijds, de gegevens die
van de rechtsvordering ten laste van de '
aangevoerd werden tot staving van de
Staat moeten blijven, geschiedt de 'casvordering tot verwijzing naar een andere ,
satie zonder verwijzing (g),
onderzoeksrechter hypothetisch en onduidelijk zijn of enkel beweerde tekortkomingen in de rechtspleging betreffen
en ten opzichte van de onderzoeks- (DELCROIX EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« S.B.T. >>, T. PERSONENVENNOOTSCHAP
magistraat geen grond tot gewettigde
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
vardenking kunnen opleveren ;
«DE KONINCK >>.)
Om die redenen, gelet op de artikelen 542 en 545 van het Wetboek van
Met de notities overeenstemmend
Strafvordering, verwerpt het verzoekarrest.
schrift ; veroordeelt eiser in de kosten.
22 maart 1977. - 2e kamer.- Vom·21 maart 1977. - 2e kamer. - Voor- zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer
zitter en Verslaggever, de H. Screvens, waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
raadsheer waarnemend voorzitter. de H. Versee. :___ Gelijkluidende conclusie,
Gelijkluidende conclttsie, de H. Velu, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. advocaat-generaal. Pleiter, de H. Pleiters, de HH. Dassesse en Biitzler.
De Baeck.

2e KAMER.- 22

m~art

1977,

JO VERJARING. · - BTRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. GECONTRAVEN·
TIONALISEERD WANBEDRIJF .. - TER·
MIJN.

(1) en (2) Cass., 25 november ·1975 (A1'1'.

cass., 1976, blz. 388).
(3) Cass., 21 :februari 1977; supra, blz; 676.
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1°

KAMER.-

22 maart 1977.

RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
STRAFZAKEN. SAMENSTELLING
VAN HET REOHTSOOLLEGE. ARTI·
KEL 779 VAN HET GEREOHTELIJK
WETBOEK.- TOEPASSELIJK IN STRAF·
ZAKEN.

2°

RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
STRAFZAKEN. CORREOTIONELE
REOHTBANK. HOGER BEROEP TEGEN
EEN VONNIS VAN DE POLITIEREOHT·
BANK; VONNIS VAN DE OORREO·
TIONELE REOHTBANK NIET DOOR DRIE
REOHTERS GEWEZEN. NIETIGHEID.

3°

VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.
CORREOTIONELE
REOHTBANK. HOGER BEROEP TEGEN
EEN VONNIS VAN DE POLITIEREOHT·
BANK. - · VeiNNIS VAN DE OORREOTIONELE REOHTBANK NIET DOOR DRIE
REOHTERS GEWEZEN. NIETIGHEID.

4°

VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.- ARTIKEL 78 VAN HET
WETBOEK VAN STRAFVORDERING. NIET GOEDGEKEURDE 'DOORHALINGEN,
__; TOEPASSINGSGEBIED.

5o VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. ~ PROOES·VERBAAL VAN
DE TEREOHTZITTING. NIET GOEDGEKEURDE DOORHALINGEN •. DOORHALINGEN . ALS NIET BESTAANDE BE·
SOHOUWD.
60 CASSATIE. OMVA'i-W. STRAF·
ZAKEN. NIET BEPERKTE VOORZIE·
NING VAN DE BEKLAAGDE. VER·
NIETIGING VAN DE BESLISSING GE·
WEZEN OP DE STRAFVORDERING. ~
VERNiETIGING DIENTENGEVOLGE VAN
DE EINDBESLISSING OP DE BURGER·
LIJKE REOHTSVORDERING TEGEN DE
BEKLAAGDE. ZELFS INDIEN DE
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING GEWEZEN OP DE STRAFVORDERING AMBTS·
HALVE IS UITGESPROKEN.

7°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. CASSATIE VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT
VEROORDEELD. BURGERREOHTELIJK

AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZIOH NIET
OF DIE ZIOH ONREGELMATIG· IN CAS·
SATIE HEEFT VOORZIEN. GEVOLGEN
VAN DE OASSATIE TEN AANZIEN VAN
DEZE PARTIJ.

1° Artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek
is toepasselijk in strajzaken (1).
2°

en 3° Nietig is het niet door drie rechters
gewezen vonnis van de correctionele
rechtbank dat uitspraak doet over het
hager bm·oep tegen een vonnis van de
politierechtbank (2). (Artt. 92, § l, 3o,
en 779 G.W.)

4° Het bepaalde in artikel 78 van het
Wetboek van Strafvordering, luidens
hetwelk de niet goedgekeurde doorhalingen als niet bestaande worden
beschouwd, is toepasselijk op alle authentieke akten van d.e strajrechtspleging (3).

i;.

5° Niet goedgekeurde doorhaNngen
een
proces-verbaal van de terechtzitting van
een strafgerecht worden als niet bestaande
beschouwd (4). (Art. 78 Sv,)
'
6°

Vernietiging, op de niet ·beperkte
voorziening van de beklaagde; van de
beslissing op de strajvordering brengt
vernietiging mee van de eindbeslissing
op de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, die het gevolg ·van' de
eerste beslissing is, zeljs indien de
vernietiging van de beslissing op de
strajvordering ambtshalve is' uitgesproken (5).
·

7° W anneer de beslissing tot veroordeling
van de beklaagde op zijn voorziening
vernietigd wordt en de . burgerrechtelijk
aansprakelijke pa1·tij zich niet. of zich
onregelmatig in cassatie heeft voorzien,
verliest de beslissing waarbij. deze. partij
burger1·echtelijk aansprakelijk wordt verklam·d voor de veroordeling van · de
beklaagde, haar reden van bestaan (6).
. (JANS S. EN J., T. GEEROMS.) ··
ARREST.
HET HOF ; -

Gelet op het. pe&tr!lden

(1) Cass., 1 december 1976, supra, blz. 395.
(2) Jl,aadpl. cass., 3 november 1960 (Arr. ; blz. 923); raadpl. ,cass., 16 oktober. 1972
cass.; Hl7.0, blz. 224) e:r;t 8 septm;nber .1975 (ibid., 1973, blz. 165); vgl. cass., 22 :september
1972 (ibid., 1973, blz. 89) en 11 oktober 1976,
(ibid.;,:1976, blz. 2Q).
supm, biz. 167.
(3) Cass., 24 juni .1940 (Arr .. cass., 1940,
(5) Cass., 20 december 1976, supra(blz. 442.
blz. 66).
· (4) ·cass., 21· april 1975 (Arr. cass.; 1975, ... (.6) Cass;, l inaart 1977, ·supra, blz,.·707.

-790vonnis, op 20 oktober 1976 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;
I. Op de voorziening van eerste eiser :

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegE:m de beslissing op de strafvordering :

hem ingestelde strafvordering, · o6k als
zij ambtshalve wordt uitgesproken, de
vernietiging meebrengt van de beslissing
op de tegen hem ingestelde civielrechtelijke vordering die het gevolg is
van de eerstgenoemde beslissing ;

II. Op de voorziening van tweede
Over het midd:el ambtshalve afgeleid eiser :
uit de schending van de artikelen 78 van .
Overwegende dat uit de stukken
het W etboek van Strafvordering, 92, waarop het Hof vermag acht te slaan,
§ I, 3°, en 779, eerste lid, van het Gerech- niet blijkt dat eiser, civielrechtelijk
telijk Wetboek :
aansprakelijke . partij, . zijn voorziening
· Overwegende dat het vonnis vermeldt heeft doen betekenen aan het openbaar
dat het is uitgesproken door de rechters ministerie en aan verweerder, tegen wie
Anne de Molina, waarnemend voorzitter, zij gericht is ;
Dat de voorziening mitsdien niet
Desmedt H. en Amerijckx; dat dezelfde
rechters blijkens het proces-verbaal van ontvankelijk is ;
Overwegendeechter dat, nu de veroorde terechtzitting waarop het vonnis is ·
uitgesproken, de zaak hebben behandeld, .deling van eerste eiser, beklaagde, op de
.in beraad hebben gehad en hebben strafvordering en op de civielrechtelijke
gewezen ; dat het bedoelde proces- vordering wordt vernietigd op zijn
verbaal evenwel ook de naam van een cassatieberoep, de beslissing waarbij
vierde · rechter verrneldt en deze ver- eiser civielrechtelijk aansprakelijk wordt
meldmg weliswaar is doorgehaald, maar verklaard voor die veroordeling, geen
bestaansreden meer heeft ;
de doorhaling niet is goedgekeurd ;
Overwegende dat een vonnis krachtens
Om die redenen, en zonder acht te
artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek slaan op de aangevoerde middelen, die
slechts kan worden gewezen door het , niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen
voorgeschreven aantal rechters, dit wil leiden, vernietigt het bestreden vonnis ;
zeggeri, ingevolge artikel 92, § 1, 3°, van , beveelt dat van dit arrest melding zal
het Gerechtelijk · W etboek, door drie worden gemaakt op de kant van de
rechters in het geval van hoger beroep vernietigde beslissing ; laat de kosten ten
.tegen een vonnis van de politierechter, laste van de Staat ; verwijst de zaak naar
zoals ten deze ; dat miskenning van dit , de Correctionele Rechtbank te Leuven,
voorschrift, dat de rechterlijke organi- zitting houdende in hoger beroep.
satie betreft, de nietigheid van de ·
beslissing ten gevolge heeft ;
22 maart 1977. ~ 2e kamer. - VoorOverwegende dat een niet goedgekeurde doorhaling krachtens artikel 78 zitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer
van het Wetboek van Strafvordering,' waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Gelijkluidende condat toepassing vindt op alle authentieke de. H. Soetaert. akten van de strafrechtspleging, als niet clusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Houtekier.
bestaande moet worden beschouwd ;
Overwegende dat er derhalve tegenstrijdigheid is tussen de vermeldingen
van het vonnis en die van het procesverbaal van de terechtzitting waarop ,
het vonnis is uitgesproken, aangaande ·
het aantal rechters dat het vonnis heeft
uitgesproken, hetgeen het Hof in de
.2e KAMER.- 22 maart 1977.
onmogelijkheid stelt de regelmatigheid :
van de samenstelling van het rechts- ,
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
college ria te gaan ;
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.B. In zoverre de voorziening gericht
VEROORDELING OP DE STRAFVORDE·
is tegen . de beslissing op de tegen eiser
. RING.- GEEN VERMELDING VAN EEN
ingestelde civielrechtelijke vordering :
WETTELIJKE BEPALING DIE EEN STRAF
STELT. NIET MET REDENEN OM·
Overwegende dat de vernietiging; op
.RLEDE BESLISSING.
het niet beperkte cassatieberoep van de
beklaagde, van de beslissing op de tegen .20 C-4\.SSATIE. - OMVANG. - STRAF•
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-791ZAKEN. 7- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE.- VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. BRENGT DE VERNIETIGING MEDE VAN
DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING OP DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING DIE
RET GEVOLG IS VAN DE EERSTE. ZELFS INDIEN DE VOORZIENING TEGEN
DEZE BESLISSING VOORBARIG IS.

3°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN.- CASSATIE VAN DE BESLISSING
WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD.
BURGERRECHTELIJK
AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZIOH NIET
OF DIE ZIOH ONREGELMATIG IN CASBATIE HEEFT VOORZIEN:- GEVOLGEN
VAN DE CASSATIE TEN AANZIEN VAN
, DEZE PARTIJ.

4°

VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN,VERZEKERAAR VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
BEKLAAGDE,
VRIJWILLIG
TUSSENGEKOMEN PARTIJ.- VOORZIENING TEGEN
RET OPENBAAR MINISTERIE. GEEN
VEROORDELING IN DE KOSTEN VAN DE
STRAFVORDERING.- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

so

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. VooRZIENING VAN DE
BEKLAAGDE. CASSATIE VAN DE
VEROORDELING VAN DE'BEKLAAGDE. VEROORDELENDE BESLISSING GEMEEN
VERKLAARD
AAN DE VERZEKERAAR
VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE,
VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ.
VERZEKERAAR DIE AFSTAND VAN
ZIJN VOORZIENING HEEFT GEDAAN. ~
GEVOLG VAN DE CASSATIE TEN AANZIEN
, VAN DE VERZEKERAAR.

2° Vernietiging, op de voorziening van de
beklaagde, van de beslissing op .de
strajvordering brengt vernietiging mede
van de niet dejinitieve beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering die het gevol(J
is van de eerste, zelfs indien de voor-'
ziening tegen deze beslissing vooralsnog
niet ontvankelijk is (2).
3° W anneer de beslissing tot veroordeling
van de beklaagde op zijn voorziening
vernietigd wordt en de burger1·echtelijk
aansprakelijke partij zich niet of zich
onregelmatig in cassatie heeft voorzien,
ve1'liest de beslissing waarbij deze partij
burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de veroordeling van de
beklaagde, haar 1·eden van bestaan (3):
4° De verzekeraar van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de beklaagde,
die in de rechtsvo1·dering van de burgerlijke partij vrijwillig is tussengekon:ten,,
is niet ontvankelijk om zich tegen ltet·
openbaar ministerie in cassatie te
voorzien, wanneer hij niet in de ko8ten
van de strajvordering is veroordeeld (4)'.

so W anneer de veroordeling van de
beklaagde op de burgerlijke rechts-'
vordering op diens voorziening ver~
nietigd wordt en de verzekeraar van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de beklaagde, die voor de jeitenre'chter
vrijwillig is tussengekomen, . van · iijn
voorziening afstand heeft gedaan, heejt
de beslissing waarbij de veroordelende
beslissing aan de vm·zekeraar . gemeen'
wordt verklaard, geen reden van bestaan
meer (5).
(NAAMLOZ,E VENNOOTSCHAP « LA ROYALE
BELGE », T, FOUQUAERT; DEMESMAEKER
EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET . BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
« HALTRANSPORT », T. FOUQUAERT.),

l 0 N iet naar r~cht met redenen omkleed is de
ARREST.
veroordelende beslissing op de strafvordering, waarin geen melding w.ordt gemaakt.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
van een wettelijke bepaling, die op het
bewezen verklarirde misdrijj een straf vonnis; op 10 november 1976 in hoger
. stelt (I)_. (Art. 97 Grondwet.)
· beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel;

· (1) Cass;, 21 maart· 1977, supra, biz. 782 en
noot 1, get. J.V.
(2) Cass., 20 januari 1975 (Arr. cass., 1975,
biz. 551 ).
..
.
., (3).Cass., 3 februari 1976 (Arr. 'cass., 1976,,
qlz. 654 ).
·

A. Wat de voorziening van. Dernesmaeker betreft :
(4) Cass., 15 februari 1977, supra,biz. 6.65.
(5) Raadpi. cass,, 1 oktober. 1973 (Arr.

cciss., 1974, biz. 112).
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·I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de vrijspraak van eiser wegens de
telastlegging B :
Qverwegende dat .. de voorziening niet
ontvahkelijk is bij gebrek aau belang ;
TI. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de veroordeling van eiser wegens
de telastleggio,gen A en 0 :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit' de schending var,J. artikel 97 van de
Grondwet:
·

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen bet openbaar ministerie :
Overwegende dat eiseres, vrijwillig
tussengekomen partij, die niet in enige
kosten van de strafvordering werd
veroordeeld, geen hoedanigheid heeft om
zich te voorzien ;
Dat de voorziening derbalve niet
ontvankelijk is ;
II. In zoverre de voorziening gericbt
is tegen Fouquaert, bqrgerlijke partij :

Overwegende dat Mr. Bayart, advocaat
Overwegende dat het vonnis eiser tot bij bet Hof, verklaard heeft namens
twee ·geldboeten veroordeelt wegens in- eiseres afstand te doen van haar voorbreuken op de artikelen 17 en 10, derde , ziening tegen de beslissing op de door
lid, van' het W egverkeersreglement ;
verweerder Fouquaert ingestelde civielDat . het vonnis noch uitdrukkelijk rechtelijke Vordering, onder voorbehoud
T,!.OCh 'dbbr Verwijzing naar het beroepen zich later opnieuw in cassatie te voorvonni's melding maakt van een wettelijke zien;
bepalirig waarbij straf wordt gesteld op
Ove11wegende nochtans dat ingevolge
de rni~dtijven die ten laste van eiser de bierna uitgesproken vernietiging van
bewezen: worden verklaard ;
de beslissing op de tegen eiser DemesDat ,. de :veroordeling van eiser niet maeker en tegen eiseres, de personenvennootschap met beperkte aansprakewettelijk gemotiveerd is ;
lijklleid Hal-Tra,nsport, door verweerder
III. In zoverre de voorziening ge:richt Fouquaert ingestelde civielrechtelijke
is tegen de beslissing op de tegen eiser vorderingen, de beslissing welke eiseres
jegens Fouquaert veroordeelt, geen reden
ingestel!fe 'civielrechtelijke. vordering :
van bestaan meer heeft ;
Overwegende dat de vei·nietiging van
Om die redenen, decreteert de afstand·
de .beslis!J'ing op de strafvordering de
verriietiging , meebrengt van de niet van de voorziening van de naamloze
defiuitieve. beslissing op de civielrechte- vennootschap La Royale Beige, in zoverre zij gericht is tegen de beslissing
lij~e vordering die tege1l eiser werd
over de civielrechtelijke vordering ; veringes~eld, 'qok al is de voorziening hiernietigt het bestreden vonnis behalve
tegen thans' niet ontvankelijk ;
in zoverre bet eiser Demesmaeker vrijB. W at de voorziening van de personen- spreekt van de telastlegging B ; vervennootschap met beperkte aansprake- 1ferpt de voorzieningen voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding
lijkheid Hal-Transport betreft :
zal worden gemaakt op de kant van
Overwegende dat uit de stukken de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
waarop het Hof vermag acht te slaan veroordeelt eiseres de naamloze vennootniet blijkt dat eiseres, civielrechtelijk schap La Royale Beige in de kosten van
aansprakelijke partij, haar voorziening baar voorziening en afstand en de
heeft doen betekenen aan de partijen eisende vennootschap, de personenvenT,J.Ootscbap met beperkte aansprakelijktegen wie zij gericht is ;
Dat de voorziening derhalve niet beid «Hal-Transport))' in de kosten van
haar voorziening ; veroordeelt verweerder
ontvankelijk is ;
Fouquaert ir,J. de belft van de kosten van
Overwegende nochtans dat ingevolge de voorziening van de eiser Demesmaeker
de vernietiging van de beslissing die · en laat de andere helft ten laste van de
Demesmaeker strafrechtelijk en civiel- Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak
rechtelijk veroordeelt, de beslissing die naar de Correctionele Rechtbank te
eiseres civielrechtelijk aansprakelijk ver- Leuven, zitting houder,J.de in hoger
klaart, geen reden van bestaan meer beroep.
beeft;

a.

Wat de voorziening van de naamloze veimootscbap La Royale, Beige
betreft :

22 maart

1977. -

2e kamer. -

Voorzitter er,J. · Verslaggever, Ridder de
Sohaetzen, raadsheer waarr,J.emer,J.d voor-:

-
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zitter.
. Gelijkluidende
conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleiter,. de H. Bayart.

te nemen van een verzoek tot stopzetting
van vervolgingen (2).
(LECOMPTE EN GILBERT.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
2e KAMER. -

22 maart 1977.

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN.--'- STRAFZAKEN. -BESOHIK·
KING VAN DE RAADKAMER IN LAATSTE
AANLEG GEWEZEN, WAARBIJ DE BE·
KLAAGDE NAAR DE OORREOTIONELE
REOHTBANK WORDT VERWEZEN.
· VoORZIENING VOOR DE EINDBESLIS·
. SING.____: NIET ONTVANKELIJK.

22 maart 1977. - 2° kamer. - Voorzitter, Ridder de Schaetzen, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

2°

Niet ontvankelijk is de voorziening die
· v66r de eiridbeslissing is ingesteld tegen
een in laatste aanleg gewezen beschikking
van de raadkamer, waarbij de beklaagde
naar de · correctionele rechtbanlc wordt
verwezen (1). (Art. 416 Sv.)

KAMER.-

22 maart 1977,

CASSATIE. --,-- BEVQEGDHEID . .:_ STRAF·
ZAKEJ'l", VERZOEK. TOT. ST.OPZETTINQ
VAN VERVOLGINGEN. HoF NIET
BEVOEGD OM ERVAN KENNIS TE NEMEN.

Geen enlcele wetsbepali'(bg ve?'leent aan het
Hof van Oassatie bevoegdheid om l~ennis
.(1) Cass.. , 5 jan~ari l976 (A1•r. cass., 1976,
biz. 518).
(2)-~aadpi ..cass, 22 april1974, (A1•r .. cass.,
1974,- biz. 904). · ·

.

VERWIJZING VAN EENRECHTBANK NAAR EEN AND;E;RE •. _;
STRAFZAKEN. GEWETTIGDE. VER~
DENKING. VER2;i:JEK VI\N, DE-· BE·
KLAA(;lDE GEGROND OP VRQE(l:ER;Ill, -YER·
OORDELINGEN EN VERVOLGINGJllN• ---'-;'
GEEN GROND TOT VERDENK~Nd: . : .

2°

VERWIJZING VAN EEN REc:Ei:T~
BANK NAAR EEN ANDERE. ':_:__
STRAFZAKEN. GEWETTIGDlTI'. VER·
DENKING. · - VERZOEK G.E:ciRoN:D.,':oP
FElTEN DIE AAN RET OPENBAAR. MINIS·
TERIE, DE RIJKSWAOHT EN DE POLITIE
WORDEN TEN LASTE GELEGD\ -"-'- 'NIET'
ONTVANKELIJKHEID.

Met de not{tie overeenstem~end
· · arrest.

2"

22 maad 1977.
.I
.

1°

(VERBEKE.}

22 maart 1977. - 2e kamer. - Voa?'·
zitte1·, Ridder· de Schaetzen, raadsheer
W:aarnemend voorzitte:r:. - Verslaggever,
de H. Soetaert. Gelijklttidende conclusie, de H .. Lenaerts, advocaat-generaal.

KAMER,-

3o

VERWIJZING VAN EEN. EECHT,
BANK NAAR EEN ANDERE.·.----tSTRAFZAKEN. GEWETTIGDE, VER·
DENKING. VERZOEK GEGROND OP
ONNAUWKEURIGE GRIEVEN..
VER·
WERPING.

1° V1·oegm·e door een rechtbank ten laste
van de beklaagde uitgesproken . vei·oor~
delingen en voor die rechtbank' tr>'gen
hem ingestelde vervolgingen ·vm;mi'in· in
de 1·egel geen grand voo?' ee?J verzoek
van de belclaagde tot ve1·wijzing van die
?'echtbank naar een · aridei·e •we gens
gewettigde verdenlcing (3). (Art~ 542 Sv.)

2° Niet ontvankelijk is het verzoelc van
een beklaagde tot ve1·wijzing van, een
?'echtbank naa1• een ande1·e ·wegens
(3) Raadpl. cass., 26 maart 1928 (Bull. en
?as.,.1928, I, 12f).

-794gewettigde verdenking, geg1·ond op feiten
die aan het openbaar ministerie, de
1·ijkswacht of de politie ten laste worden
gelegd (1). (Art. 542 Sv.)
3° Het Hof verwerpt een verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere
wegens gewettigde verdenking, wanneet•
de aangevoerde grief te onnauwkeurig
is om een grand tot verdenking te kunnen
opleveren (2). (Artt. 542, 545 en 546 Sv.)
(LECOMPTE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het op 28 februari 1977 ter griffie van het Hof
neergelegde verzoekschrift ertoe strekkend 1° de tegen verzoeker onder notitie
nummer C/3099/76 ingeste1de vervolgingen te onttrekken aan de Correctionele Rechtbank te Brugge, waarbij
de desbetreffende zaak werd aanhangig
gemaakt, met dagvaarding ter terechtzitting van 2 maart 1977, op grond van
gewettigde verdenking ten aanzien van
de magistraten van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brugge, conform artikel 542, tweede lid, van het W etboek
van Strafvordering ; 2° deze zaak te doen
verwijzen naar .een andere rechtbank,
gelegen buiten het rechtsgebied van het
Hof van Beroep te Gent ;
Overwegende dat eiser op bevel van
de procureur des Konings te Brugge op
3 februari 1977 gedagvaard werd om
voor de correctionele rechtbank aldaar
op 2 maart 1977 te verschijnen, onder
telastlegging van te Knokke-Heist, op
verscheidene tijdstippen tussen 4 maart
1976 en 21 mei 1976, bij inbreuk op de
in de dagvaarding aangehaalde bepalingen van de koninklijke besluiten nummers 78 en 79 van 10 november 1967,
A), als geneesheer, de geneeskunde te
hebben uitgeoefend ofschoon hij, bij
definitief geworden beslissing door de
Nederlandstalige Raad van Beroep van
de Orde der Geneesheren te Brussel,
van de lijst van de Orde is weggelaten
of geschrapt en, B) gewoonlijk een
handeling of handelingen te hebben
(1) Cass., 22 juni 1964 (Bull. en Pas., 1964,
I, 1140), 19 juni 1972 (Ar1•. cass., 1972,
biz. 986), 27 april, 29 juni 1976 (ibid., 1976,
biz. 937 en 1223) en 21 maart 1977, supra,
biz. 787.
(2) Cass., 21 maart 1977, supra, biz. 787.

verricht die behoren tot de geneeskunde
of de artsenijbereidkunde, zonder ingeschreven te zijn op de lijst van de Orde,
wanneer zulks vereist is ;
Overwegende dat eiser tot staving
van zijn verzoek de volgende feiten
aanvoert :
1) dat zowel verzoeker als zijn echtgenote thans verwezen zijn naar de
Correctionele Rechtbank van Brugge
wegens (verzoeker, thans eiser) smaad
aan Procureur-Generaal Jacques Matthys
te Gent en (de echtgenote van verzoeker)
aan de rijkswacht, de gerechtelijke
politic, onderzoeksrechter Opstaele te
Brugge en ook dezelfde ProcureurGeneraal te Gent ;
2) dat verzoeker stelselmatig vervolgd
wordt en veroordeeld wordt tot zware
gevangenisstraffen en geldboeten door
de rechterlijke macht te Brugge ; dat hij
alzo veroordeeld werd door vonnis van
16 september 1974 tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand en een
geldboete van 3.000 frank X 30; door
vonnis van. 15 oktober 1974 tot een
gevangenisstraf van 3 maand en een
geldboete van 200 frank X 40 ; dat
achtereenvolgens drie nieuwe dagvaardingen tegen verzoeker werden uitgebracht voor de terechtzitting van 13 oktober 1976 van de Correctionele Rechtbank te Brugge ;
3) dat in de loop van 1976, op bevel
van de onderzoeksrechters en het parket
van de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Brugge, de woning van verzoeker
herhaalde malen gedurende verscheidene
weken dag en nacht door politic en
rijkswacht bewaakt is geworden ; dat
alle personen die alsdan bij verzoeker
in en uitgingen stelselmatig door de
politic ondervraagd werden ; dat deze
uitzonderlijk harde houding en handelwijze van het gerecht tegen verzoeker
algemeen bekend is en herhaaldelijk in
de pers, de radio en televisie besproken
werd ; dat verzoeker aanbiedt dit feit,
hoewel van algemene bekendheid, te
bewijzen met alle middelen van recht ;
4) dat op 21 september 1976 de
echtgenote van verzoeker, die te Brugge
Sint-Andries in de Bremlaan een concert
bijwoonde, op last van de onderzoeksrechter Cornelis, die in de nabijheid
woont en de geparkeerde auto van verc
zoeker aldaar herkend had, door de
politic uit de concertzaal gehaald werd
en ondervraagd ; dat zij de gehele avond
bewaakt werd en achtervolgd tot in
Knokke-Heist ; dat ondertussen een over-
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Knokke volgde ;
5) dat verzoeker en zijn familie stelselmatig met groot, ongerechtvaardigd
vertoon van politie en rijkswacht, op
last van het gerecht te Brugge en onder
leiding van de rechters, vervolgd worden ;
dat op 21 mei 1976 de woning van
verzoeker door 40 politiemannen en
rijkswachters, onder leiding van onderzoeksrechters en substituten van de
Procureur des Konings, uren onderzocht
werd ; dat een gelijkaardig onderzoek
op dezelfde dag met even groot vertoon
van politiekrachten bij de :fiskale raadgever van verzoeker gedaan wordt ;
6) dat op 4 februari 1977 de auto van
de familie Le Compte, die geparkeerd
stond aan de Beurs te Brugge, op last
van het Parket aangeslagen en weggesleept werd en verzoeker daarover
sindsdien niets meer vernomen heeft ;
Overwegende dat het onder 1) aangevoerde feit geen grond tot wettige
verdenking van de Rechtbanl.: van Em;ste
Aanleg te Brugge in haar geheel oplevert,
nu niets het vermoeden of de onderstelling wettigt dat het ten deze aangewezen rechtscollege de zaak niet met de
vereiste sereniteit zou beoordelen ;
Ove~wegende dat de veelvuldigheid
van de ten laste van eiser door de
Oorrectionele Rechtbank te Brugge uitgesproken veroordelingen en van de
tegen hem voor diezelfde rechtbank
ingestelde vervolgingen geen ·grond tot
wettige verdenking van partijdigheid
of vijandigheid te zijnen opzichte oplevert;
.
. Overwegende dat het verzoek tot
onttrekking en verwijzing niet ontvankelijk is voor zover het steunt op de
grieven van vijandige gezindheid of
partijdigheid bij de politie en rijkswachtsdiensten, en bij 'het openbaar ministede ;
dat voor zover deze grieven gericht zijn
tegen de met de tegen eiser ingestelde
onderzoeken of vervolgingen belaste
onderzoeksrechters of strafrechters, de
te hunnen .opzichte aangehaalde feiten
en omstandigheden te vaag zijn om e13n
grond tot gewettigde verdenking op te
leveren;

de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Houtekier.

36 KAMER,- 23 maart 1977,
1° BEWIJS. -BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. BRIEF.
UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE
BEWOORDINGEN VAN DE BRIEF. GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJS·
KRACHT VAN DE AKTEN.

2° OASSATIEMIDDELEN. - BuRGER. LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT KRITIEK
OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE
GEGEVEN REDEN. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
l

0

De bewijskracht van een brief wordt
niet miskend doo1· de 1·echter die hieraan
een uitlegging geeft, die verenigbaar
is met de bewoordingen ervan (1);
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W;)

2° Niet ontvankelijk wegens het ontbreken
van belang is het middel dat . k1·itiek
oefent op een ten overvloede gegeven
reden van de best1·eden beslissing (2). ·
(WALRAND, T. NAAl\1LOZE VENNOOTSCHA:P
<< ETABLISSEMENTS L.. VANDERHULST ».)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
23 maart 1977. - 3 8 kamer. -,- Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Janssens. - Gelijkluidende condusie,
de .H. Oolard, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. A. De Bruyn .en L.
Simont.
·

Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift ; veroordeelt eiser in de kosten.
·22 maart 1977. - 2 8 kamer. - Voorzitter, Ridder de· Schaetzen, raadsheer
waarnemend voorzitter . .:___ Verslag{Jever,
de H. Delva. - Gelijkluidende conc7Ju8ie,

· (1)
1973,
1976,
(2)

Cass., 10 november 1972. (.A1•r. cass.,
biz. 248); raadpi. ca.ss., 22 december
supra, blz. 459.
Cass., 26 november 1976, sup1·a, biz. 338·,
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1°

23 maart 1977.

GETROFFENE DIE VOOR DE DATUM VAN
HET BEGIN VAN DE ARBEIDSONGESOHIKTHEID
DE
BEROEPSOATEGORIE
HEEFT VERLATEN WAAR HIJ AAN HET
RISIOO VAN DE OPGEDANE ZIEKTE- WAS
BLOOTGESTELb. VASTSTELLING VAN
EEN BASISLOON.

OPENBARE ORDE. BEROEPSZIEKTEN.
BEPALINGEN BETRE.FFENDE DE VASTSTELLING VAN HET
BASISLOON.- BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE.

2°BEROEPSZIEKTEN. -BEPALINGEN
BETREFFENDE DE VASTSTELLING VAN
HET BASISLOON. REGELEN VAN
OPENBARE ORDE.

1°

S° CASSATIEMIDDELEN. BURGERLIJKE ZAKEN, MIDDEL AFGELEID
UIT DE SOHENDING VAN DE BEPALINGEN
VOOR DE BEREKENING VAN HET BASISLOON
INZAKE
SOHADELOOSSTELLING
VOOR BEROEPSZIEKTEN. MIDDEL
DAT NIET AAN DE FEITENREOHTER
WERD VOORGELEGD.- 0NTVANKELIJK·
HElD,

so Het middel dat, in burgerlijke zaken,

4° BEROEPSZIEKTEN.- KONINKLIJK
BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE BEPALINGEN VOOR DE BEREKENING VAN DE
AAN DE GETROFFENE VERSOHULDIGDE
VERGOEDINGEN. KONINKLIJK BESLUIT TOEPASSELIJK OP DE BEREKENING
VAN DE VERGOEDINGEN VERSOHULDIGD
WEGENS DE GEVOLGEN VAN EEN BEROEPSZIEKTE DIE ZIOH VOORDOEN OF
VOORTDUREN NA DE INWERKINGTREDING. TENZIJ DE VERGOEDINGEN
REEDS DEFINITIEF WAREN VASTGESTELD,

4°

5°

60 De

WETTEN EN BESLUITEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. TOEPASSING
IN DE TIJD. BEROEPSZIEKTE. KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING
VAN DE BEPALINGEN BETREFFENDE
DE BEREKENINGSWIJZE VAN DE AAN
DE GETROFFENE VERSOHULDIGDE VERGOEDINGEN. KONINKLIJK BESLUIT
TOEPASSELIJK OP DE BEREKENING VAN
DE VERGOEDINGEN VERSOHULDIGD WEGE)[S DE GEVOLGEN VAN EEN BEROEPS·
ZIEKTE DIE ZIOH VOORDOEN OF VOORT·
DuREN NA DE INWERKINGTREDING. TENZIJ DE VERGOEDINGEN REEDS DEFI·
NITIEF WAREN VASTGESTELD.

6° BEROEPSZIEKTE.- BASISLOON.KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 NOVEMBER
1974 TOT VASTSTELLING VAN SOMMIGE
NADERE REGELEN VOOR DE BEREKENING VAN HET BASISLOON INZAKE
SOHADELOOSSTELLING VOOR BEROEPS·
ZIEKTEN.
BESLUIT
DAT
GEEN
REGEL INZAKE DE AANSPRAKELIJKHEID
WIJZIGT.

~n 2° Van openba1·e orde z~jn de bepahngen betreffende de berekening van
het basisloon inzake schadeloosstelling
voor beroepsziekten.

ajgeleid is uit de schending van de
bepalingen voor de berekening van het
basisloon inzake schadeloosstelling voor
beroepsziekten, welke bepalingen van
openbare 01'de zijn, kan voor het eerst
voo1· het Hof van Oassatie worden
opgeworpen.
en 5° Het koninklijlc besluit tot wijziging van de bepalingen inzake de vaststelling van de wijze waarop de wegens
ee_n beroepsziekte verschuldigde vergoed,mgen worden berekend is, in beginsel,
toepasselijk op de berekening van de
vergoedingen verschuldigd wegens de
gevolgen van een v661· zijn inwerkingtreding gebleken ziekte die zich na deze
datum voordoen of voortduren, tenzij
de vergoedingen op dat ogenblik reeds
definitiej waren vastgesteld (1). (Art. 2
B.W.)

bepalingen van het koninklijk
besluit van 4 november 1974 tot vaststelling van sommige nadere regelen
voor de berekening van het basisloon
inzake schadeloosstelling voor beroepszielcten wijzigen geen regel inzake de
aansp1·akelijkheid (2).

7°

Zo, v66r de datum van het begin van de
arbeidsongeschiktheid, de door een be?'oepsziekte getroffene de beroepscategorie
heejt verlaten waar hij aan het risico
van de opgedane ziekte was blootgesteld,
is het basisloon het gemiddeld loon dat
aan de overige we1·knemers van deze
bm·oepscategorie werd verleend tijdens
de PM'iode van een jaar v66r de datum
van het begin van de arbeidsongeschiktheid. (Wetten betreffende de schade-

(1) Cass., 2 maart 1977, supra, biz. 714.
(2) Raadpl. cass., 24 december 1975 (Arr.
cass., 1976, biz, 506), en de conclusie van
Advocaat-generaal Lenaerts, Rechtslc. Weelcbl.,
7oBEROEPSZIEKTE. -BASISLOON.- , 1975-1976, kol. 1999-2001,

-797loosstelling voor beroepsziekten, gecoordineerd op 3 juni 1970, art. 49,
vierde lid.)
(TRIPODI,
T. FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 april 1975 door het Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 2 van het
Burgerlijk W etboek, 46, inzonderheid
eerste, derde en laatste lid, van de wet
van 24 december 1963 betreffende de
schadeloosstelling voor en de voorkoming van beroepsziekten, dat gewijzigd is bij de wet van 24 december
1968, l, 2 van het koninklijk besluit
van 1 augustus 1969 tot vaststelling van
sommige nadere regelen betreffende de
berekening van het basisloon inzake
schadeloosstelling van beroepsziekten, 1,
2, 3, 4, 5 van het koninklijk besluit van
4 november 1974 tot vaststelling van
sommige nadere regelen voor de berekening van het basisloon inzake schadeloosstelling voor beroepsziekten en, voor
zoveel nodig, 49, inzonderheid eerste,
derde en laatste lid, van de op 3 juni 1970
gecoordineerde wetten betreffende de
schadeloosstelling voor beroepsziekten,
doordat verweerder heeft beslist dat
het basisloon van het jaar 1968, dat in
aanmerking dient genomen te worden
voor de schadeloosstelling van eiser die
lijdt aan een beroepsziekte, moet worden
vast.gesteld op 126.481 frank overeenkomstig het koninldijk besluit van
1 augustus 1969 tot vaststelling van
sommige nadere regelen betreffende de
berekening van het basisloon inzake
schadeloosstelling van beroepsziekten,
dat. wil zeggen op het gemiddelde van de
basislonen welke de door beroepsziekten
getroffenen die tot de in aanmerking te
neinen categorie behoren in dat referentiejaar hebben verdiend, en het arrest
beslist dat, voor de vaststelling van het
bedrag van de vergoedingen die aan
eiser verschuldigd zijn vanaf 1 januari
1971, het koninklijk besluit van
1 augustus 1969. moet worden toegepast,
terwijl, toen het arbeidshof zulks op
14 april 1975 besliste, het koninklijk
besluit van 1 augustus 1969 niet meer
van kracht was, daar het opgeheven werd
bij het koninklijk besluit van 4 november
1974 1nt vaststelling van sommige nadere

regelen voor de berekening van het
basisloon inzake schadeloosstelling voor
beroepsziekten, dat overeenkomstig de
artikelen 4 en 5 uitwerking heeft met
ingang van 1 januari 1973; de wets- of
reglementsbepalingen tot vaststelling van
de wijze waarop de wegens een beroepsziekte
verschuldigde
vergoedingen
worden berekend in beginsel van toepassing zijn op de berekening van de
vergoedingen verschuldigd uit hoofde
van de gevolgen van een v66r hun
inwerkingtreding gebleken ziekte die
zich voordoen of voortduren na die
datum, tenzij de vergoedingen op dat
ogenblik reeds de:finitief waren vastgesteld (artikel 2 van het Burgerlijk
Wetboek); de aan eiser verschuldigde
vergoedingen nog niet de:finitief waren
vastgesteld op het moment dat het
koninklijk besluit van 4 november 1974
in werking is getreden en dus overeenkomstig de bepalingen van dit koninklijk
besluit berekend moesten worden en
bijgevolg op grond van een basisloon
dat berekend wordt aan de hand van
inlichtingen voorkomend op de individuele steekkaart betreffende de jaarlijkse
vakantie, doch niet op grond van een
basisloon dat wordt vastgesteld op het
gemiddelde van de basislonen welke
de door beroepsziekten getroffenen die
tot een of andere bepaalde beroepscategorie behoren in het referentiejaar
hebben verdiend (schending van alle in
het middel vermelde wets- en reglementsbepalingen) :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen het middel
opgeworpen en hieruit afgeleid dat de
bepalingen van de koninklijke besluiten
van 1 augustus 1969 en 4 november 1974
tot vaststelling van sommige nadere
regelen voor de berekening van het
basisloon inzake schadeloosstelling voor
beroepsziekten enkel aanvullende bepalingen zijn en de openbare orde niet raken
en dat het micldel bijgevolg nieuw is en
niet voor het eerst voor het Hof kan
worden aangevoerd :
Overwegende · dat, hoewel de in die
koninklijke besluiten vastgestelde berekeningsregelen enkel van toepassing
zijn in een subsidiair geval, ze niettemin
van openbare orde zijn ; dat het middel
waarin die bepalingen worden aangevoerd
bijgevolg voor het eerst voor het Hof
kan worden opgeworpen ;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet gegrond is ;
Overwegende dat, in geval van wijzi-
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vaststelling van de wijze waarop de
wegens een beroepsziekte verschuldigde
vergoedingen worden berekend,
de
rechter de nieuwe wet in beginsel niet
aileen moet toepassen op de vergoedingen
verschuldigd uit hoofde van een na de
inwerkingtreding van de wet ontstane
beroepsziekte, doch ook op de vergoedingen verschuldigd uit hoofde van de
gevolgen van een vroegere ziekte die zich
voordoen of voortduren na de inwerkingtreding van deze wet, tenzij de vergoeding
op dat ogenblik reeds de:finitief is vastgesteld;
Overwegende dat de bepalingen van
het koninklijk besluit van 4 november
1974 tot vaststelling van sommige nadere
regelen voor de berekening van het
basisloon inzake schadeloosstelling voor
beroepsziekten niet een regel betreffende
de aansprakelijkheid wijzigen ;
Overwegende dat de arbeidsongeschiktheid van eiser is begonnen v66r 1 januari
1973, vanaf welke datum het koninklijk
besluit van 4 november 1974 uitwerking
heeft, doch dat v66r die datum geen
enkele vergoeding definitief was vastgesteld;
Overwegende dat het arrest derhalve,
voor de berekening van de vergoedingen
verschuldigd voor de periode · vanaf
1 januari 1973, het koninklijk besluit
van 4 november 1974 moest toepassen;
Dat het, door zulks niet te doen,
artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek.
en de in het middel vermelde bepalingen
van voormeld koninldijk besluit heeft
geschonden ;
Dat het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat, inzake het beroep van eiser
tegen de beslissing van verweerder
volgens welke hij als ondergrondse handlanger werkzaam was geweest en dat het
loon van het jaar 1968 dat als grondslag
moet dienen voor de berekening van zijn
vergoedingen derhalve 126.481 frank
bedraagt, welk bedrag overeenstemt
met de derde van de beroepscategorieen
als vermeld in de tabel die in het Belgisch
Staatsblad van 15 augustus 1969 is
bekendgemaakt ter uitvoering van het
koninldijk besluit van 1 augustus 1969
tot vaststelling van sommige nadere
regelen betreffende de berekening van
het basisloon inzake schadeloosstellihg
van beroepsziekten, en met betrekking
tot de conclusie waarin eiser .betoogde

dat hij moest worden gerangschikt in de
tiende beroepscategorie en dat het basisloon van het jaar 1968 dat in aanmerking
dient genomen te worden voor de
berekening van zijn vergoedingen bijgevolg 194.147 frank bedraagt, omdat hij,
voordat hij op 8 maart 1959 elke activiteit stopzette, slechts gedurende enkele
weken handlanger was geweest, doch
dat hij gedurende een periode van
twaalf jaar, die helemaal op het einde
van het jaar 1958 was geeindigd, als
delver werkzaam was geweest, wat hij
aanbood door getuigenissen te bewijzen,
het arrest, met bevestiging van de
beslissing van de eerste rechter, het
beroep niet gegrond verklaart, om de
redenen : dat vier attesten van werkmakkers van eiser volgens welke hij
tijdens het jaar 1958 als delver had
gewerkt « enige waarde schijnen te
hebben, niettegenstaande ze tamelijk
vaag ·zijn, als men ze vergelijkt met een
stuk waarin de Dienst voor de pensioenen
het werkelijke loon berekent dat als
grondslag dient voor het pensioen,
namelijk 72.478 frank, dat het loon van
een delver zou zijn » ; dat eiser volgens
andere stukken tot de vierde categoric
zou behoren ; dat eiser in zijn aanvullende
conclusie toegeeft dat hij tot in juli 1958
delver is geweest; « dat hij in 1959 tot de
stopzetting van zijn arbeid. moeizaam
als handlanger heeft gewerkt »; dat
« deze stelling kan worden aangenomen
en bijna niet in strijd is met de stelling
van het Fonds voor de beroepsziekten,
doch dat de gevolgen van het materiele
feit onderzocht moeten worden in het
licht van artikel 49 » van de gecoordineerde wetten van 3 juni 1970 en dat
de bepalingen van het vierde lid van dit
artikel moeten worden toegepast volgens
hetwelk, zo, v66r de datum van het begin
van de arbeidsongeschiktheid, de getroffene ,de beroepscategorie heeft verlaten
waar hij aan het risico van de opgedane
ziekte was blootgesteld, het basisloon
het gemiddeld loon is dat aan de overige
werknemers van de beroepscategorie
werd verleend tijdens de periode van
een jaar v66r de datum van het begin
van de arbeidsongeschiktheid,

terwijl eiser in zijn op 23 oktober 1974
ter griffie van het arbeidshof neergelegde
aanvullende conclusie aanvoerde dat hij
" gedurende 12 jaar delver is geweest
tot in december 1958 (einde van de
maand) »en hij in zijn op 5 februari 1975
neergelegde conclusie vroeg door getuigenissen te mogen bewijzen « dat hij in
1968 )) - lees 1958 ;,.- cc tot de maand

t--

~:-

-799december tot. de tiende beroepscategorie
behoorde ... en dat hij als delverwerkte »,
zodat het arrest de bewijskracht van die
conclusies miskent wanneer het zegt dat
eiser zou hebben toegegeven dat hij tot
in juli I958 als delver had gewerkt
(schending van de artikelen 13I9, I320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
te1·wijl, door te verklaren, enerzijds,
dat sommige elementen die eiser had
aangevoerd ten betoge dat hij gedurende
het jaar 1958 delver was geweest enige
waarde hebben en dat de stelling volgens
welke hij enkel in 1959 als handlanger
had gewerkt kan worden aangenomen,
en, anderzijds, dat deze stelling bijna
niet in strijd is met die van verweerder,
het arrest overwegingen geeft die niet
met elkaar overeen te brengen zijn en er
derhalve in zijn motivering een tegenstrijdigheid voorkomt die gelijkstaat
met het ontbreken van gronden (schending van artikel 97 van de Grondwet);
en terwijl de overwegingen van het
arrest helemaal niet impliceren dat het
door eiser aangevoerde feit dat hij
gedurende het hele jaar 1958 delver
was geweest onjuist is, zodat het arrest
eigenlijk niet antwoordt op eisers conclusie voor zover hij vroeg dit feit door
getuigenissen te mogen bewijzen (scherrding van artikel 97 van de Grondwet) :

gegeven, daar, naar luid van artikel 49,
vierde lid, van de gecoordineerde wetten,
aileen de werkzaamheid die verweerder
uitoefende op het moment dat hij het
werk in de mijn heeft stopgezet, namelijk
op 7 maart I959, in aanmerking mocht
worden genomen ;
Dat het middel bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat, krachtens artikel 53,
tweede lid, van de gecoordineerde wetten
betreffende de schadeloosstelling voor
en de voorkoming van beroepsziekten,
de kosten ten laste moeten komen van het
Fonds voor de beroepsziekten ;

Overwegende dat artikel 49, vierde lid,
van de gecoordineerde wetten betreffende
de beroepsziekten luidt dat, zo v66r de
datum van het begin van de arbeidsongeschiktheid de door een beroepsziekte
getroffene de beroepscategorie heeft verlaten waar hij aan het risico van de
opgedane ziekte was blootgesteld, het
basisloon het gemiddeld loon is dat aan
de overige werknemers van die beroepscategorie werd verleend tijdens de periode
van een jaar v66r de datum van het begin
van de arbeidsongeschiktheid ;
Overwegende dat het arrest, zonder
deswege te worden bekritiseerd, beslist
dat genoemd artikel 49, vierde lid, ten
deze van toepassing is en vaststelt dat
verweerder vanaf 7 maart I959 niet meer
behoorde tot de beroepscategorie waar
hij aan het risico van de opgedane
beroepsziekte was blootgesteld ;
Dat het arrest bovendien beslist dat
verweerder op dat moment handlanger
was;
Overwegende dat het middel in zijn
drie onderdelen kritiek oefent op de
gronden van het arrest voor zover dit
de werkzaamheid van verweerder in de
loop van het jaar 1958 onderzoekt;
Dat die gronden ten overvloede zijn

De Gryse.

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest voor zover het uitspraak
doet over de vergoedingen die aan eiser
verschuldigd zijn voor de op I januari
1973 ingaande periode; verwerpt de
.voorziening voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
23 maart I977. - 3e kamer. - Voorzitter, de H. Polet, voorzitter.- Verslaggever, de H. Janssens. - Gelijkluidende
conclusie, de H. Duchatelet, advocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. Biitzler en

I e KAMER. -

24 maart 1977,

1° RAAD vAN STATE. - BEROEP TOT
NIETIGVERKLARING VAN EEN VER·
ORDENENDE AKTE. VERWERPING
DOOR DE AFDELING ADMINISTRATIE VAN
DE RAAD VAN STATE. - BESLISSING
WELKE NOOH KRACHT VAN GEWIJSDE
« ERGA OMNES », NOOH RET KENMERK
VAN EEN ALGEMENE EN ALS REGEL
GELDENDE BESOHIKKING. HEEFT.

2o RECHTERLIJK GEWIJSDE. BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN
EEN VERORDENENDE AKTE. VER·
WERPING DOOR DE AFDELING ADMINIS·
TRATIE VAN DE RAAD VAN STATE. BESLISSING ZONDER GEZAG VAN GE·
WIJSDE « ERGA OMNES ».
3°

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN. DIREOTE GEMEENTEBELASTINGEN.- REOLAMATIE.
- BESTENDIGE DEPUTATIE. - EIGEN·

-800LIJKE RECHTSPRAAK. TOEZICHT OP
DE WETTELIJKHEID VAN D;Il: TOEGE·
PASTE BESLUITEN EN VERORDENINGEN,

1o en 2° Het arrest waarbij de ajdeling
administratie van de Raad van State
een beroep tot nietigverklm·ing van een
verordenende akte verwe1·pt, heejt geen
gezag van gewijsde erga omnes, noch
het kenmerk van een algemene en als
1·egel geldende beschikking; het is niet
bindend voor de hoven en rechtbanken
en met eigenlij ke rechtsmacht belaste
organen zelfs wanneer de nietigheid van
de verordenende akte voo1· hen werd
aangevoerd op grand van hetzelfde middel
en tussen dezelfde pm·tijen (1}. (Art. 107
Grondwet.)
3o

De bestendige deputatie van een
provincieraad, waarbij een reclamatie
tegen di1·ecte gemeentebelastingen aanhangig is, is een met eigenlijlce rechtsmacht belast orgaan (2) en heeft, als
dusdanig, het recht en de verplichting
na te gaan of de besluiten of verordeningen, wellce zij moet toepassen, met de
wet overeenstemmen (3). (Art. 107
Grondwet.)

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP << FORGES DE
THY-J\'LARCINELLE ·EN MONCEAU l>, T.
GEMEENTE FONTAINE·L'ErVEQUE.)
ARREST (ve~•taling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 1 april 1976 gewezen door
de Bestendige Deputatie yan de Provincieraad van Henegouwen ;
Over het eerste middel', afgeleid uit de
schending van het algemeen rechtsbeginsel dat de rechters verbiedt uitspraak te doen bij wege van algemene
en als regel geldonde beschikking, vastgelegd ·mot name in de artikelon 6 van
hot · Gerechtelijk Wotboek, 237 van hot
Strafwetboek, 28 en 30 van de Grondwet,
en voor zover als nodig schending van
do genoemde artikelen, van hot algemeen
(1) Cass., 22 oktober 1970 (A1'1". cass.,
1971,· biz. 168) en de conciusie van de Procureur~Generaal Ganshof van· der Meersch;
Les Novelles; broit administratif, d. VI,
Conseil d'Etat, · nrs. ·1871 en vig. ; " Ret
rechterlijk gewijsde en het Gerechtelijk
Wetboek i', rede voor het Hof door de Eerste
·-i\.dvoc;,at~Generaa1 Mah>J,ux uitgesproken op
piechtige zitting van 1 seJ?.tember. 1971 ; ,

a:

rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde
van de arresten van de Raad van State,
en voor zover als nodig schending van de
artikelen 1350 van het Burgerlijk Wethoek en 33 van het Gerechtelijk W etboek,
evenals uit de schending van de artikelen,
inzonderheid 1, 2 en 3, van het gemeenteraadsbesluit van de gemeente .Fontainel'Eveque van 4 december 1969, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 26 februari 1970, en voor zover als nodig
schending van genoemd koninklijk besluit houdende goedkeuring, en van de
artikelen 97 en 107 van de Grondwet,
doordat de bestreden beslissing hot
middel verwerpt dat eiseres uiteengezet
heeft in haar bezwaarschrift en in haar
aanvullende memorie, volgens hetwelk
de litigieuze belasting een indirecte
belasting was, ten deze eon door de wet
van 18 juli 1860 verboden octrooirecht,
om de enkele reden dat de Raad van
State, door bij arrest van 13 juni 1974 (4)
hot verzoekschrift te verwerpen dat op
30 april 1970 werd ingediend en« waarbij
de naamloze vennootschap Forges de
Thy-Marcinelle en Manceau de nietigverklaring vordert : I 0 van de beslissing
van 4 deC'ember 1969 waarbij de
gemeenteraad vanFontaine-L'Eveque ten
behoove van de stad voor het jaar 1969
een belasting heeft ingevoerd van
0,10 frank per m 3 mijngas opgevangen
uit de op gemeentelijk grondgebied
gelegen putten, 2° van hot koninklijk
besluit van 26 februari 1970 dat die
beslissing goedkeurt, erkend heeft dat de
bewuste belasting eon directe belasting
is)>,
te~·wijl,

eerste onderdeel, artikel 107 van
de Grondwet, dat toepasselijk is op de
bestendige deputatie wanneer ze als
administratief rechtscollege uitspraak
doet in :fiscale zaken, de hoven en rochtbanken verplicht de verordeningen aileen
toe te passen in zover zij . van oordeel
zijn dat ze met de wetten overeenstemmen, aan welke verplichting geen
afbreuk kan worden gedaan door het
gezag van een arrest tot verwerping van
de Raad van State ; de bestreden beslissing bijgevolg, nu ze moest uitspraak
VAN WELKENHUYZEN, « L'autorite de la
chose juge des arrets du Oonseil d'Etat, en
matiere de responsabilite de la puissal).ce
publique », noot onder cass., 7 november 1975,
Rev. m·it. jur. belge, 19.'77, biz. 421.
(2) Oass., 26 jainii:ri 1977,· ;up1·a, biz. 590.
. (3) Cass., i5 januari 1976 (Arr, cass., 1976,
blz. 571), , , '
. ·
··
'
(~1
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doen· over de wettelijkheid van een
reglement, het belastingreglement van
'-"december 1969 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 26 februari 1970, zich
ter verantwoording van zijn beslissing
niet kon beperken tot het enkel aanvoeren van het voornoemd arrest tot
verwerping van de Raad van State,
zelfs al werd dit tussen dezelfde partijen
gewezen over de wettelijkheid van
hetzelfde reglement en over gedeeltelijk
identieke middelen, zonder artikel 107
van de Grondwet te miskennen (scherrding van al de in het middel bedoelde
bepalingen en inzonderheid van genoemd
artikel 107 van de Grondwet) en zonder
op een onwettige wijze aan dit arrest tot
verwerping van de Raad van State een
gezag van gewijsde te verlenen dat zich
opdringt aan de hoven en: rechtbanken
die de wettelijkheid van een verordenende
akte moeten onderzoeken (schending
van al de in bet middel bedoelde bepalingen en inzonderheid van het algemeen
rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde
van de arresten van de Raad van State
en van artikel 107 van de Grondwet);
tweede onderdeel, zelfs in de onderstelling, quod non, dat de beslissing aan
bet voornoemd arrest van de Raad van
State geen gezag van gewijsde had
willen verlenen dat het niet had, de be13lissing .enkel zou stoelen op de verwijzing
naar de rechtspraak; een dergelijke
verwijzing naar de rechtspraak, a fortiori
wanneer deze enkel bestaat uit een enig
arrest, niet wettelijk beschciuwd kan
worden als een motief, zodat bet arrest
bijgevolg niet regelmatig met redenen
is omkleed (schending van de in het
middel bedoelde bepalingen en inzonderheid van artikel 97 van de Grondwet);
de beslissing aldus aan het voornoemd
arrest tot verwerping op zijn minst het
karakter zou hebben verleend van een
algemene en als regel geldende J:>eschikking waardoor de beslissing het algemeen
beginsel schendt van de beperking van
de rechtsprekende bevoegdheid van de
rechter tot het hem voorgelegd concreet
geval, alsmede artikel 6 van het Gerechtelijk W etboek dat dit beginsel vastlegt
(schending van al de in het middel
bedoelde bepalingen en inzonderheid van
artikel 6 van het Gerechtelijk W etboek,
van het algemeen rechtsbeginsel dat de
'rechters verbiedt uitspraak te doen bij
wege van· algemene en als regel geldende
beschikking en van de artikelen 237 van
het Strafwetboek, 28 en 30 van de Grandwet waarin dit beginsel vastgelegd
wordt);
CASSATIE, 1977. 26

derde onderdeel, ·de beslissing, door
alleen deze motivering over te nemen,
aan dubbelzinnigheid lijdt in zoverre
riiet kan worden uitgemaakt of de
beslissing aan voornoemd arrest tot
verwerping van de Raad van State op
onwettige wijze ofwel een gezag van
gewijsde dat dit arrest niet bezit ofwel
een algemeen en beschikkend karakter
heeft willen toekennen, dan wel of ze
daarentegen door overname ervan heeft
willen verwijzen naar de motieven van
genoemd arrest (schending van al de in
het middel bedoelde bepalingen en
inzonderheid van. artikel 97 van de
Grondwet):
W at het eerste en het tweede onderdeel
van het middel betreft :
Overwegende dat de bestendige deputatie, ter verwerping van het middel
waarin eiseres betoogde dat de belastirig
welke verweerster ten haren laste ten
kohiere ,had gebracht een indirecte
belasting was, ten deze een bij de wet
van 18 juli 1860 verboden octrooirecht,
enkel erop wijst dat de Raad van State,
door zijn arrest van 13 juni 1974 waarbij
het verzoekschrift van eiseres werd
verworpen dat . ·strekte tot nietigverklaring van de beslissing van de
gemeenteraad van Fontaine-L'Eveque
van 4 december 1969 tot vaststelling
van genoemde belasting en van het
koninklijk besluit van 26 februari 1970
dat die beslissing goedkeurt, « het directe
karakter van de bewuste belasting heeft
erkend »;
.
Dat de bestendige deputatie niet de
redenen opgeeft waarom z.e de rechtsleer
van het arrest van de ·Raad van State
overneemt, doch enk;el steunt op dit
arrest;
.
Dat . de bestendige . deputatie aldus
hetzij erkend .· heeft dat .het arrest van
de Raad v(ln State gezag van gewijsde
had ten aanzien van de betwisting die
bij haar aanhangig was gemaakt, hetzij
aan dit arrest het karakter heeft verleend
.van een algemene en als regel geldende
beschikking ;
.
Overwegende dat, enerzijds, een arrest
waarbij de Raad van State een verzoekschrift. tot nietigverkhtring van een
'verordenende akte verwerpt niet bindend
is voor de hoven en rechtbanken, zelfs
wanneer de nietiglwid van· de ver:
ordene:ride akte voor hen werd aangevoerd op grond van hetzelfde middel
en tussen dezelfde partijen ;
Dat het verzoek tot nietigverklaring
overeenkomstig artikel 14 van de wetten
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op de Raad van State, gecoordineerd bij
het koninklijk besluit van 12 januari
1973, geen afbreuk heeft gedaan aan de
regel van artikel 107 van de Grondwet,
luidens welke de hoven en rechtbanken
de algemene, provinciale en plaatselijke
besluiten en verordeningen aileen toepassen in zover zij met de wetten overeenstemmen;
Dat de bestendige deputatie van een
provincieraad, bij wie een bezwaarschrift
tegen gemeentebelastingen aanhangig
wordt gemaakt, als administratief rechtscollege optreedt en als dusdanig mag en
moet nagaan of de besluiten en reglementen die zij moet toepassen met de
wet overeenstemmen ;
Dat het arrest van de Raad van State
van 13 juni 1974 bijgevolg geen gezag
yan gewijsde had ten aanzien van de
aan de bestendige deputatie voorgelegde
betwisting ;
Overwegende dat de arresten van de
afdeling administratie van de Raad van
State overigens, zelfs al hebben zij in
bepaalde gevallen gezag van gewijsde
e?·ga omnes, geen algemene en als regel
geldende beschikkingen zijn ;
· Overwegende dat de bestendige deputatie bijgevolg, door enkel te steunen
op het arrest tot verwerping van 13 juni
1974 van de Raad van State, zijn beslissing niet wettelijk met redenen heeft
omkleed;
Dat het eerste en het tweede onderdeel
van het middel gegrond zijn ;
Om die redenen, en zonder de overige
aangevoerde middelen te moeten onderzoeken die tot geen ruimere vernietiging
kunnen leiden, vernietigt de bestreden
beslissing, behalve in zoverre zij het
bezwaarschrift ontvankelijk verklaart en
beslist dat eiseres 136.699 frank terugbetaald krijgt op haar aanslag in de
litigieuze belasting ; beveelt dat van dit
arrest melding wordt gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt verweerster in
de kosten ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Bestendige Deputatie
van de Provincieraad van Brabant.
24 maart 1977.- 1" kamer.- Voorzitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter.
- Verslaggever, de H. Meeus. - Gelijkluidende conolusie, de H. Delange, procureur-generaal.- Pleiter, de H. L. Simont.
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24 maart 1977.

1° VENNOOTSCHAPPEN.- HANDELSVENNOOTSCHAP. lNVEREFFENINGSTELLING.
SCHULDEISERS
WIER
SCHULDVORDERING IS ONTSTAAN VOOR
DE INVEREFFENINGSTELLING. GELIJKHEID BIJ DE VERDELING VAN HET
MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN, ONVERMINDERD DE RECHTEN VAN DE BEVOOR·
RECHTE SOHULDEISERS.

2°

VENNOOTSCHAPPEN. HANDELSVENNOOTSCHAP. lNVEREFFE•
NINGSTELLING. SAMENLOOP VAN
SOHULDEISERS WIER SCHULDVORDERING
BESTAAT VAN VOOR DE INVEREFFENINGSTELLING.- RECHTEN VAN DEZE
SCHULDEISERS
ONHERROEPELIJK EN
ONDERLING VASTGELEGD.

3° VENNOOTSCHAPPEN.- HANDELSVENNOOTSCHAP. lNVEREFFENINGSTELLING.
N IET-BEVOORRECHTE
SCHULDEISER WIENS
SCHULDVORDE·
RING BESTAAT VAN VOOR DE INVEREFFENINGSTELLING. RECHT VAN
DEZE SCHULDEISER ZIJN SCHULDVOR·
DERING GERECHTELIJK TE DOEN VAST·
STELLEN. VERZET VAN DE VENNOOTSCHAP TEGEN DE DADEN VAN
TENUITVOERLEGGING. VERZET GEGROND INDIEN DE RECHTEN VAN DE
ANDERE SCHULDEISERS DOOR DEZE
DADEN WORDEN GESCHAAD.

W ordt een handelsvennootschap in
ve?·effening gesteld dan moet, onverminderd de rechten van de bevoorrechte
schuldeisers, gelijkheid heersen bij de
verdeling van het maatschappelijk vermogen tussen de schuldeisers van de
vennootschap, wier schttldvordering is
ontstaan v66r de invereffeningstelling
van de vennootschap (1). (Art. 184
gecoord. wetten op de handelsvennootschappen.)

1°

2° I nvereffeningstelling van een handelsvennootschap doet een samenloop
ontstaan tussen de niet- bevoorrechte
schuldeiset·s van de vennootschap, wier
schuldvordering bestaat van v66r de
invereffeningstelling, en legt de rechten
van deze schuldeisers onherroepelijk en
onderling vast (2).
3° Hoewel een niet-bevoorrechte schuldeiser
van een handelsvennootschap in ver(1) en (2) Zie de verwijzingen in de conclusie van het openbaar ministerie, verschenen
in Bull. en Pas., 1977, I, biz. 792 en vlg.
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-803effening, wiens schuldvordering is ontstaan v66r de invereffeningstelling, een
individuele rechtsvo1·dering tegen de
vennootschap kan instellen, met name
om zijn scht<ldvordering gerechtelijk
te doen vaststellen, kan deze 1'echtsvorde1'ing niet leiden tot daden van
tenuitvoerlegging waardoor de 1'echten
van de andere schuldeise1·s zouden
worden geschaad (I). De rechter bij wie
het verzet van de vennootschap tegen
dergelijl~e daden van tenuitvoerlegging
aanhangig is, neemt dit ve1·zet aan, in
zoverre deze daden de rechten van de
andm·e schuldeisers zouden schaden.
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP (( HOUILLERES
UNIES DU BASSIN DE CHARLEROI »,
IN VEREFFENING, T. MICHEL H. EN A.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Geiet op het bestreden
arrest, op 20 mei I975 door het Hof
van Beroep te Bergen gewezen (2) ;
Over het middei afgeieid uit de scherrding van de artikelen 184, 2I2 (dit
Iaatste artikel gewijzigd bij de wet van
I4 juni I926) van de wetten op de
handelsvennootschappen, gecoordineerd
bij koninklijk besluit van 30 november
I935, 7, 8 van de hypotheekwet van
I6 december I85I, I395 en I396 van het
Gerechtelijk W etboek,
doordat het arrest, na de vaststelling
dat de schuldvordering van de verweerders , een schuldvordering in de
massa was en dat eiseres een burgerrechtelijke vennootschap is onder de
vorm van een handelsvennootschap,
de vordering verwerpt die strekte tot
sohorsing van de door de ·verweerders
aangevangen daden van gedwongen tenuitvoerlegging op· het vermogen van de
eisende vennootschap, zulks op grond
dat geen wettekst voorziet in de schorsing
van de individuele vervolgingen tijdens
de vereffening van een burgerrechtelijke
vennootschap onder de· vorm van een
handelsvennootschap,
zelfs wanneer,
zoals ten deze, die daden van tenuitvoerlegging andere schuldeisers kunnen
schaden omdat de vennootschap onmogelijk kan instaan voor haar volledig
passief,
. terwijl, zoals eiseres bij conclusie
· (1) Zie· vorenstaande noot.
(2) Pas., 1976, II, '50.

betoogde, de ontbinding en de invereffeningstelling van een vennootschap
onder de vorm van een handelsvennootschap samenloop van haar niet-bevoorrechte schuldeisers doet ontstaan en tot
gevolg heeft : I 0 dat onder hen gelijkheid
moet heersen, 2° dat vanaf de in vereffeningstelling hun rechten op onher~
roepelijke wijze worden vastgelegd eri
3° dat, hoewel de niet-bevoorrechte
schuldeisers het recht behouden hun
schuldvorderingen gerechtelijk te laten
vaststellen en zelfs de veroordeling van
de vennootschap in vereffening te be··
komen, zij nochtans de rechten van de'
andere niet-bevoorrechte schuldeisers niet
mogen schaden door daden van tenuitvoerlegging tot volledige betaling van
deze schuldvorderingen, zodat de ver•
effenaars zich dienen te verzetten tegen
dergelijke daden van tenuitvoerlegging
en dat dit verzet voor de rechter moet
gebracht worden die bevoegd is om
kennis te nemen van de moeilijkheden:
bij de tenuitvoerlegging van gerechtelijke
beslissingen, dat wil zeggen de beslagrechter :
Overwegende dat uit de stukken van
de rechtspleging volgt dat eiseres de
verweerders voor de beslagrechter heeft
gedaagd
teneinde. ontvankelijk
en
gegrond te doen verklaren haar verzet.,
tegen het bevel dat de verweerders haar
hadden betekend, alsmede tegen a1J~
proceshandelingen die daaruit zouden.
kunnen voortvloeien ; dat eiseres tot
staving van haar verzet aanvoerde dat
zij, indien zij aan dit bevel moest voldoen,
artikel I84 van de gecoordineerde wetten
op de handelsvennootschappen niet ZOll
kunnen in acht nemen, hetwt')lk impliceert
dat de niet-bevoorrechte schuldeisers.
op gelijke ·wijze moeten . behandeld
worden;
Overwegende dat het arrest erop wijst·,
enerzijds, dat eiseres betoogt dat zij
onmogelijk een dividend kan vaststellen,
niet enkel omdat zij · slechts over een
klein actief beschikt, doch vooral omdat
zij gedurende veertig jaar aangesproken
kan worden wegens mijnschade en,
anderzijds, dat in .haar geval geen
faillietverklaring mogelijk is omdat zij
een burgerrechtelijke vennootschap is;
Overwegende dat aldus blijkt dat het
verzet hierop steunde dat de daden, va1,1
tenuitvoerlegging die de verweerders
tegen eiseres zouden stellen, de rechtel,l,
van de andere schuldeisers zouden
schaden;
Overwegende dat het arrest de vorde-'
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ring niet gegrond verklaart omdat geen
enkele wettekst in de schorsing voorziet,
tijdens de vereffeningsperiode van een
burgerrechtelijke vennootschap onder de
vorm van een handelsvennootschap,
van de individuele vervolgingen, welke
de schuldeisers kunnen instellen krachtens artikel 7 van de hypotheekwet van
I6 december I851;
Overwegende dat de dwingende tekst
van artikel 184 van de gecoordineerde
wetten op de handelsvennootschappen
impliceert dat, onverminderd de rechten
van de bevoorrechte schuldeisers, gelijkheid moet heersen bij de verdeling van
het maatschappelijk vermogen tussen
de schuldeisers, wier schuldvordering is
ontstaan v66r de invereffeningstelling
van de vennootschap ; dat vanaf deze invereffeningstelling de rechten van deze
schuldeisers onderling onherroepelijk zijn
vastgelegd ;
Dat hieruit volgt dat het voor de
schuldeisers van een vennootschap in
vereffening een verworven recht is dat
een
afzonderlijke
niet-bevoorrechte
schuldeiser geen groter aandeel uitbetaald krijgt dan zijzelf;
Overwegende dat wanneer een van de
schuldeisers een individuele rechtsvordering tegen de vennootschap instelt,
met name teneinde zijn schuldvordering
gerechtelijk te doen vaststellen, deze
rechtsvordering niet kan leiden tot
daden ·van tenuitvoerlegging waardoor
de rechten van de andere schuldeisers
zouden worden geschaad ;
Overwegende dat de rechter bij wie
het verzet aanhangig is van een vennootschap in vereffening tegen de daden van
te:riuitvoerleggin:g van een niet-bevoorrechte schuldeiser wiens schuldvordering
ontstaan is v66r de invereffeningstelling,
moet nagaan of deze daden de rechten
van de andere schuldeisers zouden schaden en, in zoverre, het verzet aannemen ;
Dat het arrest, door het verzet niet
gegrond te verklaren op grond van
vorenvermelde reden, zijn beslissing niet
wettelijk verantwoordt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen; vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat. van dit arrest
melding wordt gemaakt op de kant van
de vernietigde besl~ssing ; houdt de
kosten aan opdat daarover door de
feitenrechter wordt beslist ; verwijst
de zaak naar het Hof van Beroep te
Luik.
24 maart I977.- I• kamer.- Voorzittm·, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter.

- Verslaggever, de H. Meeus.- Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, procureur-generaal. - Pleiters, de HH. Van
Ryn en Bayart.

I•

KAMER.-

24 maart 1977.

1° VENNOOTSCHAPPEN.- HANDELSVENNOOTSCRAP. lNVEREFFENING-·
STELLING.
SCRULDEISERS
WIER
SCRULDVORDERING IS ONTSTAAN VOOR
DE INVEREFFENINGSTELLING. GELIJKHEID BIJ DE VERDELING VAN RET
MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN, ONVERMINDERD DE RECRTEN VAN DE BEVOORRECRTE SCHULDEISERS.

2°

VENNOOTSCHAPPEN. HANDELSVENNOOTSCRAP. lNVEREFFENINGSTELLING. SAMENLOOP VAN
SCRULDEISERS WIER SCHULDVORDERING
BESTAAT VAN VOOR DE INVEREFFENINGSTELLING.- RECRTEN VAN DEZE
SCHULDEISERS
ONRERROEPELIJK
EN
ONDERLING VASTGELEGD.

3° VENNOOTSCHAPPEN.- HANDELSVENNOOTSCRAP. lNVEREFFENINGSTELLING.
NIET-BEVOORRECRTE
SCRULDEISERS WIER SCRULDVORDERING
IS ONTSTAAN VOOR DE INVEREFFENING·
STELLING.- SCRORSING VAN DE LOOP
VAN DE INTERESTEN IN DE VERROUDINGEN TUSSEN DEZE SCRULDEISERS, WAN·
NEER RET MAATSCHAPPELIJK YERMO·
GEN
GEEN
BETALING
VAN
DEZE
INTERESTEN JVIOGELIJK MAAKT.

W ordt een handelsvennootschap in
vereffening gesteld dan moet, onverminderd de 1'echten van de bevoorrechte
schuldeisers, gelijkheid heersen bij de
verdeling van het maatschappelijk vermogen tttssen de schuldeisers van de
vennootschap, wier schuldvordering is
ontstaan v66r de invereffeningstelling
van de vennootschap (I). (Art. I84
gecoord. wetten op de handelsvennootschappen.)

1°

2° Invereffeningstelling van een handelsvennootschap doet een samenloop
ontstaan tussen de niet-bevoorrechte
schuldeisers van de vennootschap, wier
schuldvordering bestaat van v66r de
invereffeningstelling, en legt de 1·echten
(1) Zie het vorige arrest.
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-805van deze schuldeisers onherroepelijk en
onder ling vast ( l}.

go In de verhoHdingen tussen de ni.etbevoorrechte schuldeise1·s van een handelsvennootschap in vere.ffening, wie1· schuldvordering is ontstaan v661· de invM'e.ffeningstelling, en voo1· de vaststelling
van hun rechten onderling wordt de loop
van de interesten van hun schuldvo?·deringen geschorst op de datum van
de inmere.ffeningstelling wegens de
samenloop welke deze doet ontstaan
tussen die schuldeise1'8 en om de gelijkmatige oplossing van de vere.ffening
mogelijk te maken, wanneM' het actief
van de vennootschap geen betaling van
de interesten mogelijk maakt (2).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP << CHARBONNAGES DE MAURAGE », IN VEREFFENING,
T. NATIONALE
MAATSCHAPPIJ VOOR
KREDIET AAN DE NIJVERHEID.)
ARREST

(VM'taling).

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 6 november 1975 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 184 van de
wetten op de handelsvennootschappen,
gecoi:irdineerd bij koninklijk besluit van
30 november 1935 (Titel IX van Boek I
van het Wetboek van Koophandel), en 8
van de hypotheekwet van 16 december
1851 (Titel XVIII van Boek III van
het Burgerlijk Wetboek},
doordat het arrest de rechtsvordering
van verweerster gegrond verkla;:trt tot
betaling van de bedongen interesten
op haar schuldvordering wege,n,s . de
kredieten en voorschotten welke ZlJ heeft
verleend, en die na de datum van de
bekendmaking van de invereffeningstelling van eiseres (13 oktober 1961) vervallen zijn,
te1·wijl, zoals eiseres bij conclusie
betoogde, de ontbinding en de invereffeningstelling van een naamloze vennootschap samenloop van alle nietbevoorrechte schuldeisers doet ontstaan
en tot gevolg heeft dat gelijkheid moet
heersen bij de verdeling onder hen van
( 1) Zie het vorige arrest.
(2) Zie de verwijzingen in de conclusie van
het openbaar ministerie, verschenen in
Bull. en Pas., 1977, I, blz. 797 en vlg.

het maatschappelijk vermogen en dat
vanaf het ogenblik van de in vereffeningstelling de rechten van die schuldeisers
onderling op onherroepelijke wijze
worden vastgelegd; daaruit volgt dat,
zoals inzake faillissement en gerechtelijk
akkoord en om dezelfde redenen, de
invereffeningstelling noodzakelijk de loop
van de interesten schorst, althans wanneer de actieve boedel geen betaling
ervan mogelijk maakt ; het arrest, door
deze schorsing niet aan te nemen,
artikel 184 van de gecoi:irdineerde wetten
op de handelsvennootschappen schendt,
waarin het beginsel van de samenloop
en de gelijkheid van de niet-bevoorrechte
schuldeisers bij invereffeningstelling van
een naamloze vennootschap wordt vastgesteld :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat de rechtsvordering van verweerster
betaling beoogde van de bedongen
interest op verschillende kredieten en
voorschotten welke zij aan eiseres had
verleend ; dat eiseres aan de eerste
rechter verwijt te hebben aangenomen
dat de schuldvordering uit diverse overeenkomsten van lening en kredietopening
verder interest opbracht na 22 september
1961, datum van haar invereffeningstelling, en te hebben overwogen dat
verweerster de door de vereffenaar
uitgekeerde dividenden mocht toerekenen eerst op de interest en pas nadien
op het kapitaal, overeenkomstig de
voorschriften van artikel 1254 van het
Burgerlijk Wetboek; dat. eiseres tegen
deze beslissing aanvoert dat wegens
de ontbinding van een vennootschap
onderworpen aan de gecoordineerde wet·
ten op de handelsvennootschappen de
loop van de interest wordt geschorst,
althans wanneer, zoals ten deze, de
actieve boedel geen betaling erva:n
mogelijk maakt, met het gevolg dat de
dividenden van de vereffening berekend
moeten worden op basis van het bedrag
van de schuldvordering, hoofdsom en
interest, zoals het op de dag va.n de
invereffeningstelling is vastgelegd ;
Overwegende dat het arrest, met
verwerping van deze grieven,
de
vordering gegrond verklaart, en aldus
aanneemt dat de bedongen interesten
op de niet-bevoorrechte schuldvorde:
rmgen, welke na de invereffeningstelling
van de vennootschap (en niet na de
bekendmalcing van deze invereffeningstelling, zoals in het middel wordt
gezegd) vervallen zijn, bij het bedrag
van de schuldvorderingen zelf moeten

-806gevoegd worden om de rechten van de dat ten aanzien van de schuldenaar de
schuldeisers onderling te bepalen en loop van de interest geschorst zou zijn ;
zulks zelfs wanneer de actieve boedel
Overwegende dat de beslissing van
geen betaling van de interest mogelijk het hof van beroep artikel 184 van de
maakt;
gecoordineerde wetten op de handelsOverwegende dat de dwingende tekst vennootschappen schendt ;
van artikel 184 van de gecoordineerde
Dat het middel gegrond is ;
wetten op de handelsvennootschappen .
impliceert dat, onverminderd de rechten
Om die redenen, vernietigt het bestrevan de bevoorrechte schuldeisers, gelijk- den arrest ; beveelt dat van dit arrest
heid moet heersen bij de verdeling van melding wordt gemaakt op de kant van
het maatschappelijk vermogen tussen de vernietigde beslissing ; houdt de
de schuldeisers wier schuldvordering is kosten aan opdat daarover uitspraak
ontstaan v66r de invereffeningstelling wordt gedaan door de feitenrechter;
van de vennootschap ; dat vanaf deze verwijst de zaak naar het Hof van
invereffeningstelling de rechten van deze Beroep te Luik.
schuldeisers onderling onherroepelijk zijn
vastgelegd ;
24 maart 1977.- 1e kamer. - Voo?·Dat hieruit volgt dat in de verhoudingen tussen deze niet-bevoorrechte zitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter.
schuldeisers en voor de vaststelling van - Verslaggever, de H. Meeus.- Gelijkhun rechten onderling de loop van de luidende conclusie, de H. Delange, procuinterest van hun schuldvorderingen ge- reur-generaal.- Pleiters, de HH. Ansiaux
schorst is op de datum van de inver- en VanRyn.
effeningstelling wegens de samenloop
welke deze doet ontstaan tussen die
schuldeisers en om de gelijkmatige
oplossing van de vereffening mogelijk
te maken wanneer het actief van de
vennootschap geen betaling van de
1e KAMER.- 25 maart 1977.
interest mogelijk maakt ;
Dat immers, zoals inzake faillissement,
TuoRTRAAD VAN
de gelijke behandeling van de niet- 1° ADVOOAAT. BEROEP VAN DE BALIES VAN RET
bevoorrechte schuldeisers het afsluiten
REOHTSGEBIED VAN EEN HOF VAN
van de .rekeningen impliceert, met inBEROEP. - ADVOOATEN DIE KUNNEN
begrip van de rekening van de interest,
GEROEPEN WORDEN OM ZITTING TE
bij de invereffeningstelling, opdat het
NEMEN IN DE GENOEMDE RAAD. bedrag van de schuldvorderingen die
.TAARLIJKSE LIJsT. - MoDALITEITEN
interest opbrengen niet zou verhogen
BIJ DE OPSTELLING.
ten nadele ·van de schuldvorderingen
die geen interest opbrengen, naar rata 20 ADVOOAAT. TUOHTRAAD VAN
van de duur van de vereffening ;
BEROEP VAN DE BALlES VAN RET
REORTSGEBIED VAN EEN HOF VAN
Dat de schorsing van de loop van de
BEROEP. - .JAARLIJKSE LIJST VAN DE
interest van de eisbare schuldvorderingen
ADVOOATEN DIE KUNNEN GEROEPEN
het pendant is van het disconto van de
WORDEN OM ZITTING TE NEMEN. IN DE
schuldvorderingen op termijn zonder
GENOEMDE RAAD. 0UDSTE ADVOinterest, die wegens de invereffeningOATEN NAAR TABLEAU VAN HUN 0RDE
stelling onmiddellijk eisbaar worden ;
MOETEN NIET NOODZAKELIJK OP DIE
Dat hoewel, inzake evenredige verLIJST VOORKOMEN. - GEVOLGEN.
deling, de interest pas ophoudt te lopen
op de tijdstippen bepaald bij artikell637 3° ADVOOAAT. TUOHTRAAD VAN
van het Gerechtelijk W etboek, het
BEROEP VAN DE BALIES VAN RET
behoud in dit geval van de loop van de
REORTSGEBIED VAN EEN ROF VAN
interest de gelijkheid onder de schuldBEROEP. - LED EN VAN DE RAAD VAN
eisers niet in het gedrang brengt, ·omdat
DE 0RDE DIE DE BESLISSING HEEFT
de aangifte van de schuldvorderingen
GEWEZEN WAARTEGEN HOGER BEROEP
de interest op alle in de verdeling opgeIS INGESTELD MOGEN GEEN KENNIS
nomen sommen doet lopen ;
NEMEN VAN DE ZAAK IN ROGER BEROEP.
Overwegende dat het ophouden van
de loop van de interest, voor de bepaling 4° ADVOOAAT. TuoRTRAAD VAN
van de rechten van de niet-bevoorrechte
BEROEP VAN DE BALIES VAN RET
schuldeisers onderling, niet impliceert ,
REOHTSGEBIED VAN EEN HOF VAN

_._.1
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BEROEP. ADVOOAAT DIE DE FUNOTIES VAN SEORETARIS WAARNEEMT, ADVOOAAT DIE ALDUS NOOH AAN DE
BERAADSLAGING NOOH AAN DE BESLISSING VAN DE TUOHTRAAD VAN BEROEP
DEELNEEMT.- GEVOLGEN.

50 ADVOCAAT.- RAAD VAN DE 0RDE.
-

SAMENSTELLING.

6°

ADVOCAAT. RAAD VAN DE 0RDE.
BESLISSING IN TUOHTZAKEN. WETTELIJK VEREISTE MEERDERHEID
VAN AANWEZIGEN.

7D

ADVOCAAT.- RAAD VAN DE 0RDE.
TUOHTREOHTELIJKE BESLISSING. lNBREUK OF FOUT DIE EEN TUOHTSTRAF REOHTVAARDIGT. BEGRIP.

1o De assesso1•en die

kttnnen geroepen
worden om zitting te nemen in de tuchtraad van beroep zijn de advocaten van
de balies van het rechtsgebied van het
hof van beroep waarvan de namen door
de stafhouders, onder het voorzitterschap van de eerste voorzitter van het
hof van beroep, op een bij het begin van
ieder jaar opgemaakte lijst worden
ingeschreven. De rang van de op die
lijsten ingeschreven advocaten wordt
bepaald met inachtneming van een
billijk evenwicht tussen de balies van
het rechtsgebied, rekening gehouden
met het aantal van hun leden. (Art. 473
G.W.)

2o Nu de wet niet bepaalt dat de namen

van de oudste advocaten, naar het
tableau van elke balie van het rechtsgebied van het hof van beroep, noodzakelijk moeten voorkomen op de jaarlijkse lijst van de advocaten die kunnen
geroepen wm·den om als assessor zitting
te nemen in de tuchtraad van beroep,
kan uit de enkele omstandigheid dat
een advocaat op het tableau van zijn
Orde een bepaalde plaats bekleedde
niet worden afgeleid dat hij niet op
1'egelmatige wijze op genoemde lijst
werd ingeschreven. (Art. 473 G.W.)
3o De leden van de raad van de Orde, die de
beslissing hebben gewezen waartegen
hager beroep is ingesteld, mogen van de
zaak geen kennis nemen in hoger
be1·oep. (Art. 473 G.W.)

4° De advocaat die de functies waarneemt
van secretaris van de tuchtraad van
beroep van de balies van het rechtsgebied
van een hof van beroep neemt niet deel
aa1~ de beraadslaging en aan de beslissing ( 1) ; daaruit volgt dat de advocaat

die, hoewel .hij deel heeft uitgemaakt
van de raad van de Orde die de beroepen
beslissing heeft gewezen, nadien bij de
genoemde tuchtraad van beroep de
functies van secretaris zou waarnemen,
geen " kennis zou nemen >> van de zaak
in hager beroep met schending van het
laatste lid van artikel 473 van het
Gerechtelijk Wetboek.
5° De raad van de Orde van Advocaten
bestaat uit de stafhoude1· en veertien leden
indien er meer dan honderd doch minder
dan vijfhonde?·d advocaten ingeschreven
zijn op het tableau en op de lijst van
stagiairs. (Art. 449 G.W.)
6° De bepaling van artikel 453 van het
Gerechtelijk Wetboek volgens welke de
raad van de Orde van Advocaten alleen
dan kan beraadslagen wanneer de
meerderheid van zijn leden aanwezig is,
is onder meer oak toepasselijk wanneer
genoemde raad in tuchtzalcen uitspraak
doet ; de t~tchtrechtelij ke beslissing van
een raad van de Orde, die overeenkomstig
artikel 449 van het Gerechtelijk Wetboek
samengesteld is uit de stafhouder en
veertien leden, welke genomen werd door
de stafhouder en dertien leden is bijgevolg
genomen met de wettelijk vereiste
meerderheid van aanwezigen.

7° Een inbreuk of een fout welke een door
de raad van de Orde van een balie
uitgesproken tuchtstraf rechtvaardigen
kunnen niet enkel opgeleverd worden
door het algemeen gedrag van de
advocaat doch oak door sommige welbepaalde gedragingen die plaatshadden
in de uitoefening of naar aanleiding van
de u.itoefening van zijn beroep.
(s ... , T. PROOUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 23 november 1976 gewezen
door de Tuohtraad van beroep van de
Orde van Advooaten te Gent ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
(1) Raadpl. het verslag van de Koninklijke
Commissaris voor de gerechtelijke hervorming
en het verslag namens de verenigde commissies
voor de justitie . en voor de tewerkstelling,
arbeid en sociale voorzorg van de Senaat
(Gedr. St. Senaat, zitting 1964-1965, nr. 170,
biz. 80 en 86 ).

-

808

schending van artikel 473, lid 5, van het
Gerechtelijk W etboek,
dom·dat de beide assessoren, advocaten
bij de Balie te Brugge, welke · deel
uitmaakten van de tuchtraad van beroep,
volgens de orde van de voorranglijst,
opgemaakt ingevolge het ingeroepen
artikel, niet als dusdanig in aanmerking
kwamen om deze functie waar te nemen,
terwijl de oudste van hen op het
tableau van de Orde van Advocaten van
de Balie van Brugge de vijfentwintigste
plaats bekleedt en de jongste de veertigste
plaats :
Overwegende dat, luidens artikel 473
lid 6, van het Gerechtelijk Wetboek:
de assessoren die in een kamer van de
tuchtraad van beroep van de Orde van
Advocaten zitting nemen, buiten beletsel,
;vorden geroepen om zitting te nemen
In de orde van voorrang waarin ze
voorkomen op de in lid 5 van hetzelfde
artikel bedoelde lijst;
· Dat luidens bedoeld lid 5 deze lijst
bij het begin van ieder jaar wordt
opgemaakt en de rang van de op die lijst
inges?hreven a?-vocaten wordt bepaald
met machtnemmg van een billijk evenwicht tussen de balies van het rechtsgebied;
Dat de enkele omstandigh<:lid dat de
assessoren; advocaten bij. de Balie te
Brugge, die. ten deze in de tuchtraad
van. beroep hebben zitting genomen,
],'espectievelijk de . vijfentwintigste en
yeertigste plaats zouden bekleden op het
tableau van de Orde van Advocaten te
~rugge, geenszins inhoudt dat ze niet
?P regelmatige wijze op deze lijst werden
Ingeschreven ;
Dat de wet immers niet bepaalt dat
bij het, ogmaken van de bij lid 5 bedoelde
lijst noodzakelijk de oudsten naar voormeld tableau van de Orde moeten worden
aangeduid;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
,, Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel473, lid 7, van
het Gerechtelijk Wetboek,
doo.rdat een. lid van. de tuchtraad van
eerste aanleg 'van dezelfde zaak in hoger
beroep kennis heeft kunnen nemen,
'terwijl voornoemd .artikel duidelijk
stelt dat << led€m van de raad van de Orcie
die .de b.esli~sing heeft gewezen waartege~
hoger beroep is ingesteld » geen deel
mogen .uitmakeii van .de tuchtraad van
beroep :' · · ·
·
·

Overwegende dat, luidens artikel 473
laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek:
de leden van de raad van de Orde die de
beslissin~ ~eeft gewezen waartegen hoger
beroep IS mgesteld, van de zaak geen
kennis mogen nemen in hoger beroep ;
Overwegende dat geen van de vier
assessoren die samen met de eerste
voorzitter van het hof van beroep in de
tuchtraad van beroep zitting hebben
genomen, behoort tot de leden van de
raad van de Orde die de beroepen
beslissing hebben gewezen;
Overwegende
dat
de
(plaatsvervangende) secretaris van de tuchtraad
van beroep, die luidens artikel 473, lid 3,
van het Gerechtelijk Wetboek, samen
met de voorzitter en de vier assessoren
in iedere kamer van de tuchtraad van
beroep « zitting houdt » en die ten deze
de bestreden beslissing mede heeft ondertekend, weliswaar, als lid van de raad
van de Orde, ook de beroepen beslissing
mede heeft gewezen en ondertekend ;
Overwegende dat uit de artikelen 473
en 475 van het Gerechtelijk Wetboek,
te zamen beschouwd, alsook uit de aard
z;elve van de opdracht van een secretaris,
zoals deze artikelen en de functies van
deze secretaris worden toegelicht door
het ve.rslag van .de Koninklijke Commissari~ en dat van de algemene verslaggever .mtgebracht namens de commissies
voor de justitie en voor detewerkstelling
ar~eid en sociale voorzorg van de Senaat:
bhJkt dat de secretaris niet deelneemt
aan de beraadslaging en aan de beslissing
van de tuchtraad van beroep en dat hij
derhalve niet mag worden beschouwd
als " kennisnemend van de zaak » in de
zin van artikel 473, laatste lid, van het
Gerechtelijk W etboek ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 449, lid 3, van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat de tuchtraad van eerste aanleg
samengesteld was uit 14 (veertien) leden
met inbegrip van de Stafhouder,
'
te1·wijl dezelfde tuchtraad luidens voor•
melde wetsbepaling diende voorgezeten
te !l;ijn door de Stafhouder samen met
veertien leden, hetzij in totaal diende te
bestaan uit 15 (vijftien) leden, zodat
deze raad van de Orde niet disciplinair
kon .. zitting houden (hoofdstuk IV van
de eerste Titel .van Boek III van het
Geyechtelijk Wetboek « Tucht »), doch
e:r;,kel, maar. dan als raad van de Orde,
biJ gewone aanwezigheidsmeerderheid
reglementair en over "algemene » be:

~:-

-809roepsbelangen· kan beraadslagen en
« besluiten » kan uitvaardigen (artikel453
van het Gerechtelijk Wetboek); de
tuchtraad van beroep zich deze nietigheid
eigen maakt, door deze rechtsplegingsfout niet te amenderen, en de beroepen
· beslissing niet te niet te doen om nadien,
overeenkomstig artikel 1068 van het
Gerechtelijk Wetboek, mogelijk gebruik
te maken van het recht om de zaak aan
zich te trekken (<< evocatie ))) :

aan · de beslissing kU11Iien geven ; de
beslissing, om een juiste toepassing te
kunnen maken van het tuchtrecht dat
op de advocatuur van toepassing is,
de essentiiile bestanddelen had dienen
nader te omschrijven van de professionele vergrijpen en van de « schuldige ))
nalatigheden waaruit het opzettelijk
ve;rkiezen van het eigenbelang boven
de verdedigbare en rechtmatige bela:qgen
van de rechtszoekende zou blijken :

Ov~rwegende dat luidens artikel 449,
lid 3, van het Gerechtelijk W etboek,
indien honderd of meer, doch minder ·dan
vijfhonderd, advocaten op het tableau
en op de lijst van de stagiairs zijn
ingeschreven, de raad van de Orde
bestaat uit de stafhouder en veertien
leden;
Dat de beroepen beslissing werd
gewezen door veertien leden van de raad
van de Orde, de stafhouder inbegrepen ;
Overwegende echter dat luidens artikel 453 van het Gerechtelijk · W etboek
de raad van de Orde alleen dan kan
'beraadslagen ·en qesluiten wanneer de
meerderheid van ·de leden aanwezig is;
Dat. uit geen enkele wetsbepaling
blijkt dat de raad van de Orde, wanneer
.hij kennis neemt van tuchtzaken, voltallig of met een grotere meerderheid
dan de gewone meerderheid moet zitting
houden;
Dat het middel naa.r; recht faalt ;

Overwegende · dat luidens artikel 456,
lid 4, van het Gerechtelijk Wetboek,
de raden van de Orde tot opdrachthebben
de inbreuken op en de tekortkomingen
aan d<( eer van de Orde of de beginselen
van waardigheid, rechtschapenheid en
kiesheid die aan het beroep van r.tdvocaat
ten grondslag liggen, tuchtrechtelijk
te beteugelen en te bestraffen ;
Dat niet slechts het algemeen gedrag
maar ook bepaalde gedragingen, on'verschillig of zij al dan niet in de uitoefening
of naar aanleiding van de uitoefez:ting
van het beroep plaatshadden, inbreuken
op of tekortkomingen aan de eer van de
Orde of de waardigheid van het beroep
van advocaat kunnen uitmaken ;
Overwegende dat, in strijd met wat
het middel aanvoert, de beslissing van
de tuchtraad van beroep geen enkele
« inbreuk ))' tekortkoming of nalatigheid,
die zij .in acht neemt, als « van organisatorische aard )) kwalificeert ;
Dat de beslissing voor elke in acht
genomen « inbreuk )) of tekortkoming
het essentieel bestanddeel ervan aantoont;
.
Dat niet is vereist dat de « inbreuk ''
of tekortkoming zou getuigen van een
opzettelijk verkiezen van het eigenbelang
boven de ·rechtmatige belangen van de
rechtzoekende ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;

.
,

•
,
·
•
1

,

'

Over het vierde middel, afgeleid uit ;
de schending van artikel 97 va:t;l de
Grondwet,
Dat het middel, bij gebrek aan nauwkeurigheid, niet ontvankelijk is ;

Over het vijfde middel, afgeleid uit de ·
schending van artikel 456, alinea 4, van
bet Gerechtelijk W etboek,
doordat wetmatig de raden van de
Om die redenen, verwerpt de voorOrde slechts de werkelijke « inbreuken )) ziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
en de « schuldige )) nalatigheden, gepleegd
in de uitoefening en naar aanleiding van
25 maart 1977.- 1e kamer.- Voorde uitoefening van het beroep, vermogen zitter en Verslaggever, de H. de Vreese,
·te beteugelen, tenzij het algemeen gedrag raadsheer waarnemend voorzitter. van die aard zou zijn dat dit de eer, de · Gelijkluidende conclusie, de H. Duman,
waardigheid en rechtschapenheid van eerste advocaat-generaal.
het beroep « als .dusdanig » zou aantasten
(artikel 23 van het decreet van 1810),
terwijl de beslissing, ofschoon zij
bepaalde nalatigheden jinaliter kwalificeert als zijnde van organisatorische
aard; tach dezelfde feiten in acht neemt,
hoewel deze, aldus gekwalificeerd, rech. tens niet de vereiste 'feitelijke grondslag
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INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE lNKOMSTENBELASTINGEN. PERSONENBELASTING. BIJZONDERE STELSELS VAN AANSLAG.
MTIKEL 92.- BELASTING VAN DE
FIOTIEVE RENTE DIE VOORTVLOEIT UIT
DE OMZETTING VAN DE KAPITALEN,
VERGOEDINGEN OF AFKOOPWAARDEN.
-BEGRIP.

INKOMSTENBELASTINGEN.

2o

WETBOEK VAN DE lNKOMSTENBELASTINGEN. PERSONENBELASTING. BIJZONDERE STELSELS VAN AANSLAG.
MTIKEL 92, § 1, 4°. AFKOOP
VAN DE GEKAPITALISEERDE WAARDE
VAN EEN GEDEELTE VAN HET RUST- OF
OVERLEVINGSPENSIOEN. BEDOELD
PENSIOEN.

ao

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE lNKOMSTENBELASTINGEN. PERSONENBELASTING. BIJZONDERE STELSELS VAN AANSLAG.
ARTIKEL 92, § I, 2D, VERGOEDINGEN IN KAPITAAL GELDEND ALS
RENTEN OF PENSIOENEN.- BEGRIP.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
vVETBOEK VAN DE lNKOMSTENBELASTINGEN •. PERSONENBELASTING. BIJZONDERE STELSELS VAN AANSLAG.
MTIKEL 92, § l. VEREFFENING
VAN EEN DOOR DE WERKGEVER OPGERIOHT PENSIOENFONDS. AAN EEN
WERKNEMER UITGEKEERD KAPITAAL.
NOCH KAPITAAL, NOCH VERGOEDING,
NOCH AFKOOPWAARDE ALS BEDOELD BIJ
GENOEMD. ARTIKEL.- BEGRIP.

de toepassing van het in het eerste lid
van § 1 van dit artikel gepreciseerde
bijzonder stelsel van aanslag, uitsluitend
betrekking op de ajkoop van de gekapitaliseerde waarde van een gedeelte van het
bij de wet vastgestelde rust- en ove1'levingspensioen en niet op de afkoop
van de gekapitaliseerde wam·de van
enig ander pensioen.
3° De vergoedingen in kapitaal die onder
meer gelden als pensioen en waarvan
sprake is in artikel 92, § 1, 2°, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
die onderworpen zijn aan het bijzonder
stelsel van aanslag gepreciseerd in het
eerste lid van § 1 van dit m·tikel, zijn
niet uitsluitend ·de vergoedingen die het
ganse kapitaal van het pensioen betreffen doch ook die welke slechts een
gedeelte ervan betreffen.

4° Geen kapitaal, vergoeding of afkoopwaarde die onderworpen zijn aan het
bijzonder stelsel van aanslag, ingesteld
bij § 1 van artikel 92 van het W etboek
van de Inkomstenbelastingen, is het
kapitaal dat aan een werknemer werd
uitgekeerd wegens de vereffening van
een pensioenjonds dat opgericht werd
door zijn werkgever en dat gespijsd
werd door stortingen zowel van laatstgenoemde als van de werknemer zelj,
en dat hem niet werd overhandigd bij
zijn pensionering en evenmin tijdens
de periode van vijj jaren die aan de
normale datum van zijn pensionering
voorajgaat.
(BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN, T. DE WINTER.)

1o Met het oog op het ajremmen van de

progressiviteit van de belasting worden
de door artikel 92, § 1, van het Wetboek
van de I nkomstenbelastingen opgesomde
kapitalen, vergoedingen of afkoopwaarden voor de berekening van de belasting
slechts in aanmerking genomen ten
belope van hun omzetting in een lijfrente
volgens de door de Koning vastgestelde
coefficiiinten, welke niet meer dan 5 pot.
mogen bedragen (1).
2D De bepalingen van artikel 92, § 1, 4°,

van het W etboek van de I nkomstenbelastingen hebben, met het oog op
(1) Raadpl. cass., 17 november 1970 (Arr.

cass., 1971, blz. 249), 12 april 1973 (ibid.,
1973, blz. 809) en 29 november 1973 (ibid.,
1974, blz. 365).

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 oktober 1974 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de
schending van artikel 92, inzonderheid
§ l, 2o en 4o, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen,
dom·dat het arrest de betwiste aanslag
in de personenbelasting (en in de bijhorende gemeentebelasting) vernietigt
in zoverre geen toepassing werd gemaakt
van het bijzonder aanslagstelsel waarin
bij artikel ·92 van voormeld wetboek
wordt voorzien, ten aanzien van een
vergoeding · in kapitaal welke aan verweerder werd uitgekeerd ter. uitvoering

-811van het reglement van een extralegaal
pensioenfonds, gevestigd door bemiddeling van zijn werkgever, en tot staving
van deze beslissing inroept dat dergelijke
vergoeding wordt bedoeld bij het 4° van
§ 1 van voormeld artikel 92,

te1·wijl laatstbedoelde wetsbepaling
enkel betrekking heeft op de afkoop
van de gekapitaliseerde waarde van een
gedeelte van het rust- en overlevingspensioen,. gevestigd in het raam van de
wetten van 18 juni 1930, 12 juli 1957
en 22 februari 1960 betreffende het rusten overlevingspensioen voor bedienden ;
de wetgever dit bijzonder aanslagstelsel
enkel heeft willen · toepasselijk maken
op die kapitalen, afkoopwaarden en
vergoedingen in kapitaal die beantwoorden aan de essentiele doeleinden
van de verzekering tegen de geldelijke
gevolgen van ouderdom en vroegtijdige
dood, namelijk het beveiligen tegen
het verlies aan inkomsten tengevolge
v11n: overlijden of van het beeindigen
van de . beroepswerkzaamheid op het
normale tijdstip van opruststelling; de
wetgever deze bedoelingen · tot uiting
heeft gebracht door de toepassing van
het bij artikel 92 geregelde bijzondere
aanslagstelsel op de aldaar bedoelde
kapitalen, afkoopwaarden en vergoedingen uitdrukkelijk afhankelijk te stellen
van de voorwaarde - wanneer het om
een individueel afgesloten levensverzekeringsovereenkomst gaat - dat de
kapitalen worden vereffend bij het
normaal verstrijken van het contract
bij leven of overlijden van de verzekerde
en dat de afkoopwaarde wordt vereffend
in een van de vijf jaren die het normaal
verstrijken van het contract bij leven
van de verzekerde voorafgaan (artikel 92,
§ 1, 1°); - wanneer het om een extralegale pensioens- of voorzorgsregeling
gaat - dat de vergoedingen in kapitaal,
geldend als pensioenen of renten, worden
uitgekeerd hetzij ter gelegenheid van
de pensionering van de genieter, of in
een der vijf jaren die aan de normale
datum van zijn pensionering voorafgaan,
hetzij ter gelegenheid van het overlijden
van de persoon van wie hij de rechtverkrijgende is (artikel 92, § 1, 2°) ;
de wetgever, wat de afkoop van de
gekapitaliseerde waarde van een gedeelte
van het wettelijk geregelde rust- en
overlevingspensioen betreft (artikel 92,
§ 1, 4°), het niet nodig heeft geoordeeld
de voorwaarde met betrekking tot het
tijdstip van uitkering uitdrukkelijk te
vermelden, omdat deze voorwaarde vervat is in de wetsbepaling waarbij de

afkoop wordt geregeld, met name artikel 14bis, § 2, lid 3, van de. wet van
12 juli 1957 betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor bedienden ; de
aan. verweerder ter gelegenheid van zijn
vroegtijdig ontslag uitgekeerde vergoeding in kapitaal bij het 4° van artikel 92
niet kan bedoeld zijn omdat zij niet
voortspruit uit de aldaar beoogde wettelijke pensioenregeling en, bovendien, niet
de gekapitaliseerde waarde . van een
gedeelte van. een rust- of overlevingspensioen vertegenwoordigt, maar de
eenvoudige terugbetaling van het totaal
der gedane stortingen, vermeerderd met
een samengestelde interest van 4 pet. :
Overwegende dat uit het bestreden
arrest, en uit het incidenteel arrest van
13 maart 1974 waarnaar het eerste arrest
verwijst, blijkt dat, toen de bedrijvigheid
van de firma « General Wharf >> waarbij
verweerder bediende was, werd stopgezet,
het pensioenfonds dat door deze firma
was opgericht en dat door stortingen
zowel van de werknemers, onder meer
van verweerder, als van deze werkgeefster werd gespijsd, geliquideerd werd
zodat verweerder het kapitaal verkreeg
van 233.279 frank dat op dat tijdstip
door de in zijn naam gedane stortingen
en interesten daarop was gevormd ;
Overwegende dat het arrest beslist
dat het bijzonder stelsel van taxatie,
waarin door artikel 92 van het W etboek
van de Inkomstenbelastingen is voorzien,
op dit kapitaal van toepassing is daar
het in de zin van § 1, 4°, van dit artikel
een afkoop van de gekapitaliseerde
waarde van een pensioen uitmaakt ;
Overwegende dat, in s~rijd met hetgeen
het arrest beslist, de bepalingen van
artikel 92, § 1, 4°, uitsluitend de afkoop
van de gekapitaliseerde waarde van een
gedeelte van het door de wet bepaalde
rust- of overlevingspensioen betreffen
en niet de afkoop van de gekapitaliseerde
waarde van om het even welk pensioen ;
dat dit blijkt uit het geheel van de
bepalingen van bedoeld artikel 92, § 1,
uit de geest en het opzet van deze fiscale
wettelijke bepalingen en ook uit de
termen zelve van het 4° van § 1 van
bedoeld artikel ;
Overwegende dat, met het oog op het
afremmen van de progressiviteit van de
belasting, de door artikel 92 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
opgesomde kapitalen, vergoedingen of
afkoopwaarden, in de door dit artikel
bepaalde voorwaarden, voor de· berekening van de belasting slechts in aanmerking worden genomen ten belope

-812van een lijfrente voortvloeiend uit hun
omzetting volgens door de Koning
vastgestelde coiifficiiinten ;
Dat aldus bedoeld worden : 1o kapitalen en afkoopwaarden van levensverzekeringscontracten (artikel 92, § 1, 1°),
2° andere vergoedingen in kapitaal
geldend als renten en pensioenen (artikel 92, § 1, 2°), 3° vergoedingen in
kapitaal geldend als renten of pensioenen
die het volledig of gedeeltelijk herstel
van een bestendige derving van winsten,
baten of bezoldigingen uitmaken (artikel 92, § I, 3°, v66r de wijziging ervan
door de wet van 5 januari 1976, en
artikel 26, 2°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen), 4° « de afkoop
van de gekapitaliseerde waarde van een
gedeelte van het rust- of overlevingspensioen n (artikel 92, § 1, 4o);
Overwegende dat het kapitaal dat aan
verweerder werd uitbetaald noch door
het 1° noch door het 3° van artikel 92,
§ 1, kan zijn bedoeld ;
Dat het ook niet voldoet aan de voorwaarden gesteld in het 2° van dit
artikel;
Overwegende dat de bepalingen van
het 2° van artikel 92, § 1, noodzakelijk
vreemd zijn aan de wettelijke rust- of
overlevingspensioenen, dat zij immers
betreffen zowel kapitalen die de gause
waarde van een pensioen als die Welke
slechts een gedeelte ervan vertegenwoordigen, en die vereffend worden
(( in een .van de vijf jaren )) die aan de
normale " datum van de pensionering
voorafgaan n, terwijl het wettelijk rustof overlevingspensioen van een bediende
slechts voor een gedeelte van dit pensioen
het voqrwerp van een uitbetaling in
kapitaal kan uitmaken en dit aileen
wanneer de bediende . de leeftijd van
65 jaar (man) of 60 jaar (vrouw) bereikt,
ogenblik waarop het pensioen wordt
toegekend ;
Overwegende dat, vermits het · door
artikel 92 geregelde bijzonder stelsel
van aanslag van toepassing dient te zijn
op al de kapitalen die uitbetaald worden,
zowel op grond van een pensioen dat
door de wet wordt toegekend als op
grond van een levensverzekering of van
een recht op pensioen dat het gevolg is
van een contract, en vermits de bepalingen van het 1°, 2o ·en 3° van bedoeld
artikel 92, § 1, vreemd zijn aan het geval
van de uitbetaling van een kapitaal met
toepassing van de wettelijke bepalingen
inzake de rust- of overlevingspensioenert;
een ander gedeelte van artikel 92 deze
laatste uitbetaliitg nioet bedoelim ; dat

dit andere gedeelte noodzakelijk het 40
van het artikel 92, § 1, is ;
Overwegende overigens dat, door in
bedoeld 4° de afkoop van de gekapitaliseerde waarde van '' een gedeelte n van
het " rust- of overlevingspensioen n uitdrukkelijk te vermelden, deze wetsbepaling noodzakelijk verwijst naar de
wet van 12 juli 1957 « betreffende het
rust- en overlevingspensioen n voor bedienden en in het bijzonder naar artikel l4bis dat in deze wet door artikel 20
van de wet van 3 april1962 werd ingelast,
wetsbepaling die, zoals bedoeld 4o aanstipt, de afkoop van de gekapitaliseerde
waarde slechts voor een " gedeelte ,;
van het pensioen mogelijk maakt .;
Overwegende ten slotte dat, enerzijds,
in strijd met hetgeen het arrest beslist,
het 2° van artikel 91, § 1, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen geenszins uitsluitend de betaling van het
volledig kapitaal van een pensioen, en
niet slechts van een gedeelte ervan,
betreft en anderzijds het 4° van hetzelfde
artikel slechts een bijzonder geval van
afkoop van de gekapitaliseerde waarde
van een gedeelte van een pensioen
bedoelt terwijl het kapitaal dat aan
verweerder werd uitbetaald de gekapitaliseerde waarde van het volledig pensioeri
vertegenw:oordigde ;
. Overwegende dat uit het bovenstaande
blijkt dat het litigieuze kapitaal, dat aan
verweerder in het raam van een extralegale pensioenregeling werd uitgekeerd
en dat niet valt onder het 1°, 2o en 30
van· bedoeld artikel 92, § 1, in strijd
met ,wat het arrest aanneemt, ook niet
valt ortder het 4° van voormeld artikel 92,
§ 1, hetwelk uitsluitend de afkoop betreft
van de gekapitaliseerde waarde van een
gedeelte van het door de wet bepaalde
rust" en overlevingspensioen ;
·
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt
de·' kosten aan opdat erover door de
feitenrechter zou worden beslist; verwijst
de· zaak naar het Hof van Beroep te
Antwerperi.
25 maart 1977.- 1e kamer. - Voorzitter en Verslaggever, de H. de Vreese,
raadsheer waarnemend voorzitter. __;
Gelijkluid,ende conclusie, de II· Dumon;
eerste advocaat-generaal.
Ji

,_
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10 HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
- STRAFVORDERING. - GEEN HOGER
BEROEP DOOR RET OPENBAAR MINISTE·
RIE NOCH DOOR DE BEKLAAGDE. STRAFVORDERING NIET AANHANGIG BIJ
DE RECHTER IN HOGER BEROEP.

20 CASSATIE. - OMVANG. - STRAF·
ZAKEN. VoORZIENING VAN RET
OPENBAAR l\HNISTERIE. - VERNIETI·
GING VAN RET BESOHIKKEND GEDEELTE
WAT DE STRAFVORDERING BETREFT.STREKT ZIOH NIET UIT TOT RET BE·
SOHIKKENDE GEDEELTE WAARIN UIT·
SPRAAK WORDT GEDAAN OVER DE
GEGRONDHEID VAN DE BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING.

3° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN.- VERNIETIGING OMDAT
DE RECHTER IN HOGER BEROEP KENNIS
HEEFT GENOMEN VAN DE STRAFVORDE·
RING DIE BIJ HEM NIET AANHANGIG
WAS EN DEFINITIEF WAS BEREOHT.VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.
1° Wordt noch door het openbaar ministerie
noch door de beklaagde hager beroep
ingesteld, dan is de tegen de beklaagde
ingestelde strafvordering niet aanhangig
bij de rechter in ho ger beroep ( 1).

2o TVanneer op de voorziening alleen van
het openbaar ministe1·ie, het Hof het
beschilckende gedeelte van een arrest op
de strafvordering vernietigt, strekt die
vernietiging zich niet uit tot het beschikkende gedeelte wam·in uitspraak wordt
gedaan over de gegrondheid van de
rechtsvordering van de burgerlijlce partij (2).

3° .I ngeval een beslissing wordt vernietigd
voor zover de rechter in hager beroep
kennis heeft genomen van de bij hem
niet aanhangig gemaalcte en definitief
berechte strafvordering, geschiedt de vernietiging zonder vm·wijzing (3).
(PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN,
T. KEVERS.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1). (2) en (3)"Cass., 20 aprill970 (Arr. cass.,
1970, biz •. 775).

vonnis, op 13 januari 1977 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Bergen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 202 van het Wetboek
van Strafvordering,
dom·dat het bestreden vonnis uitspraak
heeft gedaan over de strafvordering
tegen verweerder,
terwijl deze strafvordering, nu noch
het openbaar ministerie noch de verweerder hoger beroep hadden ingesteld
tegen de beslissing van 18 juni 1976 vail
de Politierechtbank te Edingen, niet
aanhangig was bij de correctionele
rechtbank en bijgevolg de beschikkingen
van het · beroepen vonnis waarin over
deze rechtsvordering uitspraak werd
gedaan in kracht van gewijsde gegaan
waren:
Overwegende dat bij ontstentenis van
een door het openbaar ministerie of door
verweerder . ingesteld hoger beroep de
strafvordering tegen laatstgenoemde niet
aanhangig was bij de correctionele
rechtbank;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de kosten van de
strafvordering ten laste van de Staat
moeten blijven ;
Overwegende dat de vernietiging op
de enkele voorziening van het openbaar
ministerie van de beslissing op de
strafvordering tegen verweerder, niet
wordt uitgebreid tot het beschikkende
gedeelte dat uitspraak doet over de
grondslag van de civielrechtelijke vorde-'
ring;
Om die redenen, vernietigt het. bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet
over de strafvordering tegen verweerder ;
beveelt dat van dit arrest melding wordt
gemaakt op de kant. van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; laat de kosten
ten laste van de Staat ; zegt dat er geen
reden tot verwijzing .is.
28 maart 1977. - 2e kamer. - Voo?'·
zitter, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Mahillon. - Gelijkluidende conclttsie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.
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STRAF. - VERBEURDVERKLARING. BEKLAAGDE VERVOLGD WEGENS DIEFSTAL MET DE OMSTANDIGHEID DAT
WAPENS WERDEN GETOOND. - VERBEURDVERKLARING VAN EEN IN BESLAG
GENOMEN PISTOOL. RECHTER DIE
' DEZE STRAF ENKEL VERANTWOORDT OP
GROND VAN VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN. - 0NWETTELIJKHEID.

Onwettelijk is de beslissing die, op de
vervolging we gens ·diefstal met de omstandigheid dat wapens werden getoond,
de ve1·beurdverklaring van een in beslag
genomen pistool uitsp1·eekt om de enkele
reden dat die straf verantwoord is op
grond van veiligheidsove?·wegingen (1).
(DI LEVA.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 januari 1977 door het Hof
van Beroep te Luik gewezen ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 42
van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet:
Overwegende dat het arrest bij bevestiging van het beroepen vonnis uit veiligheidsoverwegingen de verbeurdverklaring
beveelt yan het pistool uit de inventaris
van de bewijsstukken ;
Overwegende dat de rechter enkel
de bijzondere verbeurdverldaring van
het pistool, een verdedigingswapen, mag
uitspreken wanneer hij het bestaan
vaststelt van de bij artikel 42 van het
Strafwetboek of bij een bijzondere wettelijke bepaling vereiste voorwaarden ;
Overwegende dat het motief van het
arrest « uit veiligheidsoverwegingen " niet
beantwoordt aan deze voorwaarden ;
Overwegende dat, voor het overige,
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch enkel in zoverre de
verbeurdverklaring van het pistool wordt
(1) Cass., 24 augustus 1961 (Bull. en Pas.,
1961, I, 1224).

bevolen ; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit arrest
melding wordt gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde · beslissing ;
veroordeelt eiser in drie vierden van de
kosten; laat de overige kosten ten.laste
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
28 maart 1977. - 2 8 kamer. - Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, Mevr.
Raymond-Decharneux. - Gelijklttidende
conchtsie, de H. Duchatelet, advocaatgeneraal.

2e KAMER. -

28 maart 1977.

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. CONOLUSIE DIE PER BRIEF AAN DE
REOHTER IS TOEGESTUURD.- REOHTER
NIET GEHOUDEN EROP TE ANTWOORDEN.

2° OVEREENKOMST. - UiTLEGGING
DOOR DE FEITENREOHTER. - UITLEGGING GEGROND OP DE GEMEENSOHAPPELIJKE BEDOELING DER PARTIJEN. SOEVEREINE UITLEGGING. GRENS.
3° RECHTERLIJK GEWIJSDE. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. GEZAG VAN RET GEWIJSDE.- RAAKT DE OPENBARE ORDE
NIET.
4° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. MIDDEL GEGROND OP EEN
DOOR DE REOHTER BEGANE REOHTSDWALING. DWALING ZONDER INVLOED OP DE WETTIGHEID VAN HET
BESOHIKKENDE GEDEELTE. - MIDDEL
ZONDER BELANG. - NIET-ONTVANKE•
LIJKHEID,

1° De rechter is niet gehouden een conclusie
te beantwoorden die hem per brief is
toegestuurd en die hem tijdens de
debatten ter zitting niet regelmatig is
overgelegd (2). (Art. 97 Grondwet.)

(2) Cass., 24 april 1972 (Arr. cass., 1972,
blz. 799); 11 juni 1974 (ibid., 1974, blz~ 1125);
2 maart 1976 (ibid., 1976, blz. 750).
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de vaststelling van de gemeensohappelijke
bedoeling der partijen aan een overeenkomst geeft is soeverein, wanneer zij de
bewoordingen van de akte niet miskent (1).
3o Ret gezag van gewijsde van een beslissing op de burgerlijke reohtsvordering,
oak al is deze beslissing gewezen door
een strajreohtelijk college, raakt de
openbare orde niet, zelfs indien de
beslissing in kraoht van gewijsde is
gegaan (2).

.4o Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang
is het middel dat aan de rechter verwijt
een rechtsdwaling te hebben begaan,
wanneer deze zonder invloed is op de
wettigheid van het bestreden besohikkende gedeelte (3).
(JOBE, T. HENUSET.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 november 1976 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi ;
Overwegende dat het vonnis enkel
uitspraak doet over de civielrechtelijke
vordering van eiser ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis niet antwoordt op
de door eiser in zijn aan de rechtbank
op 9 oktober 1976 voorgelegde conclusie
in hoofdorde opgeworpen middelen :
. Overwegende dat hoewel het vonnis
beslist dat « de burgerlijke partij (thans
eiser) gehoord werd in . . . haar middelen
en conclusie », noch uit het vonnis noch
uit een proces-verbaal van de terechtzitting blijkt dat eiser de in het middel
bedoelde conclusie zou genomen hebben;
dat de loutere aanwezigheid in het dossier
van geschriften die « conclusie >> werden

genoemd maar die noch door de voorzitter noch door de griffier werden
ondertekend, en van een brief van
9 oktober 1976 waarmee eisers raadsman
deze geschriften verstuurde naar de
voorzitter van de derde kamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi, niet volstaat om aan te tonen dat
de genoemde geschriften een conclu,sie
zijn die ter zitting aan de rechter werden
voorgelegd ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het eerste middel,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1156, 1158,
1159, 1160, 1161, 1162 en 1163 van het
Burgerlijk W etboek,
doordat het bestreden vonnis vaststelt
dat bewezen is dat het ongeval niet
gebeurde op de eigenlijke omloop en
evenmin tijdens de eigenlijke wedstrijd
en dus gebeurde buiten de omstandig,
heden van het door de partijen ondertekend beding tot het bekomen van hun
vergunning bij de Belgische Motorrijdersbond, welk beding als volgt luidt :
« Ik doe uitdrukkelijk afstand voor
mijzelf en voor mijn rechthebbenden
van het recht op een vergoeding vanwege
de piloot die mij, onvrijwillig, tijdens een
wedstrijd oftijdens de officiele oefeningen,
schade zou hebben veroorzaakt, ongeacht
de grootte van deze schade » ; dat, aangezien in het vonnis werd geoordeeld dat
dit beding niet letterlijk doch met inachtneming van de klaarblijkelijke bedoe'
lingen van de partijen uitgelegd moet
worden, het vonnis beslist dat dit beding
aan beide partijen opgelegd werd door de
Belgische Motorrijdersbond ten einde
rechtsgedingen onder renners te vermijden en bijgevolg verklaart dat de bewoordingen << tijdens de wedstrijd of tijdens
de officiele oefeningen » uitgelegd moeten
worden als << tijdens de competitie »,
terwijl, eerste onderdeel, ... ;
• • • • • • • •

(1) Cass., 5 november 1976, supra, biz. 268.
(2) Oass., 3 november 1970 (Arr. cass.,
1971, biz. 205) en 25 september 1974 (ibid.,
1975, biz. 110); raadpi. cass., 21 september
1976, supra, biz. 83.
(3) Oass:, · 9. 'maart 1976 (Arr. cass., 1976,
biz. 778); raadpi. cass., 30 september 1976,
8up1•a,' biz. 128; ·

0
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0
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••

0
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tweede onderdeel, het vonnis niet vast;
stelt dat de bewoordingen van de
overeenkomst zeer algemeen, dubbelzinnig of voor verschillende uitleggingen
vatbaar zijn en dus evenmin de noodzakelijkheid vaststelt deze bewoo:rdingen te
interpreteren ; de bewoordingen van de
litigieuze overeenkomst echter duidelijk
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zijn en ·de gevallen waarin de bvereenkomst van toepassing is op een duidelijke
en ondubbelzinnige wijze bepalen; de
uitlegging van de i< gemeenschappelijke
wil van de partijeri ))' zoals ze wordt
vooropgesteld, daarenboven onverenigbaar is met de bewoordingen van de
overeenkomst " tijdens de competitie >>,
welke verwijzen naar een tijdsbegrip,
dat wil zeggen de tijd gedurende welke
de competitie plaatsgrijpt, terwijl de
bewoordingen "tijdens de wedstrijd of
tijdens de officiele oefeningen >> verwijzen
naar een plaats- en actiebegrip, dat wil
zeggen op de eigenlijke omloop en tijdens
de competitie of de officiele oefeningen ;
derde onde1·deel, het vonnis, door de
vaststelling dat het ongeval niet gebeurde
onder de in de overeenkomst bepaalde
voorwaarden, impliciet doch zeker erkent
dat er twijfel nopens. de toepassing ervan
bestaat en artikelll62 van het Burgerlijk
W etboek schendt door eiser die de
verplichting heeft aangegaan het voordeel van deze bepaling te onthouden :
W at het eerste

onde:~;deel

betreft :

Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Wat het tweede en derde onderdeel
samen betreft :
Overwegende dat de feitenrechter een
overeenkomst soeverein uitlegt, op voorwaarde dat hij de bewoordingen ervan
niet miskent ;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank vaststelt dat het litigieuze
ongeval " gebeurde op een toegangsweg
tot de omloop, die zoals de omloop zelf,
tijdelijk voor het verkeer werd gesloten,
en zulks omdat een van de partijen met
name zijn motor probeerde die hem
tijdens de eerste wedstrijdhelft geen
voldoening had geschonken >> ;
Overwegende dat de rechter, zonder
van het in het middel weergegeven
beding houdende afstand een uitlegging
te geven die onverenigbaar is met de
bewoordingen ervan, uit deze gegevens en
uit de gemeenschappelijke bedoeling van
de partijen wettelijk kon afleiden·dat de
bewoordingen "tijdens de wedstrijd of
tijdens de officiele oefeningen >> uitgelegd
moesten worden als " tijdens de competitie));
Dat het tweede en het derde onderdeel
van het middel niet kunnen aangenomen
worden;
Over het vijfde middel, afgeleid uit

~

de schending van de artikelen 172, 174,
202 van het Wetboek van Strafvordering,
24, 25 en 26 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het geschil, na het definitief
geworden vonnis van 31 oktober 1972
van de politierechtbank dat een frank
schadevergoeding toekende aan eiser
en voor het overige een deskundigenonderzo.ek beval, enkel nog betrekking
had op het bedrag van de schadevergoeding en dat het beroepen vonnis,
bijgevolg, door opnieuw uitspraak te
doen over de grondslag van de vergoeding, het gezag van gewijsde schendt
van het vonnis van 31 oktober 1972 :
Overwegende dat uit het bestreden
vonnis blijkt dat het geschil dat de
partijen aan de rechter in hager beroep
hebben voorgelegd enkel betrekking had
op de toepassing, ten deze, van een heeling
van de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarbij verweerders aansprakelijkheid in bepaalde gevallen wordt
uitgesloten ;
Dat de rechter in hoger beroep niet
mocht weigeren over dit twistpunt te
oordelen door ambtshalve het gezag
van gewijsde van het vonnis van 31 ok:
tober 1972 aan te voeren;
Dat de rechter in hager beroep, door
bijgevolg te beslissen, zonder zich door
het voornoemd vonnis gebonden te
beschouwen, dat het litigieuze beding
ten deze toepasselijk was, ·geenszins
de aangevoerde bepalingen heeft geschonden doch ze daarentegen juist heeft
toegepast;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1317 en 1319
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het beschikkende gedeelte van
het bestreden vonnis het beroepen vonnis
vernietigt met name in zoverre het de
burgerlijkepartijstelling ontvankelijk verklaart,
terwijl de eerste rechter uitspraak
heeft gedaan over het bedrag van de
door eiser gevorderde schadevergoeding
en niet over de ontvankelijkheid van de
civielrechtelijke vordering, waarover de
eerste rechter in een vorig vonnis
uitspraak had gedaan door aan eiser
een frank schadevergoeding toe te kennen
en een deskunQ.igenonderzoek te bevelen ;
het bestreden vonnis bijgevolg dienaangaande de bewijskracht van het
beroepen vonnis heeft geschonden :

t--
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Overwegende dat het middel bij
gebtek aan belang niet ontvankelijk is
aangezien de aangevoerde schending
geen invloed kon .hebben op de beslissing
van de rechter in hoger beroep waarbij
de civielrechtelijke vordering niet ontvankelijk werd verklaard, en welke
beslissing steunde op de toepassing op het
1itigieuze geval van het door verweerder
aangevoerde beding houdende afstand ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
28 maart 1977.- 2 6 kamer.- Voorzitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. V erslaggever, de
H. Screvens. ----: Andersluidende conclusie (1), de H. Declercq, advocaatgeneraal.- Pleiter, de H. Frere (van de
·balie te Charleroi).

2 6 KAMER.- 29 maart 1977.
1° STRAF.- VllJRBllJURDVERKLARING. GWEN VASTSTELLING VAN DllJ BIJ DE
WllJT GESTELDE VOORWAARDEN.
NillJT MET REDENEN OMKLEDllJ BllJSLISSING.
2° VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN. - VEROORDllJLEND ARREST, - BWVEL TOT ONMIDDELLIJKE
AANHOUDING. - VoORZillJNING TEGllJN
DE VEROORDllJLENDllJ BESLISSING VERWORPllJN BEHALVE WAT DE UITGESPROKEN VERBllJURDVERKLARING BllJTREFT, - .VoORZillJNING TEGEN HET
BEVEL TOT ONMIDDllJLLIJKE AANHOU·
DING ZONDER BELANG.

1° N iet met redenen omkleed is de beslissing
die in strajzaken een verbeurdverklaring
uitspreekt zonder de aanwezigheid van
de bij de wet gestelde voorwaarden vast
te stellen (2). (Grondwet, art. 97; S.W.,
art. 42; wet van 24 februari 1921,
gewijzigd bij de wet van 9 juli 1975,
art. 4, § 6.)
2o W anneer de veroordeelde zich in cassatie
heejt voorzien tegen een veroordelend
arrest waarbij zijn onmiddellijke aanhouding wordt bevolen, en, ten gevolge
van de verwerping van de voorziening
tegen de veroordelende beschikking behalve wat de uitgesproken verbeurdverklaring betreft, die veroordelende

beschikking kmcht van gewijsde . heeft
verkregen behalve wat de uitgesproken
verbeurdverkla1·ing betrejt, heeft de voorziening tegen het bevel tot onmiddellijke
aanhouding geen belang meer (3).
(SABBE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 januari 1977 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen ;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 42 van het Strafwetboek en artikel 4, § 6, van de wet
van 24 februari 1921 betreffende het
verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, gewijzigd
bij de wet van 9 juli 1975 :
Overwegende dat het arrest de ve:i'~
beurdverklaring uitspreekt van de voorwerpen vermeld in de inventarissen
o.s. 251/76, o.s. 336/76, o.s. 500/76,
O.S. 499/76, O.S.2115/75, O.S. 2116/75,
O.S. 2117/75 nummers 1, 4 en 5, O.S.
2118/75 nummers 2, 3, 4 en 5, O.S.
2138/75 nummers 1 en 2, zonder de
aanwezigheid vast te stellen van de
voorwaarden waarvan de toepassing
van die straffen afhankelijk wordt gesteld
bij artikel 42 van het Strafwetboek wat
betreft de zaak I en bij artikel 4, § 6, van
de voormelde wet van 24 februari 1921,
gewijzigd bij die van 9 juli 197 5, wat
betreft de zaken II en III ;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Overwegende dat wegens de verwer(1) Ret openbaar ministerie had geconcludeerd tot vernietiging op het derde middel,
daar het van oordeel was dat voldoende was
gebleken uit de stukken waarop het Hof
vermocht acht te slaan, dat de eiser een
conclusie had genomen doch dat, de inhoud
ervan niet op authentieke wijze vastgesteld
zijnde, het Hof niet kon nagaan of erop
geantwoord was.
(2) Cass., 22 november 1976, supra, blz. 325.
(3) Raadpl. cass., 12 oktober 1976 en 7 maart
1977, supra, blz. 180 en 734.
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betreft, van de voorziening die ertegen
is gericht, de veroordeling, behalve wat
de verbeurdverklaring betreft, kracht
van gewijsde heeft verkregen;
Dat derhalve de voorziening tegen het
bevel tot onmiddellijke aanhouding geen
belang meer oplevert ;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest voor zover het de verbeurdverklaring uitspreekt ; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser .in
vier vijfden 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.
29 maart 1977. - 2 8 kamer. - Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Tillekaerts, advocaatgeneraal.- Pleiter, de H. Houtekier.

4°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. SoHENDING
VAN DE REaHTEN VAN DE VERDEDIGING.
MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT,
MET BETREKKING TOT VAN VALSHEID
BETiaHTE STUKKEN, DE BIJ DE ARTIKELEN 448 EN 450 VAN RET W:ETBOEK
VAN STRAFVORDERING BEPAALDE VORMEN NIET WERDEN NAGEKOMEN. MIDDEL VOOR RET EERST VOOR RET
HoF VOORGEDRAGEN. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° en 2° De bij de artikelen 448 en 450
van het W etboek van Strafvordering
bepaalde vormen met betrekking tot
van valsheid betichte stukken, zijn noch
substantieel noch voorgesclbreven op
straffe van nietigheid ( 1).
3° en 4° Het middel dat hierui~ is ajgeleid
dat, met schending van de rechten van
de verdediging, de bij de artikelen 448
en 450 van het Wetboek van Stmfvordering bepaalde vormen niet we1·den
nagekomen met betrekking tot van
valsheid betichte stukken, kan niet voor
het eerst voor het Hoj worden voorgedmgen (2).
(HOORNAERT EN TALLOEN, T, STRAGIER.)
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VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN.- VANVALSHEID
BETICHTE STUKKEN.
DOOR DE
ARTIKELEN 448 EN 450 VAN RET WETBOEK VAN STRAFVORDERING BEPAALDE
VORMEN.- NoaH SUBSTANTIEEL NOaH
VOORGESaHREVEN OP STRAFFE VAN
NIETIGHEID.
ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
-VAN VALSHEID BETICHTE STUKKEN.
DOOR DE ARTIKELEN 448 . EN 450
VAN RET WETBOEK VAN STRAFVORDERING BEPAALDE VORMEN. NoaH
SUBSTANTIEEL NOaH VOORGESaHREVEN
OP STRAFFE VAN NIETIGHEID.
CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- SOHENDING VAN DE REaHTEN
VAN DE VERDEDIGING. MIDDEL
HIERUIT AFGELEID DAT, MET BETREKKIN(J TOT VAN VALSHEID BETIOHTE
STUKKEN, DE BIJ DE ARTIKELEN 448
EN 450 VAN RET WETBOEK VAN STRAFVORDERING BEPAALDE .VORMEN NIET
WERDEN NAGEKOMEN.- MIDDEL VOOR
RET EERST VOOR RET HoF VOORGEDRAGEN. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 november 1976 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen ;
I. Op de voorziening van Hoornaert
Simonne:

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 448 en
volgende van het W etboek van Strafvordering en van het algemeen ,beginsel
van de eerbiediging van de rechten van
de verdediging,
·
doordat het bestreden arrest eiseres
strafrechtelijk veroordeelt wegens valsheid in geschriften en gebruik daarvan
(1) Oass., 19 oktober 1953 (Arr. cass.,
1954, biz. 103) en 27 februari 1961 (Bull. en
Pas., 1961, I, 695).
(2) Raadpi. cass., 7 mei 1974 (Arr. cass.,
Hi74, biz. 1005), 28 oktober i974 (ibid.,
1975, biz. 267) en 24 mei 1976 (ibid., 1976,
):>Iz. 1052).
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op clie. kwijtingen stermt,
terv)ijl kwijtingen zeer gemakkelijk
verwisseld of gewijzigd kunnen worden,
zodat nauwlettend moet worden toegezien op de nakoming van de voorschriften van de artikelen 448 en volgende
van het W etboek van Strafvordering ;
de kans reeel is dat, wanneer die voorschriften niet werden nageleefd, de
rechten van de verdediging worden tekort
gedaan; uit niet-nakoming in strijd
met door een beklaagde gemaakte bezwaren nietigheid·volgt, nochtans van de
verdediging niet kan worden geeist dat
zij bezwaar maall;t vooraleer men aan de
bedoelde vormen belang gaat . hechten ;
zodat er geen volstrekte zekerheid bestaat
omtrent de kwijtingen die zich op het
ogenblik in het dossier bevinden :
Overwegende dat artikel 449 van het
W etboek van Strafvordering terzake
geen toepassing vindt ;
Overwegende dat de vormen bepaald
in de artikelen 448 en 450 van het
Wetboek van Strafvordering niet substantieel zijn en niet zijn voorgeschreven
op straffe van nietigheid ;
Dat, in zoverre het middel de nietigheid
van de veroordeling wegens de nietnaleving van die vormen aanvoert, het
faalt naar recht ;
Overwegende dat, in zoverre hetmiddel
de miskenning van de rechten van de
verdediging aanvoert wegens niet-naleving van die vormen, uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat eiseres dit verweer voor de
feitenrechter heeft ingeroepen ;
Dat, in zoverre, het middel, dat niet
voor het eerst voor het Hof kan worden
aangevoerd, derhalve nieuw en niet
ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
op grond dat << het bewezen is dat zij op
20 juni 1973 het kwijtschrift met de tekst
« ontvangen van Talloen Celest te De
Haan de som van tweeduizend frank voor
afbetaling lening van 12 december 1962 »
door genaamde Rosten Raymond heeft
laten schrijven », en verder << dat het
bewezen is dat de beide beldaagden van
deze valse schuldbevrijding gebruik
hebber g!'lmaakt »,
terwijl het niet te begrijpen is hoe het

mogelijk is dat het hof van beroep,
omdat het de vervalsing van een kwijtschrift, ten bedrage van 2.000 frank,
voor bewezen acht, evenals het gebruik
ervan, daaruit besluit dat de beklaagden
200.000 frank verduisterd hebben, des
te meer daar bedoelde lening van 22 december 1962 slechts een bedrag van
100.000 frank beliep en er bovendien
nooit een kwijtschrift van 2.000 frank
van valsheid werd beticht :
Overwegende dat het arrest eiseres
veroordeelt wegens valsheid in geschriften
en gebruik daarvan met betrekking tot
twee kwijtingen waarvan een in strijd
met de waarheid vermeldt, volgens de
telastlegging, dat <<de ondergetekende
De Beuckelaere Marie heeft ontvangen
de som van 200.000 frank als afbetaling
van een lening »; dat zowel hieruit als
uit de verdere motivering van het arrest
en uit het door het arrest bevestigde
vonnis blijkt dat de van valsheid betichte
kwijting een bedrag van 200.000 frank
vermeldde en het arrest alleen bij
verschrijving op een enkele plaats van
2.000 frank gewaagt;
Dat het middel, in zoverre, feitelijke
grondslag mist ;
Overwegende dat het middel voor het
overige opkomt tegen de feitelijke beoordeling van de rechter en, in zoverre, niet
ontvankelijk is ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat, volkomen ten onrechte, het
hof van beroep oordeelt dat een aanvullend onderzoek volkomen overbodig
is,
terwijl de deskrmdige, op vrij twijfelachtige gronden (wegens de ouderdom
van mevrouw De Beuckelaere en het
gemis aan degelijk vergelijkbaar materiaal), meent te mogen besluiten dat de
kwestieuze handtekeningen niet van
mevrouw De Beuckelaere afkomstig zijn,
maar niet zegt dat ze van de eisers
zouden kunnen zijn en zelfs niet laat
uitschijnen dat er een redelijke kans
bestaat dat deze of gene persoon, ten
deze eiseres, ze zou hebben vervalst :
Overwegende dat het arrest, in antwoord op de conclusie van de beklaagden,"
thans eisers, de redenen opgeeft waarom
het oordeelt dat, gelet op de aanwezige
bewijsmiddelen, een aanvullend deskundigenonderzoek overbodig is ; dat zodanige beslissing van de feitenrechter
onaantastbaar is ;

-820Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen worden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;

nemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. Pleite1-s, de HR. De Lathouwer (van de
balie te Gent) en Fremaut (van dE) balie
te Brugge).

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechteIijke vordering :

Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
tot betaling aan verweerder van 1 frank
vergoeding wegens morele schade en
200.000 frank vergoeding wegens materiiile schade,
terwijl deze veroordeling steunt op de
onjuiste redenering dat, door het gebruik
van het valse stuk (een kwijtschrift van
2.000 frank, ter afkorting van een lening
van 100.000 frank van 22 december 1962),
de burgerlijke partij uit de nalatenschap
200.000 frank minder heeft ontvangen;
terwijl het hof ook niet motiveert waar
het zomaar stelt dat er een rechtstreeks
verband bestaat tussen de strafbare
feiten en de morele, zowel als de materiele
schade;
en terwijl het weinig waarschijnlijk is
dat de burgerlijke partij, in de gegeven
omstandigheden, enigerlei morele schade
zou hebben kunnen lijden :
Overwegende dat het middel, in zoverre
het steunt op de bewering dat de valsheid in geschriften een kwijtschrift van
2.000 frank betreft, welke bewering
reeds is weerlegd in het antwoord op
het tweede middel, feitelijke grondslag
mist ; dat het voor het overige opkomt
tegen de feitelijke beoordeling van de
rechter die, ten deze, bij gebrek aan
conolusie desaangaande, het bestaan
van schade, het bedrag ervan en het
oorzakelijk verband tussen schuld en
schade op onaantastbare wijze beoordeelt, zodat het middel in zoverre niet
ontvankelijk is;
II. Op de voorziening van Talloen
Celost:

2 8 KAMER.- 29 maart 1977.

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAFZAKEN.- SCRENDING VAN DE RECRTEN
VAN DE VERDEDIGING. MIDDEL
RIERUIT AFGELEID DAT DE FEITEN·
RECRTER GEWEIGERD REEFT IN TE
GAAN OP EEN VERZOEK OM GETUIGEN ·
VERROOR VAN DE BEKLAAGDE.
MIDDEL VOOR RET EERST VOOR RET
HoF VOORGEDRAGEN. NIET-ONT·
VANKELIJKHEID.
2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - STRAFZAKEN. - ScRENDING
VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - MIDDEL HIERUIT AFGELEID
DAT DE FEITENRECHTER GEWEIGERD
REEFT IN TE GAAN OP EEN VERZOEK
OM GETUIGENVERROOR VAN DE BE·
KLAAGDE. - MIDDEL VOOR HET EERST
VOOR RET HoF VOORGEDRAGEN.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.
1° en 2° Het middel dat hieruit is afgeleid
dat de jeitenrechter, met schending van
de rechten van de verdediging, geweigerd
heeft in te gaan op een door de beklaagde
gevraagd getuigenverhoor, kan niet voor
het eerst voor het. Hof worden voorgedragen (1).
(POLLET.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 december 1976 in hoger
beroep gewezen door de Correotionele
Rechtbank te Brugge;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de recht.en van de ver~
dediging,
doordat de rechtbank eiser veroordeelt
wegens het hem onder A ten htste gelegde.

29 maart 1977. -c- 2e kamer. - Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waar-

(1) Raadpl. cass., 30 april 1973 (Arr. cass;,
1973, blz. 833).

~:-
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feit van het sturen in staat van dronkenschap op 12 april 1976,
terwijl die veroordeling niet steunt op
een feitelijke vaststelling, maar op een
spontaan door eiser zelf afgelegde verklaring, die volgens hem verkeerdelijk
werd opgenomen of begrepen door de
verbalisant, en eiser had staande gehouden en nog volhoudt dat niet hij doch
een ander persoon de wagen stuurde
en hijzelf enkel in de wagen naast de
bestuurder zat, en terwijl de rechtbank
weigerde in te gaan op eisers schriftelijk
verzoek strekkende tot de oproeping,
als getuige, van de werkelijke bestuurder
van de wagon :
Overwegende dat, blijkens het zittingsblad van de openbare terechtzitting van
9 december 1976 van de Correctionele
Rechtbank te Brugge, het openbaar
ministerie zich heeft verzet tegen de
oproeping van de in het middel bedoelde
getuige, door de verdediging aangevraagd
bij brief van 29 november 1976 gericht
aan de voorzitter van diezelfde rechtbank; dat, luidens hetzelfde zittingsblad,
de rechtbank op dit verzoek van de
verdediging niet is ingegaan ;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser, die zich na afwijzing
van zijn verzoek om getuigenverhoor in
hoger beroep heeft verdedigd, voor de
correctionele rechtbank zou aangevoerd
hebben dat ingevolge die afwijzing zijn
recht op verdediging werd geschonden ;
Dat het middel, dat niet voor de eerste
maal voor het Hof kan worden voorgedragen, derhalve nieuw en niet ontvankelijk is;
~
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En overwegende dat de substantiele
of op straJfe van nietigheid voorgeschreven rechtsvornien werden nageleefd
en dat . de beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
29 maart 1977.- ze kamer. - Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. V erslaggever, de
H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Tillekaerts, advocaat-generaal. "'Pleiter, de H. de Caluwe (van de balie
te Brugge).·

2e

KAMER. -

29 maart 1977,

10 RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. WEGVERKEERSONGEVAL. REOHTER
IN HOGER BEROEP DIE DE BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING
AANNEEMT
OP
GROND VAN EEN ANDERE INBREUK OP
HET WEGVERKEERSREGLEMENT DAN
DIE WAAROVER DE EERSTE REOHTER
HEEFT BESLIST.- BEKLAAGDE EN DE
VOOR HEM BURGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ NIET VERZOOHT
ZIOH TE VERDEDIGEN OP DE NIEUWE
OMSOHRIJVING VAN HET FElT. ONWETTELIJKHEID,

2°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. WEGVERKEERSONGEVAL. REOHTER IN
HOGER BEROEP DIE DE BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING
AANNEEMT
OP
GROND VAN EEN ANDERE INBREUK OP
HET WEGVERKEERSREGLEMENT DAN
DIE W AAROVER DE EERSTE REOHTER
HEEFT BESLIST,- BEKLAAGDE EN DE
VOOR HEM BURGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ NIET VERZOOHT
ZIOH TE VERDEDIGEN OP DE NIEUWE
OMSOHRIJVING
VAN HET
FElT,
SOHENDING VAN DE REOHTEN VAN DE
VERDEDIGING.

3°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE REOHTSVORDERINGEN. BESLISSING DAT DE
VOLLEDIGE AANSPRARELIJKHEID VOOR
EEN ONGEVAL TEN LASTE LEGT VAN EEN
BEKLAAGDE, MET UITSLUITING VAN EEN
MEDEBEKLAAGDE.
VERNIETIGING
VAN
DEZE
BESLISSING
OMDAT
DE
BEKLAAGDE ONWETTELIJK WERD VEROORDEELD. VERNIETIGING DIE DE
VERNIETIGING MEEBRENGT VAN DE
AFWIJZENDE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING, DOOR DE
VOOR DE BEKLAAGDE BURGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ TEGEN
DE
MEDEBEKLAAGDE
INGESTELD,
WELKE OP DEZELFDE ONWETTELIJK·
HEID IS GEGROND EN WAARTEGE]'j DIE
P ARTIJ ZIOH REGELMATIG IN CAS SATIE
HEEFT VOORZIEN.

1° De rechter in hoger beroep kan de

burge1·lijke rechtsvordertng niet wettig
toewijzen op grond van een andere
inbreuk op het Wegverkeersreglement
dan die waarover de eerste rechter heejt
beslist, zonder de beklaagde en de · voor
hem burgerrechtelijk aansprakelijke partij te hebben verzocht zich t.a.v. de nieuwe
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omschrijving van het jeit te verdedigen (1).
2o De rechten van de verdediging worden
geschonden door de rechter in hoger
be?'oep die, uitspraak doende inzake
een wegve?·kee?·songeval, de burge1-lijke
rechtsvo1·dering toewijst door een ande1•e
overtreding van het Wegverkee?'8reglement in aanmerking te nemen dan die
waarover de eerste rechter heeft beslist,
zonder de beklaagde en de voor hem
burgerrechtelijk aansprakelijke partij te
hebben verzocht zich t.a.v. de nieuwe
kwalijicatie te vm·dedigen (2).
3° W anneer een vonnis de volledige aansprakelijkheid voor een wegverkeersongevcil ten laste legt van een beklaagde,
met uitsluiting van de aansprakelijkheid
van een medebeklaagde, brengt de
vernietiging van deze beslissing, omdat
de beklaagde onwettig wm·d veroordeeld,
de vernietiging mee van de afwijzende
beslissing op de burgerlijke rechtsvm·dering, door de voor de beklaagde
burgerrechtelijk aansprakelijke partij
tegen de medebeklaagde ingesteld, welke
op dezelfde onwettigheid is gegrond en
waartegen die partij zich regelmatig in
cassatie heeft voorzien (3).
(CARPENTIER
EN
PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK·
REID
« ZUIVELFABRIEK LAOTIL », T.
VAN DEN KEROKHOVE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 december 1976 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Gent ;
I. In zoverre de voorzieningen gericht
z:ljn tegen de beslissing op de vordering
door het openbaar ministerie ingesteld
tegen verweerder :
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering door verweerder tegen
de eisers ingesteld, en op de civielrechtelijke vordering door eiseres tegen
.verweerder ingesteld :
(1) en (2) Raadpl. cass., 14 juni 1976 (_Arr.

eass., 1976, blz. 1141) en 5 oktober 1976,

supra, blz. 130.
(3) Raadpl. cass., 7 oktober 1974 en 21 april
1975 (Arr. cass., 1975, blz. 168 en 923).

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de rechten van de
verdediging,
doordat het vonnis de civielrechtelijke
vordering van verweerder gegrond verklaart op een op strafrechtelijk gebied
niet vooraf ten laste gelegde fout, namelijk een overtreding van artikel 25-2, d,
van het W egverkeersreglement van
14 maart 1968,
terwijl de eisers hun verdediging
hadden gesteund op de weerlegging van
de ten laste gelegde overtreding van
artikel 25-2, a, van het Wegverkeersreglement; de strafrechter, indien hij van
oordeel was dat eiser geen inbreuk had
gepleegd op artikel 25-2, a, maar wei op
artikel 25-2, d, de feiten opnieuw had
moeten omschrijven, voor zover dit nog
kon worden gedaan, gelet op de ingetreden verjaring ; in geval van nieuwe
omschrijving van de feiten de eisers zich
echter opnieuw hadden kunnen · verdedigen om de gegrondheid van de tegen
hen ingestelde vordering te onderzoeken ;
ze zich nu slechts op een bepaalde grond
hebben kunnen verdedigen, die klaarblijkelijk
als niet bewezen werd
beschouwd, vermits het vonnis de civielrechtelijke vordering van verweerder
toekent op een andere grond :
Overwegende dat eiser vervolgd werd
en door de eerste rechter veroordeeld
werd. . wegens overtreding van artikel 25-2, a, van het Wegverkeersreglement van 14 maart 1968, namelijk om
« als bestuurder op de openbare weg die
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, verzuimd te hebben er zich
vooraf van te vergewissen dat hij dit
kon doen zonder gevaar voor de andere
weggebruikers, vooral rekening gehouden
met de vertragingsmogelijkheden van
degenen die hem volgden » ;
Overwegende dat het vonnis beschouwt : « Artikel 25 van het algemeen
verkeersreglement bepaalt dat de bestuurder die naar links wil afdraaien
zijn voornemen tijdig moet kenbaar
maken en zich naar links moet begeven .
Er blijkt uit de schets dat Carpentier
(thans eiser) in ieder geval nagelaten
heeft zich naar links te begeven. De
aanhangwagen van zijn vrachtwagen
stond na de aanrijding nog uiterst rechts
van de rijbaan. Daarenboven blijkt uit
de stand van zijn vrachtwagen dat hij
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zijn afdraaibeweging begon van de
uiterste rechterzijde van de rijbaan.
Door de bepalingen van artikel 25 van
het algemeen verkeersreglement niet na
te leven heeft Carpentier de bestuurder
Van Den Kerckhove misleid. Deze treft
geen fout in de aanrijding, nu hij er zich
niet moest aan verwachten dat de
vooroprijdende vrachtwagen in strijd
met de bepalingen van artikel 25 van het
algemeen verkeersregleinent zijn afdraaibeweging toch zou uitvoeren » ;
Overwegende dat de rechters aldus
tegen eiser een fout in aanmerking nemen
bestaande in een overtreding van artikel 25, 2, d, van voormeld Wegverkeersreglement ; dat uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan niet blijkt
cdat de eisers verzocht werden zich te
verdedigen op de nieuwe pmschrijving ;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat, nu de beslissing dat
verweerder geen fout treft steunt op de
tegen eiser bewezen verklaarde font, de
vernietiging van de beslissing op de tegen
de. eisers ingestelde civielrechtelijke vordering, de vernietiging met zich brengt
van de op de door eiseres tegen verweerder,
medebeklaagde,
ingestelde
civielrechtelijke vordering gewezen definitieve beslissing, die op dezelfde onwettelijkheid is gegrond en waartegen eiseres
zich regelmatig heeft voorzien ;
Om die redenen, en zonder dat er
aanleiding toe bestaat de andere middelen
van de eisers te onderzoeken, die geen
ruimere cassatie kunnen medebrengen,
vernietigt het bestreden vonnis in zoverre
het uitspraak doet. over de civielrechtelijke vorderingen en over de kosten
ervan ; 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 enerzijds en verweerder anderzijds in de helft van de
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Oorrectionele Rechtbank te
Oudenaarde, zitting houdend in hoger
beroep

2e KAMER. -

29 maart 1977.

10 WEGVERKEER.- WEIGERING DE
ADEMTEST TE LATEN VERRICHTEN. WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER
HET WEGVERKEER, ARTIKELEN 34, 30,
36. - HERHALING. - STRAF.

2°

BLOEDPROEF.
WEIGERING,
ZONDER WETTIGE REDEN, EEN BLOED•
MONSTER TE LATEN NEMEN. -WET
BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER. - ARTIKELEN 34, 3°,
36.- HERHALING.- STRAF.

1° en 2° De geldboete opgelegd aan hem die,
met de omstandigheid van herhaling,
geweigerd heeft de ademtest te laten
verrichten of zonder wettige 1·eden geweigerd heeft een bloedmonster te laten
nemen, mag niet minder dan 200 frank
bedragen (1). (Wet betreffende de
politie· over het wegverkeer, artt. 34,
3°, en 36.)
·
(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUGGE,
T. VANDERHAEGHE,)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 januari 1977 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank te Brugge ;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de beslissing over de telastleggingen D en E ;
Over het middel afgeleid uit de. schending van artikel 36 van de verkeerswet,
doordat het vonnis verweerder voor
ieder van de telastleggingen D en E tot
een geldboete van 100 frank veroordeelt,
terwijl, nu het vaststelt dat verweerder
zich in staat van bijzondere herhaling
bevond, het minimum van de geldboete
200 frank bedraagt :
Overwegende dat het vonnis de telastleggingen D en E tegen verweerder

29 maart 1977.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waar.nemerid voorzitter. Verslaggever, de
(1) Cass., 2 september 1975 (.Arr. cass., 1976,
'H. Versee. Gelijkluidende conclusie,
biz. 10).
de H .. Tillekaerts, advocaat-generaal. W at betreft de omstandigheid ·dat de
Pleiter, de H. A. de Brabandere (van de ·
weigering de ademtest te latim verrichten en
balie te Gent).

de weigering, zonder · wettige reden, een
bloedmonster te laten nemen, twee afzonderlijke misdrijven opleveren, raadpl. cass.,
.4 november 1975 (Arr. cass.;. 1976; .blz; 301).

~
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bewezen verklaart, dit is, te Lichtervelde
op 23 april 1976, als bestuurder van een
personenwagen op de openbare weg, bij
inbreuk op artikel 34-3 van de verkeerswet :D) geweigerd te hebben een ademtest te laten verrichten en E) geweigerd
te hebben zonder wettige reden een
bloedmonster te laten nemen ; dat het
voor ieder van deze telastleggingen een
geldboete van 100 frank uitspreekt;
Overwegende dat het vonnis bij verwijzing naar het beroepen vonnis vast.stelt dat beide feiten werden gepleegd
in staat van herhaling, zijnde binnen
drie jaar na een veroordeling wegens
inbreuk op artikel .35 van de verkeerswet
bij vonnis van de Politierechtbank te
Torhout van 3 maart 1975, vonnis dat
.in kracht van gewijsde is getreden;
Dat in zodanig geval krachtens artikel 36 van de verkeerswet de geldboete
niet minder dan 200 frank mag bedragen ;
Dat derhalve de uitgesproken geld'boeten onwettelijk zijn ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet
over de telastleggingen D en E en over
de kosten van de strafvordering ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; laat de kosten
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Veurne, zitting houdende
in hoger beroep.
29 maart 1977. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende
·conclusie, de H. Tillekaerts, advocaatgeneraal.

arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij wordt beslist dat zijn
voorlopige hechtenis wordt gehandhaajd,
heejt geen voorwerp meer wanneer
nadien en vooraleer het H of over de voorziening beslist, aan deze hechtenis een
einde is gerriaakt (I).
(KINNA.)
ARREST •

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op I maart I977 door het Hof
van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, gewezen;
Overwegende dat het arrest de beschikking bevestigt waarbij het op 18 januari
1977 tegen verdachte uitgevaardigd bevel
tot aanhouding wordt gehandhaafd ;
Overwegende dat bij beschikking van
14 maart 1977 de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent
·de voorlopige invrijheidstelling van eiser
bevolen heeft ; dat de Procureur des
Konings te Gent tegen die beschikking
niet in verzet is gekomen en eiser in
vrijheid werd gesteld ;
Dat derhalve de voorziening geen
voorwerp meer heeft ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
29 maart 1977.- 2e kamer.- Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Delva. Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.

26
2e

KAMER.-

VOORZIENING

29 maart 1977.
IN

CASSATIE.

STRAFZAKEN.
ARREST VAN DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTJlJLLING
WAARBIJ WORDT BESLIST DAT DE
VOORLOPIGE HJJJCHTENIS WORDT GEHANDHAAFD. LATERE INVRIJHJJJID·
STELLING. VOORZIJJJNING ZONDER
VOORWERP GJJJWORDEN.

.De voorziening van de verdachte tegen een

KAMER.-

29 maart 1977.

1° VOORLOPIGE HECHTENIS.
ARTIKELEN 479 EN 480 VAN

HJJJT
WETBOEK VAN STRAFVORDJJJRING. BEVJlJL TOT AANROUDING VJlJRLJlJJlJND
DOOR DE MJJJT RET ONDJJJRZOJJJK BJJJLASTE
MAGISTRAAT.- BEVJJJSTIGING VAN RET
BEVEL TOT AANROUDING. BJJJVOEGD
RJJJCRTSCOLLJJJGJJJ.

(1) Cass., 8 en 23 maart 1976 (Arr. cass.,
1976, biz. 771 en 857).

-82520 GRONDWET. - GELIJKHEID VAN DE
BELGEN VOOR DE WET.- BEGRIP,

3o INTERNATioNALE VERDRAGEN.
VERDRAG TOT BESOHERMING VAN
DE REOHTEN ·vAN DE MENS EN DE
FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 5, § 4. REOHT VAN HOGER
BEROEP.- DRAAGWIJDTE.

4o INTERNATioNALE VERDRAGEN.
VERDRAG TOT BESOHERMING VAN
DE REOHTEN. VAN DE MENS EN DE
FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6, § l . - DRAAGWIJDTE.

5o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. "---"- STRAFZAKEN.ARREST VAN DE KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING TOT BEVESTIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING
VERLEEND TIJDENS EEN ONDERZOEK
WEGENS VERVOLCHNGEN INGESTELD
OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 4 79
EN VOLGENDE VAN RET WETBOEK VAN
STRAFVORDERING. DEZE WETTELIJKE BEPALINGEN MOETEN NIET VERMELD WORDEN IN RET ARREST.
1o Alleen de kame?' van inbeschtddiging-

stelling is bevoegd om in eerste en laatste
aanleg te beslissen over de bevestiging
van een bevel tot aanho~ding verleend
door de. overeenkomstig de a?"tikel(!,n 479
en 480 van liet Wetboek van Strafvorde?·ing met het onderzoek belaste
magistraat ( 1).
2° Het beginsel van de gelijkheid van alle
Belgen voor de wet betekent dat al
degenen die zich in een identieke
jeitelijke toestand bevinden op gelijke
wijze moeten worden behandeld (2).
(Art. 6 Grondwet.)

3° Artikel 5, § 4, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de F'undamentele Vrijheden
maalct geen gewag van enig hoger beroep
tegen de beslissing van de erin bedoelde
1·echter (3) .

(I) Raadpi. cass., 11 en 18 februari 1907
(Bull. en Pas., 1907, I, 116 en 125), 29 juni
1931 (ibid., 19'31, I, 204), 5 juli 1938 (ibid.,
1938, I, 257) en 27 december 1949 (ibid.,
1950, I, 279); BELT.JENB, Code d'instniction
criminelle, d. II, artikei 484, nr. 5 ; Pandectes
belges,' d. 78, v 0 Pou?'suites cont1·e lesmagistrats,
nr. 90; A. RoLIN; Belg. jud., 1884, ]Jiz. 290
en 294; VAN HAUWAERT, Rechtsk. Weekbl.,
1965-1966, koi. 183 tot 185; nrs, 74 tot 77.

4° Artikel 6, § 1, van het Verdmg tot
Besche1·ming ·van de Rechten van de
Mens en de Fttndamentele V1·ijheden
heeft bet1·ekking op de rechten van de
ve1·dediging voor het vonnisgerecht en
niet op de aanhouding of de voorlopige
hechtenis (4).
5° Geen enkele wetsbepaling schrijjt voor
dat het a1·rest, waarbij de kamer van
inbeschuldigingstelling een bevel tot
aanhottding bevestigt in het kade?' van
vervolgingen ingesteld oVB?'eenkomstig
de bijzondere regels van de artikelen 479.
en volg.ende van het Wetboek van
Strajvo1·dering, deze bepalingen moet
ve1·melden.
(JESPERS.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 3 maart 1977 door het Hof
van Beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, te Gent gewezen en op het
bestreden bevel tot verbod van vrij
verkeer;

I. W at de voorziening betreft tegen
het arrest van 3 maart 1977 :·
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 479 en
volgende van het Wetboek van Strafvordering, 6; 8, 94 van de Grondwet;
5, 6, § 1, en 14 van het Verdrag. tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden
van 4 november 1950, goedgekeurd bij
akte van de wetgevende macht van
13 mei 1955,
doordat het arrest het bevel tot aan"
houding bevestigt dat verleend werd op
27 februari 1977 tegen eiser, verdacht
van poging tot moord, moord en zware
diefstal,
·
terwijl eiser door de gevolgde procedure
voor een. rechtscollege verschenen is dat
beslist over de voorlopige hechi;enis
zonder dat hem de mogelijkheid gegeven
werd hoger beroep in te stellen :
(2) Vgl. cass., 3 maart 197'7, supra, biz.

726~

(3) Europees Hof voor de Rechten van de

J\fens, 18 juni 1971, De Wilde, Ooms en
Versyp, A.nnuai1·e de la Convention europeenne
des droits de l'homme, 1971, d. 14, biz. 789 en
vig., inz. biz. 821 tot 823.
.,
(4) Cass., 22 juii 1975 (A.rr. cass.; 1975,
biz. 1182 ). ·
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Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat, op vordering van de ProcureurGeneraal in het Hof van Beroep te Gent,
de eerste voorzitter van dat hof, bij
beschikking van 26 februari 1977, raadsheer Viaene belast heeft met een gerechtelijk strafonderzoek tegen eiser, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste
aanleg, verdacht van de in het middel
aangehaalde misdaden ;
Overwegende dat luidens artikel 480
van het W etboek van Strafvordering de
eerste voorzitter de magistraat aanwijst
die het ambt van onderzoeksrechter zal
waarnemen wanneer een van de bij
artikel 479 van hetzelfde wetboek bedoelde personen beschuldigd wordt buiten
zijn ambt een misdrijf gepleegd te hebben
waarop een criminele straf is gesteld ;
Overwegende dat aileen de kamer van
inbeschuldigingstelling bevoegd is om
in eerste en laatste aanleg te beslissen
over de bevestiging van een bevel tot
aanhouding verleend door een magistraat
belast met het onderzoek bij toepassing
van de artikelen 479 en 480 van het
Wetboek van Strafvordering; dat immers
in dit geval aileen de kamer van inbeschuldigingsteiling bevoegd is om bij de
beeindiging van het onderzoek, en zo er
bezwaren zijn, uitspraak te doen hetzij
over de verwijzing naar het hof van
assisen, hetzij over het aannemen van
verzachtende omstandigheden ; dat zij
bovendien het onderzoeksgerecht is bij
het gerecht dat, behoudens bij verwijzing
naar het hof van assisen, over de grond
van de zaak zal moeten oordelen ;
Overwegende dat de wet niet in de
mogelijkheid van hoger beroep voorziet
tegen een beslissing van de kamer van
inbeschuldigingsteiling; dat de omstandigheid dat de bestreden beslissing in
eerste en laatste aanleg gewezen is,
aileen het gevolg is van de inzake voorrecht van rechtsmacht geldende uitzonderlijke regels ingevoerd met de
bedoeling, dank zij de rechtstreekse
tussenkomst van het in feitelijke aanleg
hoogste bevoegd rechtscoilege, de onafhankelijkheid van de magistraten en
een goede rechtsbedeling te waarborgen,
door onder meer de maatschappij te
beschermen tegen de straffeloosheid van
de daders en tevens dezen te vrijwaren
tegen tergende of onrechtvaardige vervolgingen;
Overwegende dat eiser aldus niet in
strijd met de artikelen. 8 en 94 van de
Grondwet tegen zijn wil van de hem door
de wet toegekende rechter wordt afgetrokken;

Overwegende dat het grondwettelijk
beginsel van de gelijkheid van aile
Belgen betekent dat al degenen die zich
in een identieke feitelijke toestand
bevinden op gelijke wijze moeten worden
behandeld;
Overwegende dat een verdachte op
rechtmatige wijze gevangen gehouden
wordt onder de voorwaarden bepaald
bij artikel 5, §§ 1, c, 3 en 4, van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd
bij aide van de wetgevende macht van
13 mei 1955, wanneer de beslissing van
het onderzoeksgerecht tot handhaving
van de voorlopige hechtenis wettig
gerechtvaardigd is en de rechtspleging
volgens de wettelijke voorschriften is
gevoerd;
Dat, inzonderheid, artikel 5, § 4, van
het gezegde verdrag geen gewag maakt
van enig hoger beroep tegen de beslissing
van de erin bedoelde rechter ;
Overwegende dat artikel 6, § 1, van
het bovenverme1d V erdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele vrijheden betrekking heeft
op de rechten van de verdediging voor
het vonnisgerecht en niet op de aanhouding of de voorlopige hechtenis ;
Overwegende dat artikel 14 van hetzelfde verdrag slechts doelt op het genot,
zonder enig onderscheid, van de rechten
en vrijheden welke door de andere
bepalingen van het verdrag gewaarborgd
zijn;
Dat uit de voorgaande overwegingen
blijkt dat ten deze deze regel niet
miskend werd ;
Dat bet middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest de artikelen 4 79 en
volgende van het W etboek van Strafvordering niet vermeldt,
terwijl die bijzondere wetsbepalingen
de grond van de rechtspleging uitmaken :
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling voorschrijft dat het arrest,
waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling een bevel tot aanhouding bevestigt in het raam van vervolgingen
ingesteld volgens de bijzondere regels van
de artikelen 479 en volgende van het
Wetboek van Strafvordering, deze laatste
bepalingen moet vermelden ;
Dat het middel naar 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;
II. Wat de voorziening betreft tegen
het bevel tot verbod van vrij verkeer :
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de tweede memorie ter griffie van het
Hof neergelegd op 21 maart 1977, dit is
buiten de termijn gesteld bij artikel 420bis van het Wetboek van Strafvordering, verwerpt de voorziening;
veroordeelt eiser in de ·kosten.
29 maart 1977. - 2e kamer. - Voorzitte1', de' H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.- Pleite1·s, de HH. J. Vanderveeren
(van de balie te 'Brussel), De Roeck en
Verstringhe (heiden van de balie te Gent).

2e

KAMER. -

29 maart 1977.

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN.
MISDRIJF BEGAAN DOOR EEN PERSOON
DIE ONDER TOEPASSING VALT VAN
ARTIKEL. 479 VAN HET WETBOEK VAN
STRAFVORDERING. AAN EEN ANDERE
IIEKLAAGDE
TEN
LASTE
GELEGDE
SAMENHANGEND MISDRIJF. REGELS
INZAKE
BEVOEGDHEID
EN
REOHTSPLEGING DIE OP DEZE BEKLAAGDE
TOEPASSELIJK ZIJN.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS. ', ARTIKELEN 479 EN 480 VAN HET WET~
'BOEK VAN STRAFVORDERING. -BEVEL
TOT AANHOUDING VERLEEND DOOR DE
MET HET ONDERZOEK BELASTE MAGIS"
• TRAAT.- BEVESTIGING VAN HET BEVEL
TOT AANHOUDING.- BEVOEGD REOHTSOOLLEGE.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS. BEVEL TOT AANHOUDING VERLEEND
DOOR DE OVEREENKOMSTIG DE ARTI:K;ELEN 479 EN VOLGENDE VAN HET
WETBOEK VAN STRAFVORDERING, JI'IET'

EEN ONDERZOEK BELASTE MAGISTRAAT.
BEVESTIGING DOOR DE
KAMER
VAN
INBESOHULDIGINGSTELLINQ,
REOHTSPLEGING.

4o VOORLOPIGE

HECHTENIS.

BEVEL TOT AANHOUDING DOOR EEN
ONDERZOEKSREOHTER VERLEEND, ONMIDDELLIJK
NADAT
EEN
ANDERE
ONDERZOEKSREOHTER, DIE EEN EERSTE
BEVEL TOT AANHOUDING HAD VERLEEND, VAN HET ONDERZOEK WERD
ONTLAST. TOEPASSELIJKE REGELS.

1° W anneer een gerechtelijk st1·a]onderzoek
is ingesteld tegen een pm·soon waarop
de artikelen 4 79 en volgende van het
Wetboek van Strajvorde1·ing toepasselijk
zijn, zijn de bijzondm·e 1·egels inzake
1·echtsmacht en rechtspleging van deze
bepalingen krachtens de samenhang
oak toepasselijk op de andm·e bij
dezelfde zaak betrokken pe1·sonen (1).
2° Alleen de kamer van inbeschuldiging~
stelling is bevoegd om in em·ste en laatste
aanleg te beslissen over de bevestiging
van een bevel tot aanhouding verleend
door de overeenkomstig de artikelen 479
en 480 van het W etboek van Strafvordm·ing met het onderzoek belaste
magistraat (2).
3° Noch in a1·tikel 4 van de wet op de
voorlopige hechtenis van 20 april 1874,
noch in enige ande1·e wettelijke bepaling
w01·dt aan de kamm· van inbeschuldiging"
stelling, die moet beslissen· over de
bevestiging van een bevel tot aanhmtding
verleend door de overeenkomstig de
m·tikelen 479 en volgende van het Wet•
boek van Strajvordering, met een onder•
zoek belaste magistraat, opgelegd uit~
spraak te doen ·op het verslag van 'de
onderzoekende magistraat.

4° Een bevel tot aanhouding do01· de met
de voortzetting van het onderzoek belaste
onderzoeksrechter verleend, onmiddellijk
nadat een andere onderzoeksrechter, die
een eerste bevel tot aanhouding ha,d
. vm·leend, door het onde1·zoeksgerecht.
we1·d ontlast, is geen nieuw bevel tot
aanhouding, in de zin van m·tikel 8 van
de wet van 20 april1874 op de voorlopige
hechtenis ; de bepalingen van dit artikel

(1) Oass., 7 febrtiari 1944 (Bull. en Pas.,
1944, I, 187) en 4 april 1966 (ibid., 1966, I,
1024).
.
(2) Zie noot 1 onder het vorenstai11de.·
arrest, biz. 825.
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ernstige omstandigheden wam·op de
aanhouding geg1·ond is moet omschrijven
zijn de1·halve niet toepasselijk (1).
(DE CRAMER.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 maart 1977 door het Hof
van Beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 22, 23, 45,
47, 61, 94 van het Wetboek van Strafvordering, 1, 4 van de wet van 20 april
1874, gewijzigd door de wet van 13 maart
1973, 97 van de Grondwet, en van de
rechten van de verdediging,
doordat het arrest het bevel tot aanhouding verleend ten laste van eiser op
2 maart 1977 door de heer Viaene, raadsheer in het Hof van Beroep te Gent,
bevestigt en meteen geldig verklaart,
terwijl eiser noch magistraat noch een
met magistraten gelijkgestelde ambtenaar is en hij bijgevolg niet het voorrecht
van rechtsmacht geniet, zodat de strafvorderingen tegen hem en de onderzoeksverrichtingen in zijn zaak dienen
te geschieden door de procureur des
Konings en door een onderzoeksrechter
in de rechtbank van eerste aanleg ;
en terwijl eiser verdacht is als « dader >>
en dus niet uit hoofde van enige strafbare
deelneming met andere verdachten, wegens moordpoging en zware diefstallen,
en terwijl noch in het bevel tot aanhouding noch in de bestreden beslissing
die het bevestigt en die het dus geldig
verklaart, enige band van samenhang
met een andere strafprocedure wordt
aangeduid, of enige feitelijke omstandigheid of enige wettelijke reden worctt
ingeroepen, waardoor ·de toepasselijkheid wordt verantwoord van de uitzonderlijke procedure die te zijnen laste
wordt gevoerd in verband met het
verlenen van dit bevel tot aanhouding
en met de bevestiging ervan door de
bestreden beslissing ; en zonder dat eiser
de mededeling of de betekening ontving
van de beschikking van 2 maart 1977
van de Eerste Voorzitter van het Hof

(1) Raadpl. cass., 24 september 1951 (Ar1·.
oass., l 952, blz. 21).

van Beroep te Gent, en terwijl noch hij
noch zijn raadsman kennis konden nemen
van die beschiklung, met als gevolg dat
het voor hem en voor zijn raadsman niet
mogelijk was na te gaan of de bedoelde
beschiklung enig gegeven bevat ·dat de
gevolgde uitzonderlijke procedure gebeurlijk zou kunnen verantwoorden,
zodat het recht van verdediging van
eiser geschonden werd :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat eiser voor het hof van
beroep de schending van de rechten van
de verdediging heeft ingeroepen ; dat
het middel, in zoverre, niet ontvankelijk
is;
Overwegende dat uit dezelfde stukken
blijkt dat, op vordering van de Procureurgeneraal, de Eerste V oorzitter van het
Hof van Beroep te Gent, bij beschikking
van 2 maart 1977, raadsheer Viaene
belast heeft met een gerechtelijk strafonderzoek, met name tegen eiser, verdacht van poging tot moord en zware
diefstallen gepleegd als dader en bij
samenhang met feiten waarvoor een
gerechtelijk strafonderzoek ingesteld is
tegen onderzoeksrechter J espers met
toepassing van de artikelen 479 en 480
van het W etboek van Strafvordering ;
Dat op grond van de aldus ingeroepen
samenhang het bedoeld voorrecht van
rechtsmacht zich wettelijk uitstrekt tot
eiser, hoewel diens persoonlijke hoedanigheid hiertoe geen grond oplevert ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 479 en 480
van het Wetboek van Strafvordering,
4 van de wet van 20 april1874, gewijzigd
door de wet van 13 maart 1973, en 97
van de Grondwet,
dom·dat het openbaar ministerie de
bevestiging van het bevel tot aanhouding
verleend op 2 maart 1977 vorderde voor
het Hof van Beroep te Gent, kamer van
inbeschuldigingstelling, en dit onderzoeksgerecht bij het bestreden arrest
de gevorderde bevestiging besliste,
terwijl eiser verdacht is van drie misdrijven waarop een criminele straf gesteld
is, zodat de vordering van het openbaar
ministerie tot bevestiging van het bevel
tot aanhouding diende gebracht te
worden voor de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg en aileen dat
gerecht bevoegd was om over de vordering te beslissen :

t--

-829Overwegende dat alleen de kamer van
inbeschuldigingstelling bevoegd is om in
eerste en laatste aanleg te beslissen over
de bevestiging van een bevel tot aanhouding verleend door een magistraat
belast met het onderzoek bij toepassing
van de artikelen 479 en 480 van het
W etboek van Strafvordering ; dat immers
in dit geval alleen de kamer van inbeschuldigingstelling bevoegd is om bij de
beeindiging van het onderzoek, en zo er
bezwaren zijn, uitspraak te doen hetzij
over de verwijzing naar het hof van
assisen, hetzij over het aannemen van
verzachtende omstandigheden; dat zij
bovendien het onderzoeksgerecht is bij
het gerecht dat, behoudens bij verwijzing
naar het hof van assisen, over de grond
van de zaak zal moeten oordelen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 4 van de wet
van 20 april 1874, gewijzigd door de wet
van 13 maart 1973, en 97 van de
Grondwet,
doo1'dat het arrest het bevel tot aanhonding bevestigt, zonder dat de heer
Viaene, raadsheer in het Hof van Beroep
te Gent aangesteld om in de zaak het
ambt van onderzoeksrechter waar te
nemen bij beschikking van 2 maart 1977
van de Eerste Voorzitter van hetzelfde
Hof van Beroep, bij de behandeling van
de zaak ter zitting van de kamer van
inbeschuldigingstelling op 5 maart 1977
~elword werd en verslag uitbracht :
Overwegende dat luidens artikel 20
van de wet van 20 april 1874 op de
voorlopige hechtenis, de kamer van
inbeschuldigingstelling uitspraak doet,
het openbaar ministerie en de verdachte
of zijn raadsman gehoord ; dat noch
artikel 4 van dezelfde wet noch enige
andere wetsbepaling de kamer van
inbeschuldigingstelling oplegt uitspraak
te doen na en op verslag van de onderzoekende magistraat ;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 8 van de
wet van 20 april 1874, gewijzigd door de
wet van 13 maart 1973, en 97 van de
Grondwet,
doot·dat het arrest het bevel tot aanhouding bevestigt,
terwijl dit bevel tot aanhouding,
verleend door heer Viaene op 2 maart
1977, niet motiveert waarom eiser opnieuw wordt aangehouden voor dezelfde

telastleggingen als die waarvoor hij
voordien reeds was aangehouden bij de
bevelen tot aanhouding van 21 februari
1977 en 27 februari 1977 verleend door
de Onderzoeksrechter Mevrouw De Wilde,
welke bevelen tot aanhouding werden
opgeheven bij beschikking van 2 maart
1977 van de Raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent :
Overwegende dat een bevel tot aanhouding onmiddellijk uitgevaardigd door
een onderzoeksrechter die met het onderzoek belast is nadat een eerste onderzoeksrechter door het onderzoeksgerecht
outlast werd, geen nieuw bevel tot
aanhouding is in de zin van artikel 8 van
de wet van 20 april 1874;
Dat de bepalingen van voormeld
artikel 8, volgens welke het bevel de
nieuwe en ernstige omstandigheden
waarop de aanhouding gegrond is omschrijft, derhalve niet toepasselijk zijn ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
29 maart 1977.- 2• kamer.- Voor~
zitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Haus en Martens
(heiden van de balie te Gent).

3• KAMER.- 30 maart 1977.
1° CASSATIEMIDDELEN; - DIREOTE
BELASTINGEN. MIDDEL DAT DE
SOHENDING VAN ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN AANVOERT.
GEEN
PREOISERING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED. EoHTsoHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING. - ARTIKELEN 279 EN 280
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. UITKERING TOT LEVENSONDERHOlJD NA
EOHTSOHEIDING. GEEN VERPLIOH-

TING BEPAALD
WETBOEK.

IN

HET
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BURGERLIJK

3° LEVENSONDERHOUD. ARTIKELEN 279 EN 280 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. UITKERING TOT
LEVENSONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING
DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING. GEEN VERPLICHTING BEPAALD IN HET
BuRGERLIJK WETBOEK.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE lNKOMSTENBELASTINGEN. PERSONENBELASTING. VAN HET TOTAAL BELASTBAAR NETTOINKOMEN AFTREKBARE
LAS TEN,
UITKERING
TOT
LEVENSONDERHOUD
NA ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE
TOESTEMMING. NIET-AFTREKBARE
LAST.

1° Niet ontvankelijk, we gens vaagheid, is
het middel waa1·bij de schending wo1·dt
aangevoerd van de « algemene beginselen
van het Burgerlijk Wetboek "• van de
« regels en algemene beginselen van het
strajrecht " of van « de algemene beginselen van het fiscaal 1'echt "• zonder te
preciseren welke regels en begins'elen
zouden geschonden zijn en evenmin
waarin die schending zmt bestaan
hebben (1).

2° en 3° De verplichting tot uitke1·ing tot
levensonderhoud na echtscheicling door
onderlinge toestemming volgt niet uit
een in het Burgerlijk Wetboek bepaalde
verplicht-ing (2). (B.W., artt. 279 en
280 [3].)

4° De uitkering tot levensonderhoud na
echtscheicling door onderlinge toestemming vormt geen last die ajtrekbaar is
van het totaal in cle personenbelasting
belastbaa1· netto-inkomen (4). (Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, art. 71,
§ 1, 3° [5]; B.W., artt. 279 en 280 [6].)

(DEBULPAEP, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 december 1975 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ; '
Over: het eerste middel, afgeleid uit de
schendmg van de algemene principes
van het Burgerlijk W etboek en van de
artikelen 279, 280 van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest oordeelt dat het door
eiser uitgekeerde onderhoudsgeld niet
het gevolg is van een verplichting
opgelegd door het Burgerlijk Wetboek
betreffende de onderhoudsplicht, om de
rede~ dat dit onderhoudsgeld de uitvoermg IS van een overeenkomst die
tussen eiser en zijn toenmalige echtgenote
werd gesloten op grond van het vroeO'er
artikel 280 van het Burgerlijk Wetbgek
en in deze overeenkomst een onderhoudsgeld werd bedongen zowel na als tijdens
de procedure van echtscheiding door
onderlinge toestemming, waar voormeld
artikel 280 enkel handelt over onderl~<;>udsgeld gedurende de proeftijd lopende
tiJdens ~e procedure van echtscheiding,
maar met over onderhoudsgeld na de
echtscheiding,
te1·wijl, ee1·ste onderdeel, zo het onderhoudsgeld na echtscheiding door onderlinge toestemming, in tegenstelling met
wat het geval is bij echtscheiding op
grond van bepaalde feiten, niet door de
rechter wordt bepaald maar wel door de
echtgenoten in onderling overleg, men
uit dit verschil in procedure niet kari
afleiden dat het onderhoudsgeld na
echtscheiding door onderlinge toestemming niet zijn oorsprong zou vinden in
een in het Burgerlijk W etboek opgelegde
verplichting ;
tweede onde1·deel, het toenmalig artikel 279 van het Burgerlijk Wetboek
bepaalde dat de echtgenoten gehouden
waren v66r de echtscheiding een inventaris te maken van hun roerende en hun
oriroerende goederen en hun, respectieve
rechten te regelen en het toekennen van
een onderhoudsgeld daar ongetWijfeld
onder valt, zodat, ook al maakte arti, kel 280 geen gewag van onderhoudsgeld

(1) Raadpl. cass., 17 januari 1975 (Arr.
cass., 1975, blz. 549) en 7 januari 1977, supra,
blz. 490.
(2) Raadpl. cass., 4 november 1976, supra,
blz. 263.
(3) en (6) Sinds de ophe:ffing van de artikelen 279 en 280 van het Burgerlijk Wetboek
wordt die materie geregeld door artikel 1288,
4°, van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd
bij de wet van 1 juli 1972.
(4) Raadpl. cass., 24 februari 1977, supm, , - - - - - - - - - - - - - - - - - blz. 689, en de conclusie van de Eerste , van de Inkomstenbelastingen werd gewijzigd
bij artikel11, 1°, van de wet van 3 november
Advocaat-Generaal Dumon in Bull. en Pas.,
1976 en bij artikel1 van het koninklijkbesiuit
1977, I, blz. 666.
van 27 december 1976.
(5) Artikel 71, § 1, 3°, van' het· Wetboek
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-831na de echtscheiding, een dergelijk onderhoudsgeld, toegekend op grond van
artikel 279, toch wordt uitbetaald op
grond van een in het Burgerlijk W etboek
vervatte verplichting ;
derde onderdeel, het niet-betalen van
een onderhoudsgeld na echtscheiding
door onderlinge toestemming, ook al
dient dit onderhoudsgeld te worden
uitbetaald op grond van een op basis van
de toenmalige artikelen 279 en 280 van
het Burgerlijk Wetboek gesloten overeenkomst, gekwali:ficeerd wordt als verlating
van familie, en ook als zodanig
wordt gesanctioneerd (Strafwetboek, artikel 39lbis), zodat dit onderhoudsgeld
ongetwijfeld een alimentair karakter
heeft en bijgevolg gegrond is op een door
het Burgerlijk W etboek omschreven
alimentatieplicht :
Overwegende dat, in zoverre het middel
de schending inroept van « de algemene
principes van het Burgerlijk Wetboek »,
het niet ontvankelijk is, nu het niet
aanduidt welke principes zouden geschonden zijn en waarin die schending
zou bestaan ;
W at de eerste twee onderdelen betreft :
Overwegende dat, krachtens de voor
de betwiste aanslagjaren geldende tekst
van artikel 71, § l, 3°, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, van de
gezamenlijke netto-inkomsten aftrekbaar
zijn de uitkeringen tot onderhoud die
de belastingplichtige regelmatig heeft
gestort aan personen aan wie hij onderhoud verschuldigd is krachtens de in het
Burgerlijk Wetboek bepaalde verplichtingen en die geen deel uitmaken van zijn
gezin;
Overwegende dat artikel 280 van het
Burgerlijk Wetboek, v66r zijn opheffing
en vervanging door de artikelen 1287
en volgende van het Gerechtelijk Wetboek nog toepasselijk op de betwiste
aanslagen, bepaalde dat de echtgenoten
die besloten waren tot echtscheiding
door onderlinge .toestemming over te
gaan schriftelijk . hun overeenkomst
dienden op te maken, onder meer over
het bedrag dat de man, gedurende de
proeftijd, aan zijn vrouw zou moeten
betalen;
Overwegende dat het arrest derhalve
wettelijk beslist dat de door eiser na de
echtscheiding gedane uitkeringen tot
onderhoud, ingevolge een overeenkomst
welke bepaalde dat zodanige uitkeringen
zouden geschieden ook na de echtscheiding, niet het gevolg zijn van een in

het Burgerlijk W etboek bepaalde verplichting;
Overwegende dat, zo artikel 279 van
het Burgerlijk W etboek de echtgenoten
ertoe verplichtte hun wederzijdse rechten
te regelen, het nochtans geen verplichting
inhield onder deze rechten een uitkering
tot onderhoud na de echtscheiding te
bedingen;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de omstandigheid
dat, wanneer een uitkering tot onder1wud
na de echtscheiding door de echtgenoten
in gemeen overleg bedongen wordt, het
niet-betalen ervan door het Strafwetboek
strafbaar wordt gesteld niet wegneemt
dat zodanige uitkering niet verschuldigd
is overeenkomstig een in het Burgerlijk
W etboek bepaalde verplichting ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet en van de algemene rechtsbeginselen
en principes van het Strafwetboek,
doordat het arrest de argumentatie van
eiser, gebaseerd op het feit dat het niet
betalen van het onderhoudsgeld na
echtscheiding door onderlinge toestemming onder de toepassing valt van artikel 39lbis van het Strafwetboek, van
de hand wijst met de beschouwing dat
de :fiscale tekst de doorslag moet geven,

terwijl het arrest volledig nalaat aan
te geven op welke grond de :fiscale tekst
ten deze de doorslag moet geven en geen
enkel algemeen rechtsbeginsel het mogelijk maakt te zeggen dat in de materie
van het :fiscaal recht de principes van het
strafrecht steeds terzijde moeten worden
geschoven :
Overwegende dat, in zoverre het middel
de schending inroept van << de algemene
rechtsbeginselen en principes van het
Strafwetboek », het niet ontvankelijk is,
nu het niet aanduidt welke rechtsbeginselen of principes zouden geschonden zijn en waarin die schending zou
bestaan;
Overwegende dat, in zoverre het
middel de schending van artikel 97 van
de Grondwet inroept, het arrest, door te
beslissen << dat ten deze de :fiscale tekst

-832de doorslag moet geven en de betalingen
gedaan na het vonnis over de echtscheiding niet meer beantwoorden aan
een verplichting voorzien in het Bnrgerlijk Wetboek (artikel 280) ,, aan het
vormvereiste van artikel 97 van de
Grondwet voldoet ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het vierde middel, afgeleid nit
de schending van de algerrtene principes
van het fiscaal recht en in het bijzonder
van de artikelen 67, 3°, en 71, § 1, 3°,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
dom·dat het arrest beslist dat het
onderhondsgeld dat eiser aan zijn exechtgenote betaalt niet van zijn totaal
belastbaar inkomen mag worden afgetrokken,
terwijl een dergelijke interpretatie
van artikel 71, § 1, 3°, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen indrnist
tegen het principe dat aan de basis ligt
van het betrokken artikel en van artikel 67, 3°, van hetzelfde wetboek,
namelijk dat de inkomsten en ten deze
het onderhondsgeld dienen te worden
belast bij de persoon die er in werkelijkheid het genot van heeft :
Overwegende dat, in zoverre het
middel de schending inroept van « de
algemene principes van fiscaal recht "•
het niet ontvankelijk is, nn het niet
aandniclt welke principes geschonden
zonden zijn en waarin die schending zon
bestaan;
Overwegende dat de artikelen 67, 3°,
~n 71, § 1, 3°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen de voorwaarden
bepalen waarin een nitkering tot onderhand aftrekbaar is bij de betaler en
belastbaar bij de genieter ; dat nit de
toenmalige tekst ervan volgt dat niet alle
nitkeringen doch enkel die welke « verschnldigd zijn overeenkomstig de in het
Burgerlijk Wetboek bepaalde verplichtingen " bij de betaler aftrekbaar zijn ;
r, Overwegende dat, door te beslissen
dat de door eiser gedane nitkeringen aan
die voorwaarden niet voldoen, het 'arrest
de bedoelde wetsbepalingen niet schendt ;
Dat het middel niet k>!>n aangenomen
worden;

raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq,
advocaat-generaal. Pleiters, de HH.
Blontrock (van de balie te Brussel) en
Claeys Bouuaert.
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31 maart 1977.

CASSATIE. - BEVOEGDHEID,- BURGERLIJKE ZAKEN.- UITLEGGING VAN
DE BESTREDEN BESLISSING. BEVOEGDHEID VAN HET HoF.

Het Hof van Oassatie is, bij de beom·deling van een cassatiemiddel, bevoegd
om de bestreden beslissing uit te leggen
en te beslissen dat een uitdrukking in
deze beslissing de gedachte van de rechte1'
slecht wem·geeft, maar dat deze niettemin
duidelijk genoeg blijft (1). (Art. 608
G.W.)
(EOHTGENOTEN VAN BERG-SPIEGL,
T. OAMMAERTS.)
ARREST (vertaling).
RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 oktober 1975 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brilssel ;

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1101, 1102,
1107, 1108, 1109, 1110, 1304, 1709, 1713
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet,
doordat het vonnis, ter aanvaarding
van verweerders hoofdvordering tegen
de eisers, de vordering tot vernietiging
van het hnurcontract verwerpt die door
de eisers werd gestennd op de dwaling
omtrent het eigenlijke voorwerp waaraan hun instemming leed bij de onder•
tekening van genoemd hnurcontract,
om de· reden dat, << hoewel het mogelijk
is dat de appellanten (thans eisers) zich
hebben vergist, het enkel een dwaling
kan betreffen die te wijten is aan hun
zorgeloosheid of gebrek aan ervaring,
welke dwaling geen invloed heeft op de
geldigheid en de omvang van het voorwerp van het hnnrcontract "•

30 maart 1977. -'3e kamer.- Voorzitter e'n ·verslttg{jever, de H. Naulaerts,

(1) Cass., 7 januari 1972 (Arr; cass., 1972·,
blz. 450).

-833terwijl enkel de onverschoonbare dwaling verhindert dat de partij die daarvan
het slachtoffer werd deze dwaling aan.voert als oorzaak van de nietigheid van
het contract, nu de onverschoonbaarheid
van de dwaling in . concreto beoordeeld
moet worden met i:nachtneming van de
kennis van de partij die ze aanvoert en
van de omstandigheden, het vorenaangehaald motief van het vonnis,
inzonderheid in zoverre het de gevolgen
van de aangevoerde dwaling afwijst
omdat ze te wijten zou zijn aan een
gebrek aan ervaring van de eisers, al de
in het middel bedoelde wetsbepalingen
heeft geschonden :

omtrent de eigendom van bepaalde
voorwerpen die de plaatsen meubelden
inlichtingen konden. inwinnen bij de
uittredende huurder die geen enkele
reden hadden om de eisers op een dwaalspoor te brengen, integendeel zelfs daar
ze deze voorwerpen wilden verkopen,
blijkt dat de rechter heeft beschouwd
dat de dwaling van de eisers niet verschoonbaar was en dat ze bijgevolg geen
invloed had op de geldigheid van het
contract;
Dat het Hof, bij de beoordeling van
een middel tot cassatie, het recht heeft
om de bestreden. beslissing uit te leggen
en te beslissen dat een uitdrukking in
deze beslissing de gedachte van de rechter
slecht weergeeft, maar dat deze niettemin
duidelijk genoeg blijft;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;

Overwegende dat het vonnis oordeelt
dat ·«de grief van de appellanten (thans
de eisers) tegen gei'ntimeerde (thans
verweerder) betrekkelijk een wijziging
van de plaatsgesteldheid tussen de datum
waarop de huur werd aangegaan en de
Over het tweede middel, afgeleid uit
datum waarop .de appellanten het pand de schending van de artikelen .1108,
hebben betrokken », client afgewezen;
1109, 1116, 1117,.)304, 1719, 1721 van
dat het vanzelfsprekend is· dat de het Burgerlijk W etboelc en 97 van de
uittredende Imurders, die opgevolgd Grondwet,
werden door de appellanten, bij ontstentenis van andersluidende bedingen
Dat het middel feitelijke grondslag
in hun huurcontract het recht hadden
voorwerpen die hun eigendom waren, mist;
zoals een kamerbreed tapijt en spiegels,
Om die redenen; .verwe;rpt de voorzieweg te nemen ; dat dit onbetwistbaar
recht niet wegneemt dat deze voor- ning ; veroordeelt de eisers in de kosten.
werpen bij vergissing in de hum'. hadden
kunnen begrepen worden 'doch dat de
31 maart 1977;.:..;..... 1e kamer.- Voorappellanten, dienaangaande eisers, zulks zitte1', Baron Richard, raadsheer waarmoeten aantonen ; dat het hu=contract nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
dienaangaande niets vermeldt en dat H. Meeus. Gelijkltddende conclusie,
er geen briefwisseling bestaat die de de H. Colard, advocaat-generaal. ~
ondertekening van het hu=contract Pleiters, de HH. Dassesse en VanRyn.
voorafgaat ; dat de uittredende hu=ders
het panel nog bewoonden toen het door
de appellanten met het oog op het huren
werd bezocht ; dat deze huurders geen
enkele reden hadden om de appellanten
op een dwaalspoor te brengen, integendeel
zelfs daar ze ·de voorwerpen wensten te
1e KAMER.- 31 inaart 1977.
verkopen >> ;
Dat het vonnis als besluit van deze
overwegingen het door het middel be- 1° BETEKENING VAN EXPLOTEN.
kritiseerde motief bevat volgens hetwelk
VllJRMELDING.IN. HET EXPLOOT V.AN
« in deze omstandigheden, hoewel het
DE NA.AM, . VOO;aNAlV[]J;N EN: IN VOOR·
mogelijk is dat de appellanten zich '
KOMEND GEV,A.;L ·.VAN mi .1:foED.ANIGhebben vergist, deze clwaling enkel te
HEID V.AN DE PERSOON .AAN WIE. HET
wijten kan zijn aan hun zorgeloosheid
.AFSCHRIFT IS TER. HAND GESTl!lLD. ..:.___
of gebrek aan ervaring, welke dwaling
VERMELDING 0~. STkAFFE v .AN NIETIGgeen invloed heeft op de geldigheid en
HEID VOORG:ElSCfiREVEl{. . .
de omvang van het voorwerp van het
huurcontract >> ;
2° BETEKENli'W VAN. EXPLOTEN.
Overwegende dat, wanneer dit motief
GEEN VERMELDING VAN DE PERSOON
in zijn context wordt teruggeplaatst,
AAN wiE HET. , . .AFSCIIRIFT; . V'A.N '· RET
·waaruit met name blijkt dat ·de eisers
EXPLOOT IS TER HAND GESTELb. '~
CASSATIE,
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-8340NREGELMATIGHEID WAARDOOR HET
EXPLOOT NIETIG IS. NIETIGREID
DIE AMBTSRALVE DOOR DE REORTER
MOET WORDEN UITGESPROKEN.

3o VOORZIENING IN CASSATIE. VoRM. BURGERLIJKE ZAKEN. EXPLOOT VAN BETEKENING VAN RET
VERZOEKSOHRIFT ZONDER VERMELDING
VAN DE PERSOON AAN WIE RET AFSOHRIFT VAN RET EXPLOOT IS TER HAND
GESTELD.- NIETIGHEID.

Jo Het exploot van betekening moet, op
st1·af!e van nietigheid, de naam, voornamen en in voorkomend geval de
hoedanigheid van de persoon aan wie
het ajscMijt is ter hand gesteld ve1'melden (I). (Art. 43-4o G.W.)

2o en 3o Niet-vermelding van de persoon
aan wie het ajschrijt van het exploot is
ter hand gesteld heejt nietigheid van dit
exploot ten gevolge; deze nietigheid
wordt door de rechter ambtshalve uitgesp1·olcen (2). (Art. 43-4° en 862, §§ I,
go, en 2, G.W.)
(DE LAET, T. OALLIGARO.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 mei Ig76 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel ;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen de voorziening opgeworpen en afgeleid uit de
onregelmatige betekening van de voorziening :
Overwegende .dat naar luid van artikel 32 van het Gerechtelijk W etboek
onder betekening moet worden verstaan
de afgifte van een afschrift van de akte ;
Dat krachtens artikel 43, 4°, van
hetzelfde wetboek, het exploot van
betekening op straffe van nietigheid
de naam, de voornaam en in voorkomend geval de hoedanigheid van de
persoon aan wie afschrift is ter had
gesteld moet vermelden ;
Overwegende dat in het exploot van
betekening van het verzoekschrift in
cassatie, dat op 7 september Ig76 door
(I) en (2) Cass., 21 oktober 1976, snpra,
biz. 227.

de gerechtsdeurwaarder werd opgesteld,
de aanduiding van de identiteit en de
woonplaats van verweerder, met daarna
de woorden " waar ik sprak met "•
gevolgd wordt door de vermelding : " En
daar ik noch de persoon aan wie de
betekening moest gedaan worden noch
een van zijn bloedverwanten of dienstboden heb aangetroffen, liet ik een
bericht achter in de brievenbus waarvan
een afschrift werd gegeven aan de
afgevaardigde ambtenaar van Vorst
(Politiecommissariaat) die het origineel
voor gezien heeft ondertekend " ; dat
bovendien op de kant van het exploot
volgende vermelding voorkomt : " ontvangen afschrift onder gesloten omslag,
de afgevaardigde, 7 september lg76"
en de stempel van het politiecommissariaat te Vorst, gekruist door een onleesbare handtekening ;
Overwegende aat, zelfs al volstonden
deze vermeldingen om met zekerheid
de afgifte vast te stellen van een afschrift
van de akte, zij, evenmin als een andere
vermelding van het exploot, de naam,
voornaam, en de hoedanigheid van de
persoon aan wie het afschrift is ter hand
gesteld vermelden ;
Overwegende dat overeenkomstig de
artikelen 861 en 862, § 1, go, en § 2, van
het Gerechtelijk Wetboek, de nietigheid die uit dit verzuim voortvloeit zelfs
ambtshalve door de rechter moet worden
uitgesproken, zonder dat er moet nagegaan worden of het verzuim schaadt
aan de belangen van de tegenpartij ;
Dat ingevolge deze nietigheid de
voorziening als niet betekend beschouwd
moet worden ;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheicl gegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
31 maart 1g77, - Ie kamer.- Voorzitte1', Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Clason. Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. VanRyn en L. Simont.
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I o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED. - HOGER
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BEROEP TEGEN EEN VONNIS WAARBIJ
DE EOHTSCHEIDING WORDT
TOEGESTAAN. GEREOHTELIJK WETBOEK,
ARTIKEL 1273.- GEEN KENNISGEVING
VAN HET HOGER BEROEP BIJ EXPLOOT
·VAN GERECHTSDEURWAARDER BINNEN
AOHT DAGEN NA DE DAG WAAROP HET
HOGER BEROEP IS INGESTELD, AAN DE
GRIFFIER VAN DE REOHTBANK DIE DE
BESTREDEN BESLISSING HEEFT GEWEZEN. VERVAL VAN HET HOGER
BEROEP. .ARTIKEL 861 VAN HET
GEREOHTELIJK WETBOEK NIET VAN
TOEPASSING.

2°

3°

HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE
ZAKEN.- HOGER BEROEP TEGEN EEN
VONNtS WAARBIJ DE ECHTSCHEIDING
WORDT TOEGESTAAN.- GERECHTELIJK
WETBOEK, ARTIKEL 1273. GEEN
KENNISGEVING VAN HET H;OGER BEROEP
BIJ
EXPLOOT
VAN
GERECHTSDEURWAARDER BtNNEN AOHT DAGEN NA
DE DAG WAAROP HET HOGER BEROEP
IS INGESTELD, AAN DE GRIFFIER VAN
DE RECHTBANK DIE DE BESTREDEN
BESLISSING HEEFT GEWEZEN. VERVAL VAN HET HOGER JIEROEP.
ARTIKEL 861 VAN HET GERECHTELIJK
WETBOEK NIET VAN TOEPASSING.
EOHTSOHEIDING EN SOHEIDING
VAN. TAFEL EN BED. HoGER
BEROEP TEGEN EEN VONNIS W AARBIJ
DE EOHTSCHEIDING WORDT
TOEGESTAAN. GERECHTELIJK WETBOEK,
ARTIKEL 1273.- GEEN KENNISGEVING
VAN HET HOGER BEROEP BIJ EXPLOOT
VAN GERECHTSDEURWAARDER BINNEN
ACHT DAGEN NA DE DAG W AAROP HET
HOGER BEROEP IS INGESTELD, AAN DE
GRIFFIER VAN DE REOHTBANK DIE DE
BESTREDEN BESLISSING HEEFT GEWEZEN. VERVAL VAN HET HOGER
BEROEP. - NALEVING VAN ARTIKEL 723
VAN HET GEREOHTELIJK WETBOEK
ONTSLAAT DE
PARTIJ,
J)IE
HOGER
BEROEP HEEFT INGESTELD, NIET VAN

(1) Raadpl. VAN REEPINGHEN, Verslag over
de gerechtelijlce hervorming, druk 1964, biz. 348
tot 353 ; FETTWEIB, Droit judiciaire prive,
deei I, druk 1976, nrs. 193 tot 205ter, inzonderheid nrs. 201 en 205bis.
(2) Raadpi. cass., 21 april 1972 (Arr. cass.,
1972, biz. 791) en noot, en 26 september 1975
(ibid., 1976, biz. 125).
De bepaling van artikel 1273 Ger. W .. is
geen innovatie : het is de letterlijke weergave
van het vroeger artikel 262,.lid 5 :'en 6, B.W.,
opgeheven bij de •wet van 10 oktober 1967

DE BIJ ARTIKEL 1273 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK OPGELEGDE VORM.

4°

HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE
ZAKEN. HoGER BEROEP TEGEN EEN
VONNIS WAARBIJ DE ECHTSCHEIDING
WORDT TOEGESTAAN.- GEREOHTELIJK
WETBOEK, ARTIKEL 1273. GEEN
KENNISGEVING VAN HET HOGER BEROEP
BIJ
EXPLOOT VAN
GEREOHTSDEURWAARDER BINNEN ACHT DAGEN NA
DE DAG WAAROP HET HOGER BEROEP
IS INGESTELD, AAN DE GRIFFIER VAN
DE RECHTBANK DIE DE BESTREDEN
BESLISSING HEEFT GEWEZEN. VERVAL VAN HET HOGER BEROEP. NALEVING VAN ARTIKEL 723 VAN HET
GERECHTELIJK WETBOEK ONTSLAAT
DE PARTIJ, DIE HOGER BEROEP HEEFT
INGESTELD, NIET VAN DE BIJ ARTIKEL 1273 VAN HET GEREOHTELIJK
WETBOEK OPGELEGDE VORM.

1° en 2° Nude toepassing van artikel 862
van het Gerechtelijk Wetboek de toepassing van artikel 861 van dit wetboek
uitsluit (1), brengt de niet-naleving van
de bepaling van artikel1273 van gezegd
wetboek, luidens welke ieder hager beroep
tegen een vonnis waarbij de echtscheiding
wordt toegestaan, op straffe van verval,
binnen acht dagen na de dag waarop het
beroep is ingesteld, bij exploot van
gerechtsdeurwaarder ter kennis moet
worden gebracht van de griffier van de
rechtbanlc die de bestreden beslissing
heeft gewezen, het verval van het hager
beroep mee (2). (Art. 860 G.W.)
3° en 4° De naleving van de bepalingen
van artikel 723 van het Gerechtelijk
W etboek, luidens welke, indien tegen de
gewezen beslissing een voorziening wordt
ingesteld, de griffier van de rechter ·voor
wie deze zaak aanhangig is gemaakt,
binnen de vijf dagen na de inschrijving
van de zaak op de rol, de grijfier die het
dossier van de rechtspleging onder zich
heejt, verzoekt hem dit toe te zenden, en
houdende het Gerechtelijk Wetboek, met
ingang vanaf 15 juni 1970. Over de omstandigheid dat de bepaJing van art. 1273 Ger. W.
slechts van toepassing is op de beschikking
waarbij echtscb:eiding of scheiding van tafel
en bed wordt toegestaan en niet toepasselijk
is wanneer het hoger .beroep siechts be trekking
heeft op een beschikking over het onderhoudsgeld na echtscheiding of scheiding van tafel
en bed, raadpl. cass., 31 mei 1974 (Arr. cass.,
1974, biz. 1080) .en: 13 november. 1975 (ibid.,
1976, biz. 334).

· - 836deze toezending moet geschieden binnen
vijj dagen na de ontvangst van het
verzoek, ontslaat de partij, die hager
beroep heeft ingesteld tegen het vonnis
waarbij de echtscheiding wm·dt toegestaan, niet van de naleving van artikel1273van het GMechtelijlc vVetboek (I).
(D ... , T. l\L .. )
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 april 1976 door het Hof van
Beroep te Antwerpen gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 723, 861, 862, 1051, 1056 en 1273
van het Gerechtelijk W etboek,
doonlat het arrest eiseres vervallen
verldaart van haar hoger beroep wegens
niet-naleving van het vo.orschrift van
artikel 1273 van het Gerechtelijk Wethoek, en het middel verwerpt waardoor
eiseres liet gelden dat, bij toepassing
van artikel 723 .van gezegd wetboek,
de griffier van de rechtbank van eerste
aanleg op de hoogte moest worden
gebracht en ten deze op de hoogte
gebracht werd van het door eiseres
ingestelde hoger beroep, en dat gezegde
griffier trouwens van dit hoger beroep
melding had gemaakt op de kant van
het beroepen vonnis, daLaldus het doel
dat door voormeld artikel 1273 wordt
nagestreefd, was bereikt en dat derhalve,
:.overeenkomstig artikel 861 van het
·Gerechtelijk W etboek en bij gebreke
van enig bewezen nadeel door verweerder
·;bndergaan, het verzuim van de door
·voormeld artikel 1273 voorgeschreven
vormen niet tot gevolg kon hebben dat
tegen eiseres het verval of de nietigheid
van haar hoger beroep zou worden
.uitgesproken, zulks op grond van de
.beschouwingen dat de bij voormeld
artikel 1273 bepaalde vormen zijn voorgeschreven op straffe van verval, dat,
ingevolge artikel 862, § 1, 1° en 4°, van
voormeld wetboek, de regel van arti.kel 861 niet geldt voor een verzuim of
onregelmatigheid betreffende de op straffe
(1) Raadpl., wat de toepassing van art. 723
Ger. \oV. betreft, VAN REEPINGHEN, Verslag
. over de gerechtelijlce hm•vo1·rning, druk 1964,
blz. 419 en 420; LE PAGE, Handboelc voor
gm·echtelijk recht, deel IV, Rechtsmiddelen,
nrs. 36, 37, Slbis en 82.

van verval of nietigheid voorgeschreven
termijnen en het optreden van de mihisteriiile ambtenaar, dat ingevolge gezegd
artikel 862, § 2, de nietigheid of het verval
door de rechter zelfs ambtshalve moet
worden uitgesproken, en dat niet moet
worden onderzocht of de begane onregelmatigheid de belangen van verweerder
had geschaad,
terwijl de in artikel 862 opgesomde
gevallen betrekking hebben op een
verzuim of onregelmatigheid in de akte
zelf welke hierdoor door nietigheid of
verval wordt aangetast, en niet op een
verzuim of onregelmatigheid in een akte,
ten deze het aanzeggen van het hoger
beroep aan de griffier van de rechtbank
van eerste aanleg door de griffier van het
hof van beroep overeenkomstig artikel 723 van het Gerechtelijk Wetboek
in plaats van de door artikel 1273 van
gezegd wetboek voorgeschreven kennisgeving bij deurwaardersexploot, waardoor een andere akte, namelijk het ten
deze tijdig en regelmatig overeenkomstig
de artikelen 1051 en 1056, meer bepaald
2°, van het Gerechtelijk \Vetboek ingestelde hoger beroep, door verval wordt
aangetast, waaruit volgt dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 861
van gezegd wetboek, bij afwezigheid
van schade ondergaan door verweerder,
het verval van de aide van hoger beroep
van eiseres niet mocht worden uitgesproken;
en terwijl het arrest nalaat te antwoorden op het onderscheid dat eiseres,
na het tussenarrest van 16 december 197 5,
in conclusie had gemaakt tussen het
geval waar het gaab om een verzuim of
onregelmatigheid in de akte zelf welke
hierdoor door nietigheid of verval wordt
aangetast, en het geval waar het gaat
om een verzuim of een nietigheid in een
akte waardoor een andere akte door
nietigheid of verval wordt aangetast,
om hieruit af te leiden dat artikel 862
van het Gerechtelijk W etboek niet van
toepassing was, welk gebrek aan antwoord gelijkstaat met een gebrek aan de
door artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering :
Wat het eerste onderdeel betreft;
Overwegende dat artikel 1273 van het
Gerechtelijk Wetboek, ten aanzien van
ieder hoger beroep tegen een vonnis
waarbij echtscheiding wordt toegestaan,
aan de appellant, ten deze eiseres, de
verplichting oplegt bij deurwaardersexploot en binnen acht dagen na de dag
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STELD VAN DE BETEKENING VAN RET
waarop het beroep is ingesteld, dit laatste
VERSTEKVONNIS. --'- VERZET TEGEN
ter kennis te brengen van de griffier van .
DIT VONNIS NA RET VERSTRIJKEN VAN
de rechtbank die de bestreden beslissing
DE TERMIJN VAN VERJARING VAN DE
heeft gewezen ;
Dat het verzoek, overeenkomstig artiSTRAF. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
kel 723 van hetzelfde wetboek, door de
CASSATIE. VooRziENING op
2°
griffier van de rechter voor wie de zaak
BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE .
.ingevolge het instellen van een rechts- VONNIS TOT AANNEMING VAN RET
middel tegen de gewezen beslissing
VERZET, DAT TEGEN EEN VERSTEKaanhangig is gemaakt, aan de griffier
VONNIS WAARVAN DE BETEKENING
die het dossier van de rechtspleging onder
NIET TER KENNIS GEBRACHT WERD VAN
zich heeft, geenszins de appellant ontslaat
DE VEROORDEELDE, WERD GEDAAN NA
van de door artikel 1273 voorgeschreven
RET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN
vorm;
VAN VERJARING VAN DE STRAF. Dat laatstvermelde bepaling de nietVERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.
naleving van de daarin opgelegde formaliteit binnen de gestelde termijn, met
verval van het hoger beroep sanctioneert ; 1° Niet ontvankelijk is het verzet, dat na
Dat derhalve, overeenkomstig arti- ·
het verst1·ijken van de termijn van
kel 862, § 1, 1° en 4°, van het Gerechtelijk
verjaring van de st1·aj, werd gedaan
Wetboek, de regel van artikel 861, met
door een vm·oordeelde aan wie het
name dat een proceshandeling alleen dan
ve1·stekvonnis niet is betekend en die
nietig kan worden verklaard indien het
van de betekening van dit vonnis slechts
aangeklaagde verzuim de belangen van
na verjm·ing van de straj op de hoogte
een partij schaadt, ten deze niet toewerd gesteld (1). (Art. 187, lid 2, Sv.)
passelijk is ;
2° Op de voorziening van de ProcureurDat het onderdeel naar recht faalt ;
Generaal, ingesteld op bevel van de
Wat het tweede onderdeel betreft:
Ministe1· van Justitie, vernietigt het Hof
zonde1· ve1·wijzing het vonnis tot aanOverwegende dat, door te beschouwen
neming van het verzet, dat tegen een
dat de vorm die voornoemd artikel 1273
verstekvonnis na het verst1·ijken van de
oplegt, op straffe van verval is voorge-.
termijn van verja1•ing van de straj
schreven en dat luidens artikel 862,
werd ingesteld zelfs indien de veroordeelde
§ 1, 10 ell 4°, de regel .van artikel 861
van de betekening van dit vonnis slechts
niet geldt voor het verzmm van een vorm
op de hoogte werd gesteld toen de straj
die op straffe van verval is voorgewas ver,jaard. (Artt. 187, tweede lid,
schreven, het arrest de conclusie van
en 441 Sv.)
eiseres, zoals zij ·in het middel is samengevat, iinpliciet doch zeker beantwoordt ;
Dat het tweede onderdeel feitelijke
(PROCUREUR-GENERAAL
grondslag mist ;
IN RET ROF VAN CASSATIE,
IN ZAKE VAN REULE.)
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

ARREST (vertaling).
1 april1977.- 1e kamer.- Voorzitter,
HET HOF ; - Gelet op de vordering
de H. de Vreese, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggevm·, de H. Van van de Procureur-generaal in het Hof
Leckwijck .. Gelijkluidende conclusie, van Cassatie, luidende als volgt :
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. - ·
« Aal;l de tweede kamer van het Hof
Pleite1·s, de HH. Bayart en De Baeck.
van Cassatie :
'' De ondergetekeJide Procureur-generaal heeft de eer hierbij kenbaar te
maken dat, bij een brief van 18 januari

ze KAMER.- 4 april1977,
}0 VERZET. - STRAFZAKEN.- VER·
OORDEELDE NIET OP DE HOOGTE GE-

(1) Raadpl. cass., 25 januari 1937 en de
noot get. A. G. (Bull. en Pas., 1937, I, 33);
R. HAYOIT DE TERMIOOURT, «Etude sur
I' opposition "• Rev. de dr. penal, 1932, blz. 736,
nr. 26.
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1977, bestuur der wetgeving, nr. 7/
130.836j330/AP/Div.-LV/1V, de Minister
van Justitie hem ge1ast heeft bij het Hof,
overeenkomstig artikel 441 van het
W etboek van Strafvordering, aangifte
te doen van het in kracht van gewijsde
gegane vonnis, op 18 februari 1976 op
verzet gewezen door de Politierechtbank
te Brussel en waarbij Honore Florimond
Van Reule, verhuizer, geboren te
Marchienne-au-Pont op 24 maart 1925,
wonende
te
Anderlecht,
RopsyChaudronstraat, nr. 8, wordt veroordeeld
tot een geldboete van 15 frank om op een
openbare plaats in staat van dronkenschap .te zijn aangetroffen, well{ feit te
Brussel op 23 juni 1973 werd gepleegd.
"Ret vonnis van 8 oktober 1973 van
dezelfde rechtbank waarbij Van Reule
bij ·verstek veroordeeld werd tot een
geldboete van 25 frank kon op 12 november 1973 niet aan de beklaagde in
persoon worden betekend.
>> De verjaringstermijn began dus te
lopen op 23 november 1973, de datum
waarop de gewone termijn van verzet
verstreken was, met name de tiende dag
· na de voormelde betokening.
>> Nu de politiestraffen verjaren door
verloop van een jaar, was de op 8 oktober
1973 uitgesproken geldboete van 25 frank
vanaf 24 november 1974 verjaard.
>> Daar het exploot van verzet van
5 februari 1976 van Van Reule erop wees
dat eiser in verzet pas op 4 februari 1976
op de hoogte werd gesteld van de betokening van het bij verstek gewezen vonnis,
had het bestreden vonnis moeten vaststollen dat niet bewezen was dat eiser
in verzet v66r het verlopen van de
verjaringstermijn op de hoogte was van
de straf die werd liitgesproken door het
vonnis van 8 oktober 1973 en bijgevolg
dat het verzet niet ontvankelijk was.
>> Ret bestreden vonnis heeft aldus
artikel 187, tweedelid, van het Wetboek
van Strafvordering geschonden.
,

,,· Om die redenen, vordert de ondergetekende Procureur-generaal dat het
aan het Hof mage behagen het aangegeven vonnis te vernietigen, te bevelen
dat van zijn arrest melding wordt
· gemaakt op de kant van. de vernietigde
· beslissing en te zeggen dat er geen reden
tot verwijzing is.
>>Brussel, 28 januari 1977.
'' Voor de Procuret1r-genei;aal,
>> De Advocaat:generaal, .
" (w~g.) Colard i>;

Gelet op artikel 441 van het Wetboek
van Strafvordering, met aanneining van
de redenen van bovenvermelde vordering,
vernietigt het voormeld vonnis .van de
Politierechtbank te Brussel ; beveelt dat
van dit arrest melding wordt gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing ;
zegt dat er geen reden is tot verwijzing.
4 april 1977. - 2e kamer. - Voo1'zitter, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Mahillon. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

4 april 1977.

1°BEWIJS. -STRAFZAKEN.- VERKLA·
RING VAN DE BEKLAAGDE.- BEWIJS·
WAARDE.- SOEVEREINE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.p ARTIJ DIE EEN DESKUNDIGENONDER·
ZOEK AANVRAAGT VOOR liET GEVAL
DAT DE RECHTER ZICH BIJ ONTSTENTENIS VAN DEZE MAATREGEL GEEN
OVERTUIGING KON VERSCHAFFEN. BESLISSING OVER DE ZAAK ZELF. RECHTER NIET VERPLICliT UITDRUKKE·
LIJK TE BESLISSEN OVER DE AANVRAAG
OM EEN BIJKOMEND DESKUNDIGEN·
ONDERZOEK.
1° In strajzaken beoordeelt de rechter soeverein de bewijswaarde en de draagwijdte
van een verklaring van een beklaagde,
als hij de bewoordingen ervan niet miskent (1).
2° Indien een partij een deskundigenonderzoek aangevraagd heejt voor het
geval dat de rechter zich bij ontstenteniB'
van deze onder;;;oeksmaatregel geen overtuiging kon verschaffen, is ..de. rechter,
die over de zaak zelj oordeelt, niet verplicht uitdrukkelijk te beslissen over
de aanvraag om een deskundigenonderzoek (2). (Art. 97 Grondwet.)

· {1) Cass., 2· maart 1976 :(Arr. 'cass., 1976,
blz. 752).
(2) Cass., 7 septilmber 1970 f&rr •. cas.~ .•
1971, biz. 2o).
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(PISANU .EN MONSIEUR,
T. ECHTGENOTEN DEPRET.)

Over het eerste middel,

Met de notities overeenstemmend
arrest.

Dat het middel feitelijke grondslag
mist;

4 april 1977. - 2" kamer. - Voo1'zitter, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. - V erslaggever, de
]=L Mahillon. Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiter,. de H. Frere (van de balie te
·Charleroi) .. ·

Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 8, 9, 17, 18
van het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden ondertekend te Rome op
4 november 1950, goedgekeurd bij de wet
van 13 mei 1955, 5 van het Burgerlijk
Wetboek, 2, 18, 19, 25, 29 van de wet
van 3 juni 1964 houdende het statuut
van de gewetensbezwaarden, 1, 2, 7, 9
van het koninklijk besluit van 8 september 1965 tot regeling van de indeling
van de gewetensbezwaarden bij de
civiele bescherming, 7, 14 en 97 van de
Grondwet,

28

KAMER. -

4 april 1977.

INTERNATIONALE

VERDRAGEN.

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE
MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 8. RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRivELEVEN. lNMENGING VAN HET OPENBAAR GEZAG
IN DE UITOEFENING VAN DIT RECHT.VoORWAARDE.

H oewel artikel 8 van het V erdrag tot
bescherming van de rechten van de
mens en de J~mdamentele vrijheden,
goedgekeurd bij de handeling van de
wetgevende maeht van 13 mei 1955,
aan een ieder het reeht op eerbiediging
van het priveleven verleent, staat het de
inmenging van het openbaar gezag in
de uitoefening van dat recht toe wanneer
.deze inmenging bij de wet voorzien is en
een maatregel is die in een demoeratisehe
.samenleving nodig is voor de beseherming
van de gezondheid ( 1).
(VEKENS.)
ARREST

(vertaling),

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
:arrest, op .25 januari 1977 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
(1) Raadpl. cass., 21 september 1959 (Bull.
.en Pas., 1960, I, 98); J. VELU, « Le droit au
respect de la vie privee et ses limitations en
·droit beige·» (Extrait des rapports belges au
11 • Congres international de droit compare
·,de Teheran, publi<ls par le Centre universitaire
·de droit compare, 1974, blz. 437}.

doordat het arrest, met het oog op de
wijziging van de door de eerste rechter
uitgesproken vrijspraak en de bewezenverklaring van hetgeen aan eiser ten
laste wordt gelegd, het verweermiddel
heeft verworpen van eisers conclusie voor
het hof van beroep dat hij afleidt uit de
artikelen 8 en 9 van het V erdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden ondertekend te Rome op 4 november 1950,
om de redenen: dat de « pseudo-wetenschappelijke, religieuze en morele bezwaren die Vekens tot staving van zijn
weigering aanvoert geenszins aantonen
dat de wettelijke vereiste in strijd zou
zijn met artikel 8 van het Verdrag . tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden goedgekeurd bij de Belgische wet van 13 mei
1955; dat men niet inziet hoe de opgelegde bloedproef in strijd zou zijn met
« het recht op eerbiediging van het priveleven, het gezinsleven, het huis en de
briefwisseling n van Vekens ; dat het
evenmin duidelijk is dat deze heel
gewone vereiste meer zou zijn dan « een
bij de wet voorziene inmenging van enig
openbaar gezag die in een democratische
samenleving nodig is voor de bescherming
van de gezondheid n,
terwijl artikel18 van dit op 4 november
1950 te Rome ondertekend Verdrag
bepaalt dat de beperkingen welke volgens
dit Verdrag op bovengenoemde rechten
en vrijheden zijn toegestaan « slechts
toegepast mogen worden met het doel
waarvoor daartoe de bevoegdheid is
gegeven n, en de individuele keuring met
het oog op de geschiktheid van burger-

-840dienst, waaraan de onherroepelijk op de
lijst van de gewetensbezwaarden ingeschreven dienstplichtigen zich inoete:ri
onderwerpen krachtens de wet van
3 juni 1964 houdende het statuut van de
gewetensbezwaarden met het oog op hun
overgeving of inlijving bij de Dienst van
de civiele bescherming, geen niaatregel
is cc die in een democratische samenleving
nodig is voor de bescherming van de
openbare orde, de gezondheid of voor de
bescherming van de rechten en vrij.
heden van anderen "• in de zin van de
artikelen 8-2 en 9-2 van het V erdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955:
Overwegende dat artikel 8 van het in
het middel aangevoerd Verdrag de
inmenging toestaat van het openbaar
gezag in de uitoefening van het recht
op eerbiediging van het priveleven en
gezinsleven, het huis en de briefwisseling, cc wanneer deze inmenging bij de wet
voorzien is en een maatregel is die in een
democratische samenleving nodig is voor
de bescherming van de gezondheid " ;
Overwegende dat het arrest enerzijds
erop wijst, zonder dienaangaande bekritiseerd te worden, dat de keuring, waartoe
de bloedproef behoort, waaraan eiser
zich bij de Administratieve Gezondheidsdienst moest onderwerpen, bepaald is bij
artikel 9 van het koninklijk besluit van
8 september 1965;
Overwegende dat het arrest anderzijds
beslist dat · noch de uitvoering noch de
gevolgen van een bloedproef met het oog
op de vaststelling van de bloedgroep een
ernstige aantasting vormt zoals verdachte
verkeerdelijk aanvoert, en dat men niet
inziet dat deze cc heel gewone vereiste
meer zou zijn dan een bij de wet voorziene inmenging van enig openbaar gezag
die in een democratische samenleving
nodig is voor de bescherming van de
gezondheid " ;
Overwegende dat het arrest aldus
wettelijk beslist dat de keuring die eiser
wordt opgelegd niet strijdig is ·met het
door eiser aangevoerde Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de·. fcmdamentele vrijheden en dat
eiser, .door .zich aan deze keuring te
onttrekken, · het hem ten laste gelegde
misdrijf heeft gepleegd ;
Dat het 'middel ··niet kan worden
aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele
·of op straffe ·van nietigheid voorge·

schreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig
de wet is gewezen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 april 1977. - 2 8 kamer. Voorzitter; de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve?·slaggeve?·, Mevr.
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende
conelusie, de H. Oolard, advocaat-generaal.- Pleiter, de H. A. DeBruyn.

2 8 KAMER. -

5 april 1977,

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. 00NOLUSIE. 0VERWEGING IN DE
_YORM VAN EEN LOUTERE ONDERSTEL·
LIN!}. -:- GEEN VERPLIORTING VOOR DE
REORTER EROP TE ANTWOORDEN ..
2° WEGVERKEER. OVERTREDING
VAN ARTIKEL 27-3 VAN RET WEGVER·
KEERSREGLEMENT VAN 14 MAART 1968.
- 0ASSATIEMIDDEL AFGELEID UIT RET
FEIT DAT DE REORTER GEEN UITSPRAAK
REEFT GEDAAN OVER DE VRAAG OF
ElSER SLJJiORTS VERTRAAGD OF OOK
GESTOPT REEFT. MIDDEL ZONDER
BELANG. - NIET·ONTVANKELIJKREID.
I 0 De 1·echter is niet verplicht te antwoMden

op e'en in een conclusie in de vo1·m van
een loute1·e onde1·stelling ge geven ave?'.
weging (1). (Art. 97 Grondwet.)
2° Nu artikel 27-3 van het Wegverkee?·s?'eglernent van 14 rnaa1•t 1968 verbiedt de
no?·rnale gang van de andere bestu~wders
te beletten door zonder geldige reden
tegen een abno?·maal lage snelheid te
?'_ijden of dam· plots te rernrnen. waa1· dit
niet om veiligheicls?·edenen noclig is,
is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang
het rnicldel clat de bestreclen b88lissin g
. verwijt geen ~titspmak te hebben gedaan
. 0Ve1' de vraag of eiser slechts vertmagcl
of opk. gestopt heeft. .
·

·• (1) Dass., 3 mei 1976 (An·. calls:, 1976;
biz. 983).

841(LORMANS J., LORMANS V.
EN TUERLINCKX, T. BUCKINX.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 december 1976 in ·hager
beroep . gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Hasselt;
·
Over het middel afgeleid nit de
scheriding van de artikelen 27, 1o, ·so
37, 43bis, 2°, a, 76, 7o, 83, 1o en 3b, va~
het koninklijk besluit van 14 inaart 1968
ho~rJ;ende algemeeri. reglement cip de
poht1e van het wegverkeer, 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 418, 420
van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat de rechtbank de beltlaagde vrij.
spreekt van de tegen · hem aarigevoerde
telastleggingen en zich onbevoegd verklaart om van de door de eisers tegen
hem ingestelde civielrechtelijke vorderingen kennis te nemen, om de reden dat
de burgerlijke partij Lormans Valentiu
verklaart dat hij aa11 de· overzijde van
d~ autosnelweg blauwe fl.ikkerlichten zag,
h1erdoor wat vertraagde en op de l,'l;)mpedaal du~de; dat de beldaagde Buckinx
verldaart dat de personenwi!,gen van
Lormans Valentin plots stopte ; dat hieruit mag afgeleid worden dat Lormans
een overtreding gt;Jpleegd heeft op artikel 27-3 van het .WegverkeersregleD;J.l;)nt
en dat hij door deze foutieve handelwijze
alleen oorzaak was van het ongeval ;
dat Lormans afgeremd heeft waar dit
niet om veiligheidsredenen nodig was en
hij bovendien beschikte over de mogelijlrneid om uit te wijken naar de veiligheidsstrook,
terwijl, eerste onderdeel, het blauwe
knipperlicht, dat eiser Lormans Valentin
aan de overzijde ontwaarde, alwaar een
verkeersongeval gebeurd was, een veiligheidsreden is die de vertraging van de
snelheid en het remmen van eiser
rechtvaardigde en zulks ten onrechte als
fout wordt aangehouden (schending van
de artikelen 27, S0 , S7, 4Sbis, 2o, a, 76,
7o, 8S, 1° en S0 , van het Wegverkeersreglement, 1S82 en 1S8S van het Burgerlijk W etboek) ;
tweede onderdeel, de eisers in hun
conclusie uitdrukkelijk staande hie1den
enerzijds dat beklaagde Buckinx het
ongeval.veroorzaakt had door zijn eigen
onoplettendheid, dat hij naar de blauwe
lrnipperliohten heeft gekeken en daardoor
de vertraging van Lormans Valentin niet
heeft opgemerkt, en anderzijds dat de

· vertr:;tging van Lormans in alle geval voor
; Buokmx een voorzienbare hindernis was ;
'dat .het. bestreden vonnis op deze. oonolusw met geantwoord heeft (schending
van de artikelen 27, 1°, van het Wegverkeersreglement, 418, 420 van het
Strafwetboek, 1S82, 1S8S van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet);
: dM·de. onderdeel, het niet mogelijk is uit
, de motwven van de bestreden beslissing
op te maken of de rechters geqordeeld
: hebben· dat eiser Lormans Valentin
' slechts vertraagd of ook gestopt heeft;
: da~.d~rg~~ijke moti~ven duister en tegen-'
s~riJdig ZIJn en de mtgesproken beslissing
· met rechtvaardigen (schending van de
artikelen 27, S0 , van het Wegverkeersreglement en 97 van de Grondwet) : ·
W at het eerste en het :tweede onderdeel
samen betreft :
Overwegende dat in zoverre het tweede
· onderdeel een gebrek aan antwoord op
i conclusie aanvoert betreffende de ver. meende onoplettendheid van beklaagde
· (thans · verweerder), het vonnis niet
verplicht was de conclusie. ten deze· te
beantwoorden, waarin de eisers het feit
van die onoplettendheid niet .staande
hielden doch dienaangaande enkel een
. hypothese formuleerden ;
Overwegende dat, voor het overige,
. het vonnis op onaantastbare wijze oordeelt dat het remmen van tweede eiser
' de enige oorzaak was van het ongeval
en dat in de gegeven omstandigheden
het door hem aan de overzijde van de
· b?'an ontwaarde knipperlicht dit rernmen
met verantwoordde ; dat het vonnis
aldus eisers conclusie ten deze beant. woordt;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat nu .artikel 27-S v&n
het W egverkeersreglement enkel verbiedt
de normale gang van de andere bestuurders te beletten door zonder geldige reden
t~.gen een abnormaal lage snelheid te
T!Jden of door plots te remmen waar dit
niet om veiligheidsredenen nodig is,
de vraag of Lormans enkel vertraagd
of ook gestopt heeft ten deze zonder
belang is;
·
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.
5 april 1977. - 2e kamer. :-;-. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waar-
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nemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Delva. Gelijkluidende conclusie,
de H. Declercq, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Houtekier en Biitzler.

ZAKEN. 0NTZETTING VAN DE UIT·
OEFENING DER IN ARTIKEL 3I VAN HET
STRAFWETBOEK GENOEMDE RECHTEN.
VERNIETIGING OMDAT DIE ONTZET·
TING NIET REGELMATIG MET REDENEN
IS OMKLEED. GEDEELTELIJKE VER·
NIETIGING.

3o
2e KAMER, -

5 april 1977.

1o OPENBAAR DOMEIN. -

KRIJGS·
DOMEIN. BETREDEN ZONDER TOE·
LATING.- TOEPASSELIJKE STRAF.

20

OORLOG. KRIJGSDOMEIN.
BETREDEN ZONDER TOELATING.
TOEPASSELIJKE STRAF.

1o en 2° Behalve wanneer de rechter het
bestaan van verzachtende omstandigheden vaststelt mag het jeit zonder toelating terreinen te betreden die behoren
tot het krijgsdomein niet gestrajt worden
met een straj die lager ligt dan een
geldboete van 26 frank. (Wet van
6 maart 18I8, art. 1, eerste en derde
lid ; K.B. van 6 december I897 betreffende het toezicht over het krijgsdomein, artt. I en 3.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE HASSELT,
T. DELHAYE.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.

VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. 0NTZETTING VAN DE
UITOEFENING DER IN ARTIKEL 3I
VAN HET STRAFWETBOEK GENOEMDE
RECHTEN. VERNIETIGING OMDAT
DIE ONTZETTING NIET REGELMATIG
MET REDENEN IS OMKLEED. VERNIE·
TIGING MET VERWIJZING.

I 0 Tegenstrijdig is het arrest dat zegt dat

er redenen zijn om tegen beklaagde
de ontzetting uit te spreken uit de rechten
opgesomd in artikel 31 van het Strafwetboek voor een termijn van drie jaa1·
en vervolgens beslist dat eiser ontzet
wordt uit die rechten voor een termijn
van vijj jaar (I). (Art. 97 Grondwet.)
2° Vernietiging omdat de ontzetting van
de uitoejening der in artikel 31 van het
Strafwetboek genoemde rechten die de
rechter heeft uitgesproken niet regelmatig
met redenen is omkleed, blijjt beperkt
tot dit beschikkende gedeelte (2).
3° V ernietiging omdat de beslissing tot
ontzetting van de uitoefening der in
artikel 31 van het Strafwetboek opgenoemde rechten niet regelmatig met
redenen is omkleed, geschiedt met verwijzing (3).
(DECLERCQ.)

5 april I977. - 2e kamer. Voo1'·
zitter, de. H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Declercq, advocaat-generaal.

ARREST.
RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 2 februari I977 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen ;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :

2e KAMER. -

5 april1977.

I o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE REDE·
NEN EN B;ET BESCHIKKENDE GEDEELTE.
-BEGRIP.

2°

CASSATIE. -'- OMVANG. -

STRAF·

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 3I, 33 en 85 van het Strafwetboek,
doordat het hof van beroep eiser
veroordeelt tot een gevangenisstraf van
(1) Raadpl. eass., 23 februari 1976 (Arr.
biz. 733).
(2) en (3) Raadpi. miss., 5 april 1976 (Arr.
cass., 1976, biz. 899 ).

cuss., 1976,

t--

-843een jaar en tot een geldboete van
100 fr!),nk, doch tegen eiser daarenboven
de ontzetting uitspreekt uit de recbten
opgesomd in .artikel 31 van bet Strafwetboek voor een termijn van vijf jaar,
zulks op grond van de overweging. " dat
er redenen z'ijn om tegen (eiser) de
ontzetting uit te spreken uit de rechten
opgesonid in artikel 31 van bet Strafwetboekvoor een termijn van drie jaar n,
.~ terwijl de beweegreden " dat er redenen
zijn om tegen (eiser) de bntzetting uit
te spreken · uit de rechten opgesomd in
artikel 31 van het Strafwetboek voor een
termijrt van drie jaar >>, in tegenspraak
is met de beslissing eiser uit deze recbten
te ontzetten voor een termijn van
vijf jaar, zodat het hof :van beroep,
door .zijn beslissing te steunen .op een
met zijn beslissing strijdige beweegreden, betgeen gelijkstaat met bet ontbreken van motivering, zijn beslissing
niet regelmatig met redenen omkleedt
(scbending van het artikel 97 van de
Grondwet):
Overwegende dat bet arrest bescbouwt
dat er redenen ·zijn om tegen eiser de
ontzetting. uit te spreken uit de. rec}lten
opgesomd in artikel 31 van bet Strafwetboek voor een termijn van drie jaar;
Overwegende dat deze reden onverenigba!J,r is met het bescbikkend gedeelte
van bet arrest waar beslist wordt dat
eiser ontzet wordt uit de recbten opgesoihd in artikel 31 van het StraJwetboek
voor een termijn van vijf jaar;
·.
Dat het arrest, met betrekking tot
die ontzetting, niet regelmatig gemotiveerd is;
Dat bet middel gegrond is ;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering : ·
Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over de ontzetting uit de recbten
opgesomd in artikel 31 van bet Strafwetboek en over de kosten in hoger
beroep van de strafvordering ; verwerpt
de voorziening voor het overige ; beveelt
(1) Cass., 22 november 1948 (Arr. cass.,
1948, biz. 570). - Over het feit dat het verzoekschrift van de burgerlijke partij die wil
tussenkomen voor het Hof van Cassatie
inzake herziening niet moet ondertekend

dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser
in een belft · van de kosten en. laat eeri ·
helft ten laste van de. Staat ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Antwerpen.
5 april1977.- 2e kamer.- Voorzitter,
de H. Wauters, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, Ridder de
Schaetzen. Gelijkluidende coiwlusie,
de H. Declercq, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Biitzler.

2e KAMER, -

!$ april 1977,

HERZIENING.- VERZOEKSCHRIFT VAN
DE VEROORDEELDE .. - NIET ONDERTEKEND DOOR EEN ADVOCAAT BIJ HET
HoF VAN CASSATIE. - NmT-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift tot
herziening van de veroordeelde dat niet
werd ondertekend door een advocaat bij
het Hof van Oassatie (1). (Art. 444 Sv.)
(TREYS.)
Met de notitie overeenstemmend·
arrest,
5 april1977. '---- 2e kamer.- Voorzitter,
de H. Wauters, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, Ridder de
Scbaetzen. Gelijkluidende. conclusie,
de H. Declercq, advocaat-generaaL Pleiter, de H. Storme (van de balie te
Gent).

worden door een advocaat bij het Hof van
Cassatie, raadpl. cass., 24 november 1961
(Bull. en Pas., 1962, I, 366) en 25 'oktober
1971 (Arr. oass., 1972, biz. 207),

8443e KAMER, -

6 april 1977.

DADING. NIET-NAKOMING VAN DE
VERBINTENIS DOOR EJJJN VAN DE PARTIJEN, DE ANDERE PARTIJ MAG
ONTBINDING VAN DE DADING EISEN.

W anneer een van de partijen haar verbintenis niet nakomt, mag de andere
partij de ontbinding van de dading
eisen en de oorspronkelijke betwisting
aan de rechter voorleggen (1). (Artt. 1184,
2044 tot 2058 B.W.)
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP

« ETABLISSEli'I:ENTS BUTSSET "•
T. DENISTRY.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 juli 1975 door het Arbeidshof
te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 15, inzonderheid 1°
en 3°, 20 van de wetten betreffende het
bediendencontract, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 20 juli 1955, genoemd
artikel 15 gewijzigd bij artikel 32 van
de wet van 10 december 1962, voor zover
als nodig 15, inzonderheid §§ 1 en 2, en 20
van de genoemde wetten, de genoemde
artikelen 15 en 20 respectievelijk gewijzigd bij de artikelen 44 en 49 van de
wet van 21 november 1969, en de artikelen 1, 15 van de wet van 30 juli 1963
tot instelling van het statuut van de
handelsvertegenwoordigers, 1126, 1134,
1135, 1184, 2044, 2048, 2049 en 2052 van
het Burgerlijk W etboek,
doordat het arrest, ter veroordeling
van eiseres om aan verweerder een
vergoeding wegens opzegging te betalen
gelijk aan vijftien maanden loon en een
vergoedirig wegens uitwinning gelijk aan
vijf maanden loon, zegt dat, betrekkelijk
de vergoeding wegens opzegging : << Men
duidelijk het voordeel ziet dat appellante
(thans eiseres) had bij het aandringen
op het in augustus gesloten akkoord
onder de voorwaarden van het ontwerp
(1) Raadpl. DEKKERS, Traite, d. II, nr. 1327;
HERBOTS en HERTEN, T.P.R., 1973, blz. 897,
nr. 27; GHEYSEN, Dading, nr. 338; contra;
DE PAGE, · Traite, d. V, . blz. 527, nr. 526 ;
zie ook in Rev. crit. jurispr. belge, Examens
de jurisprudence,. Mevr. GEVERS, 1961,

van overeenkomst dat zich in het dossier
van geYntimeerde (thans verweerder)
bevindt, aangezien laatstgenoemde zich
verbond afstand te doen van de bijkomende vergoeding wegens opzegging
die hij voor de rechter wilde eisen;
daaruit volgt dat, nu appellante niet
bewijst dat het verbreken van het
contract op 30 september 1969 enkel
aan gei:ntimeerde te wijten is en dat hij
daarin afstand deed van zijn rechten,
uit de enkele bewijsgegevens van geintimeerde noodzakelijk moet worden
afgeleid dat elke partij belang had bij
de aanvaarding van het niet betwiste
akkoord van de maand augustus ; men
overigens redelijkerwijze kan veronderstellen dat de b~woordingen van het
door gei:ntimeerde opgestelde ontwerp
van overeenkomst een trouwe weergave
waren van dit belang ; appellante, door
te beweren dat het verbreken van het
contract v66r de beeindiging van de
opzeg enkel te wijten was aan de wil
van gei:ntimeerde, en door dus het in
augustus gesloten akkoord niet te eerbiedigen, eenzijdig een einde heeft
gemaakt aan het bediendencontract ; ...
bijgevolg .. . is de rechtsvordering van
geYntimeerde gegrond, niet enkel met
betrekking tot de betaling van de
bedragen die verschuldigd zijn voor de
toekomstige periodes van de opzeg
(drie maanden), doch eveneens met
betrekking tot de betaling van een
bijkomende opzeggingsvergoeding >> ; wat
betreft het bedrag van de opzeggingsvergoeding : << .. • de verbreking van het
bediendencontract met het onderlinge
akkoord van de partijen op 30 september
1969 alle voorwaarden van een dading
verenigt ; deze evenwel geen uitvoering
kreeg wegens de houding van appellante
die bijgevolg geen aanspraak kan maken
op de << opofferingen >> van geYntimeerde,
aangezien zij de opofferingen die zij op
zich had genomen niet volbracht
heeft ... >> ; wat betreft de vergoeding
wegens uitwinning, << ... ten deze een
einde aan de overeenkomst werd gemaakt
door de werkgever, zoals vereist . bij
artikel 15 van de wet van 30 juli 1963
tot instelling van het statuut van de
handelsvertegenwoordigers ... >> ;
en doordat het arrest aldus de conclusie
nr. 84, blz. 294, Mevr. GEVERS en DE GAVRE,
196/5, nr. 96, blz. 248; SIMONT en DE GAVRE;
1970, nr. 161, blz. 183; VAN 0MMESLAGHE,
1975, nr. 63, blz. 601; SIMONT en DE GAVRE,
1976, .nr. 108, blz. 495.
·

~
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r:--

-845verwerpt waarbij eiseres betoogde « dat,
indien moest worden aangenomen quod non - dat het akkoord van de
maand augustus (dat hoe dan ook niet
wordt betwist) betreffende de beeindiging van het contract op 30 september
1969 ongeschreven bedingen bevatte
en dat deze bedingen konden aangetoond
worden, deze bedingen hoogstens enkel
die konden zijn die voorkomen in het
schriftelijk ontwerp dat Denisty op
29 september 1969 aan Marcel Buisset
heeft overhandigd ; dat men niet kan
aannemen dat Denisty, na eerst zelf te
hebben geschreven dat "tussen de partijen werd overeengekomen op 30 september 1969 voortijdig een einde te
maken aan hun wederzijdse verplichtingen onder de volgende voorwaarden »,
zou beweren dat bet door hem uitgevoerde akkoord andere voorwaarden
bevatte ; dat hoe dan ook het contract
waarbij de partijen een einde hebben
gemaakt « aan hun wederzijdse verbintenissen » alles uitsluit waarop Denisty
beweert recht te hebben, van de eerste
rechter heeft verkregen, en wat niet tot
zijn eigen geschreven vermeldingen behoort ; . . . dat de vergoeding wegens
uitwinning in elk geval dient geweigerd ;
dat artikel 15 van de wet van 30 juli
1963 het recht van een bediende, handelsvertegenwoordiger, op een vergoeding
wegens uitwinning immers beperkt tot
het geval waarin aan de overeenkomst
een einde wordt gemaakt door de
werkgever zonder dringende reden, hetzij
door de handelsvertegenwoordiger om
een dringende reden; dat ten deze het
akkoord. van de partijen een einde heeft
gemaakt aan de overeenkomst ; dat het
akkoord van Q.e partijen over de ver,
breking door geen van de partijen wordt
betwist »,.

terwijl een niet-uitgevoerde dading
aan de partij die klaagt over de nietuitvoering enkel recht verleent op de
uitvoering ervan ; de betwisting waaraan
door de dading een einde werd gemaakt
niet herleeft door de loutere nietuitvoering van het contract en in geval
van niet-uitvoering van de dading de
rechter niet de macht heeft om, bij gebrek
aan een uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde waarvan het bestaan ten deze
niet wordt vastgesteld, om, zelfs impliciet,
de dading te ontbinden met toepassing
van ar:tikel 1184 van het Burgerlijk
W etboek :en evenmin om de partij die
in gebreke blijft te veroordelen tot de
uitvoering van de verbintenissen die
niet v.oortvloeien uit het contract, daaruit

volgt dat het arrest, door een dergelijke
veroordeling tegen eiseres uit te spreken,
de aard en de gevolgen van de tussen
de partijen gesloten dading miskent
(schending van de artikelen 1126, 1134,
1135, 1184, 2044, 2048, 2049 en 2052
van het Burgerlijk W etboek) en eiseres
bijgevolg onwettelijk veroordeelt in de
betaling van een opzeggings- en uitwinningsvergoeding (schending van de
bovenvermelde bepalingen van de wetten
betreffende het bediendencontract en
van de wet van 30 juli 1963) :
Overwegende dat het middel het arrest
de beslissing niet verwijt dat de tussen
de partijen in augustus 1969 gesloten
overeenkomst een dading was en dat
eiseres deze niet heeft uitgevoerd, doch
enkel aanvoert dat de rechter, wanneer
een dading niet wordt uitgevoerd en bij
ontstentenis van een uitdrukkelijke voorwaarde, de ontbinding van de dadin"'
niet mag uitspreken, overeenkomstig
artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek,
en bijgevolg evenmin de partij die haar
verbintenis niet is nagekomen mag
veroordelen tot de uitvoering van andere
verplichtingen dan die welke voor haar
uit de dading voortvloeien ;
Overwegende dat naar luid van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, in
wederkerige contracten de ontbindende
voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen
is, voor het geval dat een van beide
partijen haar verbintenis niet nakomt;
Overwegende dat dading een weder:
kerig contract is en dat de artikelen 2044
tot 2058 van het Burgerlijk vVetboek
geen enkele uitzondering bevatten op
de regel van voormeld artikel 1184;
Dat wanneer een van de partijen haar
verbintenis niet nakomt; de andere
P.artij de ontbinding van de dading mag
e1sen en de oorspronkelijke betwisting
aan de rechter voorleggen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
6 april1977.- 3e kamer.- Voo1·zitter,
de H. Polet, voorzitter - Ve1·slaggever,
de H. Closon.- Gelijlcluidende conclusie,
de H. ·Duchatelet, advocaat~generaal. Pleite1·, de H. Fally.

8463e KAMER. -

.6 april 1977,

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. WERKNElVIERS. GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN REOHTER DIE EEN VERHOGING VERLEENT VAN DE TEGEMOETKOMING
WAARIN VOOR EEN IN ARTIKEL 23 VAN
DE WET VAN 9 AUGUSTUS 1963 BEDOELDE VERSTREKKING IS VOORZIEN.
- 0NWETTELIJKHEID.

Onwettelijk is de beslissing die aan een
1'echthebbende op geneeskundige verstrekkingen een verhoging verleent van
de tegemoetkoming waarin voo1• een in
a1·tikel 23 van de wet van 9 augustus
1963 bedoelde verstrekking is voorzien.
(Art 25, §§ 1 en 2, wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van
een regeling voor verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering.)
(LANDSBOND VAN DE NEUTRALE
MUTUALITEITSVERBONDEN, T. GILLON,)
ARREST (vertaling).
RET HOF.;- Gelet op het bestreden
arrest, op 7 oktober 1975 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het eerste middel,
Dat het middel op een onjuiste
uitlegging van het arrest berust en dus
feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 23, 25,
§§ 1 en 2, 126 van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van
een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij de
wetten van 24 december 1963, 8 april
1965, 27 juni 1969, 26 maart 1970 en
20 juli 1971, en 97 van de Grondwet,
en, voor zover als nodig, van de artikelen 70, § 1, van de wet. van 9 augustus
1963, 221.van het koninklijk besluit van
4 november 1963, 2 tot 14 en 22 tot 25
van het koninklijk besluit van 24 december 1963 tot vaststelling van de
voorwaarden waaronder de verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van farmaceutische verstrekkingen, en 1 tot 3 van
het koninklijk besluit van 7 maart 1972
tot vaststelling van het aandeel van de
rechthebben:den of van de tegmoet-

koming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium
van bepaalde verstrekkingen,
do01·dat het arrest het verzet van:·
eiseres afwijst en haar veroordeelt om
aan verweerder aile geneeskundige analyse- en pensionkosten te betalen om de
volgende red en : « De akte van. verzet
van de Landsbond van de neutrale
Mutualiteitsverbonden bevat geen nieuw
element, het openbaar ministerie verstevigt daarentegen zijn zienswijze en
deze van het hof door eraan te herinneren
dat appellante over een wettelijke reserve
beschikt waaruit zij kan putten om de
stijging te dekken van de uitgayen van
de ziekteverzekering die, zqals ten de~e,
door een niet te voorziene gebeurtenis
werden veroorzaakt; dat enkel een
uitzonderlijk zwaarwichtige onvoorziene
gebeurtenis bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit moet vastgelegd
worden»,
terwijl, ee1•ste onderdeel, krachtens artikel 126 van de wet van 9 .augustus 1963,
de Landsbonden de wettelijke reserve
niet mogen aanwenden om de rechthebbenden bijkomende voordelen te
verlenen, bestaande in een verhoging
van de tegemoetkoming voor een verstrekking bedoeld bij artikel 23; artikel 23 de verschillende geneeskundige
verstrekkingen opsomt die door de
ziekte- en invaliditeitsverzekering worden
gedekt; tot deze opsomming de bezoeken
en raadplegingen behoren van algemeen
geneeskundigen en van geneesheerspecialisten (artikel 23, 1°, a) evenals het
verstrekken van farmaceutische produkten (artikel 23, 5°); ver:weerder
precies de terugbetaling van dergelijke
kosten vroeg, zodat het hof, door de
terugbetaling toe te staan van· aile kosten
van verweerder op voorwaarde dat
eiseres de nodige fondsen put uit haar
wettelijke reserve, de artikelen 23 en 126
van de wet van 9 augustus 1963 heeft
geschonden ;
tweede onderdeel, artikel 25, § 1, van
de wet van 9 augustus 1963 bepaalt in
welke mate de ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kostprijs
van de artsenhonoraria en artikel 25,
§ 2, het beginsel vastlegt van de gedeeltelijke tegemoetkoming van de rechthebbende in de kostprijs van de farmaceutische produkten, zodat het arrest,
door aan verweerder het volledig bedrag
toe te kennen van de rekeningen die hij
betaald heeft voor geneeskundige en
farmaceutische kosten, zonder rekening
te houden met het beginsel van de
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gedeeltelijke tegemoetkoming van de in
dit onderdeel van het middel aangehaalde
wettelijke bepaling, deze wettelijke bepaling heeft geschonden ;
derde onderdeel,
W at het derde onderdeel betreft :
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
W at betreft de eerste twee onderdelen
samen:

Overwegende dat de kosten bij toepassing van de artikelen 58I, IOI7 en Ill I
van het Gerechtelijk Wetboek ten laste
van eiseres moeten gelegd worden ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres
veroordeelt om aan verweerder de
tegenwaarde in Belgisch geld van
839,30 Zwitserse frank te betalen ; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding wordt
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiseres
in de kosten ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

Overwegende dat het middel in deze
onderdelen het arrest enkel bekritiseert
6 aprili977.- 3e kamer.- Voorzitter,
in zoverre het eiseres veroordeelt om aan de H. Polet, voorzitter. - Verslaggevet·,
verweerder de tegenwaarde iri Belgisch
de H. Janssens. Gelijkluidende congeld te betalen van 839,30 Zwitserse clusie, de H. Duchatelet, advocaatfrank, waardoor het de tegemoetkoming
generaal.- Pleiter, de H. Biitzler.
van de verzekering vaststelt op IOO percent voor de gewone geneeskundige
hulp welke de bezoeken en raadplegingen
omvat van algemene geneeskundigen
en van geneesheer-specialisten en op
I 00 percent voor de verstrekkingen van
farmaceutische produkten ;
Overwegende dat artikel 25 van de
3e KAMER. - 6 april 1977.
wet van 9 augustus I963 tot instelling
en organisatie van een regeling voor DIENSTPLICHT.
HERKEURINGSverplichte ziekte- en invaliditeitsverRAAD. - BESLISSING OVER DE KEURING
zekering de verzekeringstegemoetkoming
IN HET BUITENLAND. GEEN OP·
vaststelt op een gedeelte van de honoraria
ROEPING VAN DE DIENSTPLICHTIGE
en van de kosten van verstrekkingen
NOODZAKElLIJK.
behalve. in de hier niet van toepassing
zijnde gevallen waar de verzekeringsDe herkeuringsraad doet uitspraalc ove1·
tegemoetkoming volledig is ;
de keuring van de dienstplichtige in het
Overwegende weliswaar dat, naar luid
buitenland zonder deze op te roepen (I),
van artikel 126 van de wet van 9 augustus
(Dienstplichtwetten, gecoordineerd op
I963, wanneer een verzekeringsinstelling
30 aprili962, art. 46, § 5.)
haar dienstjaar met een bani afsluit,
de Landsbonden het saldo van het bani,
dat bestemd is voor de gewone reserve,
(WILLEMS.)
mogen aanwenden om de rechthebbenden
bijkomende voordelen te verlenen ; dat
luidens artikel 126 deze voordelen
Met de notitie overeenstemmend
evenwel nimmer tot verhoging mogen
arrest.
strekken van de tegemoetkoming waarin
voor een in artikel 23 bedoelde ver6 aprili977.- 3e kamer.- Voo?·zittet·,
strekking is voorzien; dat artikel I26 de H. Polet, voorzitter. - Verslaggever,
daaraan toevoegt dat de Minister van Baron Vin<;otte. Gelijkluidende conSociale V oorzorg de aard van deze ' clusie, de H. Duchatelet, advocaatbijkomende voordelen goedkeurt;
generaal.
Dat het arrest, door een verhoging
te verlenen van de tegemoetkoming
waarin voor een in artikel 23 van de. wet
van 9 augustus 1963 bedoelde verstrekking is voorzien, artikel 25, §§ I en 2,
van deze wet schendt ;
Dat deze onderdelen van het middel
(1) Cass., 6 oktober 1976, supra, biz. 148.
gegrond zijn ;
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14 april1977.

1° CASSATIEMIDDELEN. - BURGll1RLIJKE ZAKEN. - MIDDEL Gll1GROND OP
:E1ll1N RECHTSDWALING VAN Dll1 RECHTER.
- DWALING ZONDll1R INVLOED OP DE
WE.T.TELIJKHEID VAN Hlll.T BESCHIKKEND:E1 GEDE:E1L.TE. - MrDDEL ZONDER
BELANG. - NIET-ON.TVANKELIJKH:E1ID.
2° HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT.
- HoOFDZAKELIJK GEBRUIK VAN HE.T
GEHUURD:E1 GOED. BEOORDELING
DOOR Dll1 FEI.TENREOHTER.
3° HUUR VAN GOEDEREN.- HuUR
VAN EEN ONROEREND GOED DAT GEBRUIKT WORDT VOOR INDUSTRIELE
VETMESTERIJ ll1N IJ:i[DUSTRIELE FOKKERIJ, ONAFHANKELIJK VAN EEN LANDBOUWBEDRIJF . Bll1PALINGEN BETREFFENDE DE PAC.HT NIET TOEPASSELIJK,
1° Niet ontvankelijk, we gens het ontb1·eken
van belang, is het middel dat aan de
rechter verwijt een 1'echtsdwaling te
hebben begaan, wanneer deze geen
invloed heeft op de wettelijkheid van
het bestteden beschilckende iJedeelte ( 1).
2° De rechter beoordeelt. op onaantastbare
wijze, in feite, of het gehutwde goed
werlcelijk hoofdzalpelijlc. we1·d gebruikt
zoals de wet het voo1·sclwijjt opdat het
een paoht zou betreffen (2). (Art. 1
afdeling van het Burgerlijk W etboek
houdende de regels betreffende de
pacht in het bijzonder ; art. I wet van
4 november 1969.)

3° De bepalingen betrei/ende de pacht zijn
niet toepasselijlc op de hwm· van een
goed dat gebruilct wordt voor industriele
vetmesterij en industriele foklcerij, onafhankelijk van een landbouwbedrijf (3).
(Art. 2, eerste en tweede lid, afdeling
van het Burgerlijk W etboek houdende
de regels betreffende de pacht in het
bijzonder ; art. I ·wet van 4 november
1969.)
(BOURLART, T DESCAMPS
EN LITISCONSORTEN.)

Dat het middel op een onjuiste
uitlegging van het vonnis berust en dus
feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid ujt
de schending van de artikelen 1315,
1715 van het Burgerlijk Wetboek, 3 van
de. afdeling van het Burgerlijk Wetboek
houdende de regels betreffende de pacht
in het bijzonder (artikel I van de wet van
4 november 1969), 870, 1007 van het
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, en van het algemeen beginsel
van de rechten van de verdediging,

dom·dat, ter aanneming, onder · voorbehoud van de toepassing van de wet
van 10 april 1975, van de door Raymond
Descamps, rechtsvoorganger van de ver:
weerders, bij explobt van 18. janue,ri
1974 tegen eiser ingestelde i'echtsvordering, die strekte tot geldigverklaring
volgens het gemeen recht van. een
opzegging die hij in janua:ri 19'73 had
gedaan voor 30 januari 1\)75, het vonnis
beslist " dat de eerste rechter 'de feiten
zeer juist heeft uiteengezet en ze heeft
uitgelegd overeenkomstig de wetsgeschiedenis van de wet van 4 november
1969 en de rechtsleer » en . " dat hij
bijgevolg terecht heeft geoordeeld dat,
aangezien de huur geen pacht wt;:ts in de
zin van de wet van 1969, de mogelijkheid
tot een wettelijke hernieuW:ii1g als'bepaald
bij artikel 4 van de genoemde wet moest
worden uitgesloten, en de huur aan het
stelsel van het gemeen recht · moest
worden onderworpen », · waardooi' het de
motieven va:ri de eerste rechter overneemt
volgens welke " het · gehuurde goed
wellicht vroeger dienst heeft gedaan
als kleine hoeve, want het gebouw omvat
verschillende gebouwde aanhorigheden
zoals kon worden vastgesteld tijdens het
plaatsbezoek van 28 februari 1972 ter
gelegenheid van een ander geschil tussen
dezelfde partijen; dat de rechter, voor
zover hij zich herinnert, tijdens dit
plaatsbezoek geen dieren heeft opgemerkt »,
terwijl de rechter, zo!lder schending
van de in het middel bedoelde organieke

ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 oktober 1975 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Bergen ;
Over het eerste middel,

(1) Cass., 30 september 1976, supra, blz. 128.
(2) J;!,aadpl. cass., 7 februari 1974 (_Arr.
cass., 1974, blz. 618).
(3) Cass., 25 juni 1976 (A1•r. cass., 1976,
blz. 1202); raadpl. cass., 11 feb~uari 1977,
sup1·a, blz. 651.
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beginsel van de rechten van de verdediging, ten deze het tegensprekelijk
karakter van de debatten, zijn beslissing
niet mag s.teunen op feitelijke eleinenten
die niet regelmatig aan zijn beoordeling
zijn voorgelegd ; het vonnis, door een
motivering over te nemen die steunt op
feit<;Jlijke gegevens uit de persoonlijke
wetenschap die de eerste rechter hel'lft
verworven buiten het proces tussen de
partijen omtrent de geldigverklaring
van de door Rayrnond Descamps gedane
opzegging, ten deze een wetenschap
die volgt uit een plaatsbezoek van
28 februari 1972 wegens eeh ander
geschil tussen dezelfde partijen, alle in het
middel bedoelde wettelijke bepalingen
en het. algemeen beginsel van de rechten
van de verdediging schendt :
Overwegende dat het beroep.E)n vonnis,
waarnaar het. bestreden vonnis ve;rwijst,
hoewel de door het middel bekrit!seerde
feitelijke vaststelling erin . voorkomt;
niettemin eisers aanspraken onderzoekt,
met inachtrieming van de omstahdigheid
dat hij paarden, varkens en o'ssen · ZOl!kweken, en beschouwt dat het terrei:n·
van 33 aren dat tot het gehuurde goed
behoort (( geen voedsel voortbrengt voor
verschillende runderen, twee paarden
en een twaalftal vaarzen, afgezien nog
van 'de zeugen )) en dat (( verweerder ));
thans eiser; « weliswaar · verschillende
koeien heeft, doch dat hij een weide
huurt aan het ·andere uiteinde v~n de
stad, dus op 5 . of 6 kilometer afstand,
langsheen de straten ; dat deze weide
geenszins verbonden is met het gehuurde
goed >> waartoe het bovenvermeld terrein
van 33 aren behoort ;
Dat het door het 'middel bekritiseerde
motief bijgevolg geen invloed heeft op
de wettelijkheid van het bestreden
dispositief en dat, zelfs al was de grief
waarop het middel steunt gegrond, het
middel bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is ;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1 van de
afdeling van het Burgerlijk W etboek
houdende de regels betreffende de pacht
in het bijzonder (artikel I van de wet
van 4 november 1969) en 97 van de
Grondwet,
doordat, ter aanneming, onder voorbehoud van de toepassing van de wet
van 10 april1975, van de door Raymond
Descamps, bij exploot van 18 januari
1974, tegen eiser ingestelde rechtsvordering, die strekte tot geldigverklaring

volg~ns het gemeen recht van een opzeggmg die hij in januari 1973 heeft
gedaan voor 30 januari 1975, het vonnis
de beslissing van de eerste rechter
bevestigt luidens welke de litigieuze
huur geen landpacht was in de zin van
de wet van 4 november 1969 omdat er
geen hoofdzakelijk gebruik voor een
landbouwbedrijf was, met name om de
redenen « ... dat de exploitatie inderdaad
beperkt is tot de bewerking van 33 aren
grond ; dat een zo beperkt stuk grond
enkel kan worden be13chouwd als bijzaak
bij de wonirig >> en dat « ... deze activiteit ... niet belet dat verweerder, thans
eiser, sedert verschillende jaren voltijds
fabrieksarbeider is )),
te1·wijl de kwalificatie landpacht iir de
zin van de wet van 4 november 1969
niet afhangt van de gehuurde oppervlakte die wordt geexploiteerd en evenmin van het feit of de samen met een
andere activiteit uitgeoefende landbouwactiviteit van de· pachter hoofd- of
bijzaak is ; het vonnis, door overneming
van· de motieven die ·de eerste rechter
liet steunen op de gelnimde oppervlakte
en op het feit dat de landbouwactiviteit
slechts bijzaak was om uit te sluiten
dat de litigieuze huur een landpacht
zou zijn, artikel 1 van de afdeling van
het Burgerlijk W etboek houdende de
regels betreffende de pacht in het
bijzonder heeft geschonderi (artikel I
van de wet van 4 november 1969); het
· vonnis bovendien, door uitspraak te
doen op grond van niet aangepaste
motieven, artikel 97 van de Grondwet
schendt :

Overwegende dat het vonnis, met
overneming van de motieven van de
eerste rechter, benevens de in het middel
bekritiseerde motieven, de redenen vermeldt die weergegeven worden ·in het
antwoord op het tweede middel en dat
het vonnis, verre van afbreuk te doen
aan de betekenis van artikel 1 vervat
in de wet op de landpacht van 4 november
1969, beschouwt « dat een exploitatie
in de zin van de wet veronderstelt dat
landbouw, veeteelt of tuinbouw het
hoofddoel van de exploitatie vormen;
dat veeteelt .,; enkel betrekking heeft
op dieren die nuttig zijn voor de landbouw, hetgeen zekE)r niet het geval is voor
de twee renpaarden die >> eiser « bezit >> ;
« ... overigens ... naar luid van artikel2.1°,
deze wet niet toepasselijk is op industriele vetmesterij en op industriele
· fokkerij; dat het eveneens dnidelijk
is dat verweerder, thahs eiser, << zijn
varkens enkel voedsel kan geven dat hij
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zelf niet verbouwt ; dat het dus om een
vetmesterij gaat die geen uitstaans heeft
met de landpacht ; ... dat men bijgevolg
niet kan oordelen dat het hier een goed
betreft dat hoofdzakelijk gebruikt wordt
voor een landbouwbedrijf >> ;
Overwegende dat de rechter aldus
heeft nagegaan of het gehuurde goed
werkelijk hoofdzakelijk werd gebruikt
zoals de wet het voorschrijft opdat het
een pacht zou betreffen; dat de bovenaangehaalde motieven, die tot de onaantastbare beoordeling van de rechter
behoren en door het middel niet bekritiseerd worden, de bestreden beslissing
wettelijk verantwoorden ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
14 april 1977. - 1e kamer. - Voorzitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Capelle. Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleiter,
de H. Dassesse.

1e KAMER.- 14 april1977.
1° WEGVERKEER.- VOETGANGERS.
0VERSTEKEN VAN DE RIJBAAN
WAAR VERKEERSLICHTEN ZIJN AANGEBRACHT. WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 14 MAART 1968, ARTIKEL 48-3, 2°.- DRAAGWIJDTE.
2°

WEGVERKEER.
VERKEERSLICHTEN. - LICHTEN DIE DOOR VOETGANGERS KUNNEN WORDEN BEDIEND.
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN
14 MAART 1968, ARTIKEL 106-1, C. DRAAGWIJDTE.

1° Het verbod dat artikel 48-3, 2°, van het
Wegverkeersreglement van 14 maart
1968 aan de voetgangers oplegt, zich op
de rijbaan te begeven waar voor hen
lichten zijn aangebracht, zolang deze
lichten hen dat niet toelaten, is in algemene bewoordingen gesteld, zonder onderscheid te maken naargelang deze verkeerslichten al dan niet kunnen bediend
worden door de voetgangers voor wie
ze geplaatst zijn.
2° Door te zeggen dat, wanneer gebruik
wordt gemaakt van verkeerslichten aan
de voetgangersover[!teekplaatsen, deze
lichten door de voetgangers mogen

worden bediend, bepaalt artikel106-1, c,
van het W egverkeersreglement enkel dat
het de voetgangers mogelijk kan zijn
deze lichten in werking te stellen zondet•
ze van de bediening ervan vrij te stellen,
alvorens ze zich op de rijbaan begeven (1).
{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR FRANS
RECHT << L'UNION DES ASSURANCES DE
PARIS ,, T. VAN DE VELDE.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 januari 1976 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 48-3, 2°, 106-l, c,
van het koninklijk besluit van 14 maart
1968 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer, en 97
van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest heeft
beslist dat de samenlopende fouten van
de voetgangers, verweerster en haar
minderjarige zoon, enerzijds, en van
juffrouw A.V., verzekerde van eiseres,
anderzijds, een rechtstreeks en noodzakelijk oorzakelijk verband hadden
met het litigieuze ongeval, en dat, gelet
op de invloed van deze fouten op het
verloop van het ongeval, iedere partij
voor de helft aansprakelijk moest worden
gesteld, na jegens verweerster de onvoorzichtigheid in aanmerking te hebben
genomen dat zij haar jonge zoon niet
stevig bij de hand hield bij het oversteken in gevaarlijke omstandigheden
van de oversteekplaats voor voetgangers,
doch na het verweermiddel te hebben
verworpen waarin eiseres, in haar conclusie voor het hof van beroep, betoogde
dat verweerster geen gebruik had
gemaakt van de mogelijkheid de verkeerslichten te bedienen die aan
de voetgangersoversteekplaats werden
geplaatst, overeenkomstig artikel106-1, c,
van het W egverkeersreglement, dat artikel 48-3, 2°, van hetzelfde reglement
de voetgangers verbiedt: op de plaatsen
waar verkeerslichten voor de voetgangers zijn aangebracht de rijbaan
op te gaan zolang deze lichten hen dat
niet toe~aten, en dat verweerster, door
dit uitdrukkelijk verbod de rijbaan op
te gaan niet in acht te nemen, voor
(1) Raadpl. cass., 4 janua,.ri 19.71 (.Arr. cass.,
1971, biz. 424).
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juffrouw A.V. een onvoorziene hindernis
had gevormd, om de reden dat verweerster de verkeerslichten die aan de
voetgangersoversteekplaats werden geplaatst overeenkomstig artikel 106-1,. o,
van het vVegverkeersreglement mocht
doch niet moest bedienen, dat eiseres
ten deze ten onrechte de toepassing
aanvoerde :van artikel 48-3, 2°, ,:van
hetl'lelfde reglement, en dat deze bepaling
betrekking· had op de verkeerslichten
voor voetgangers waarvan de werking
onafhankelijk is van de bediening door
de voetgangers,
·
terwijl, eerste onde1·deel, artikel 48-3, 2°,
van voornoemd koninklijk besluit van
14 maart ,1968 alle 'Verkeerslichten voor
voetgangers zonder uitzondering bedoelt,
en dus, onder meer, de verkeerslichten
voor voetgangers die door hen bediend
kunnen worden en die bedoeld worden
bij artikel 106-1, o, van genoemd koninklijk besluit ;
·
tweede onderdeel, de motivering van
het bestreden arrest dubbelzinnig is
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat verweerster die te voet ging
zich op de oversteekpl!:iats voor voetgangers heeft begeven zonder vooraf
de drukknop van de verkeerslichten van
deze oversteekplaats, waarvan het rode
licht voor de voetgangers brandde, in
te druld~en, het arrest beslist dat eiseres
ten onrechte de toepassing · aanvoert
van artikel48-3, 2°, vanhet Wegverkeersreglement, aangezien deze bepaling enkel
betrekking heeft op de verkeerslichten
voor voetgangers die deze niet zelf
kunnen bedienen ;
Overwegende dat, enerzijds; het verbod
dat dit artikel aan de voetgangers ·oplegt,
zich op de rijbaan te begeven waar voor
hen lichten zijn aangebracht, zolang
deze lichten hen dat niet toelaten, in
algemene bewoordingen gesteld is,· zonder
onderscheid te maken naargelang deze
verkeerslichteri al dari niet kunnen
bediend worden door de voetgangers
waiwvoor ze geplaatst zijn ;
Dat, anderzijds, uit het onderling
verband tussen voormeld artikel 48-3, 2°,
en artikel 106c1, o, van hetzelfde reglement volgt dat laatstgenoemde bepaling,
door te zeggim dat wanneer gebruik
wordt gemaakt van verkeerslichten aan
de voetgangersoversteekplaatsen deze
lichten door de voetgangers mogen
worden bediend, enkel bepaalt dat het
de voetgangers mogelijk kan zijn deze
lichten in werking te stellen zonder ze

~

van de bediening ervan vrij te l;!tellen
alvorens ze zich op de rijbaan begeven ;
Overwegende dat het arrest, door het
tegenovergestelde te beslissen, de artikelen 48-3, 2°, en 106-1, o, van het
W egverkeersreglement heeft geschonden ;
Dat· het eerste onderdeel van het
rniddel gegrond is ;
Om die redenen, zonder het tweede
onderdeel van het middel te moeten
onderzoeken, dat tot geen ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden
arrest in zoverre het uitspraak doet
over de mate waarin .de aansprakelijkheid van de verzekerde van eiseres
en van verweerster wordt verdeeld, en in
zoverre het eiseres veroordeelt in de
kosten van hager beroep, met dien
verstande dat de vernietiging zich niet
uitstrekt tot de beslissing waarbij laatstgenoemde minstens voor de helft aansprakelijk wordt gesteld ; verwerpt de
voorziening voor het overige ; b0veelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; houdt de kosten
aan opdat erover door de feitenrechter
zou worden beslist ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Bergen.
14 april 1977. - 1e kamer. - Voorzitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. VersZaggever, de
H. Capelle. Gelijkluidende oonolusie,
de H. Velu, advocaat-generaal. ~ Pleiter,
de H. Bayart.
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1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). FouT.
0PZETTELIJKEl FOUT, - BEGRIP.
2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- BElDING VAN
NIET-AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL
VAN EEN OPZETTELIJKEl FOUT VAN EElN
RECHTSPERSOON.
FotJT BEGAAN
DOOR DEl ORGANEN VAN DEZEl RECHTSPERSOON.

1° lnzake aansprakelijkheid buiten ove?·eenkomst wordt onder opzettelijke fout
verstaan de fout die wetens en willens is
begaan met het opzet sohade te be-

-852rokkenen; er bestaat geen vet•schil
tussen kwaadwillig opzet en deze opzettelijke jout (1). (Art. 1382 B.W.)
2° W anneer een overeenkomst een beding
van niet-aansprakelijkheid in geval van
een opzettelijke fout van een 1'echtspersoon bevat, doelt dit beding op de fout
van de organen van deze rechtspersoon.
(NATIONALI!J MAATSOHAPPIJ
Dl!JR BELGISOHE SPOORWEGEN,
T. VAN BOUWEL.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 2 maart 1976 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1135,
zo nodig 1382, 1383, 1384, van het
Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest het hager beroep
van eiseres verwerpt en het beroepen
vonnis bevestigt op grond van de
redenen : « dat het hoger beroep derhalve
beperkt wordt tot de vraag of de
Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen, om aan haar verplichting
tot vrijwaring te ontsnappen, zich al dan
niet kan beroepen op het hierboven
reeds vermelde artikel 2 van haar
algemene voorschriften; dat alleszins
de vrijwaringsplicht van eiseres vast zou
staan indien de algemene voorschriften
niet zouden · bestaan of aan Van Bouwel
niet tegenstelbaar zouden zijn, vermits
deze laatste de schade toebracht in
opdracht, met medeweten en onder
toezicht van eiseres; dat over de geldigheid van de ontheffingsclausule op zichzelf geen betwisting kan bestaan ; dat
de Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen zich echter niet kan beroepen
op het beding van ontheffing van
aansprakelijkheid, wanneer zij de medecontractant wetens en willens, met
(1) Over de begrippen « vrijwillige font,
opzettelijke font en kwaadwilligheid ,, raadpl.
« Bedrog en grove schnld op het stuk van
niet-nakoming van contracten ,, plechtige
openingsrede van Procnreur-Generaal Hayoit
de Termicourt van 15 september 1957,
blz. 1 tot 5 ; R. PIRSON en A. DE VILLE,
T1·aite de la responsabilite civile ext?·a-contractuelle, d. I, 1935, nr. 72; H. LALou, Traite
p?•atique de la ?"esponsabilite civile, 6de nitg.,
1962; nrs. 415, 5°, en 415, 7°; H. en L.
MAZEAUD en A. TUNC, T1•aite theorique et

opzet, opdracht heeft gegeven schade te
berokkenen aan een derde door het
uitvoeren van bepaalde werken ; dat de
Nationale Maatschappij der Belgisohe
Spoorwegen en/of haar organen ten deze
een opzettelijke fout heeft gepleegd »,
zonder vast te stellen of deze fout al
dan niet kwaadwillig werd gepleegd,
terwijl, eerste onderdeel,

tweede ondet·deel, een fout, om als
bestempeld te kunnen
worden, moet gepleegd zijn met de
kwaadwillige intentie schade te berokkenen, zodat het arrest, door aan te
nemen dat een opzettelijke fout werd
gepleegd, zonder vooraf te hebben 'vastgesteld dat al de daartoe vereiste constitutieve elementen aanwezig waren, willekeurig weigert de ontheffingsclausule
overeenkomstig de bewoordingen ervan
toe te passen :
W at het eerste onderdeel betreft :
« opzettelijk »

Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat artikel 2 van de algemene voorschriften luidt als volgt : « tenzij bij een
opzettelijke fout, te wijten aan de
organen van de Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen, draagt aileen
de aannemer, tot voile outlasting van
de Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen, die hij tegen aile eventueel
verhaal vrijwaart, aile om het even welke
schadelijke gevolgen voortvloeiend uit
de ongevallen of bij elke andere oorzaak
die naar aanleiding van de aanneming
aan derden mochten overkomen ... » ;
Overwegende dat het arrest oordeelt
« dat de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen zich ten opzichte
van haar medecontractant niet kon
beroepen op het beding van ontheffing
van aansprakelijkheid, wanneer zij deze
pratique de la responsabilite civile delictuelle
et contractuelle, 6de uitg., 1965, nr. 409; R.O.
DALCQ,
Traite de la responsabilite civile,
d. I, Les causes de responsabilite, in Les
Novelles, Droit civil, d. V, 2de nitg., 1967,
nr. 276.
Raadpl. inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid, cass., 25 september 1959 (Bull. en
Pas., 1960, I, 113) en de conclnsie van de
Eerste Advocaat-Generaal Mahaux, toen
Advocaat-Generaal.

,_
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opzet, opdracht heeft gegeven schade
te berokkenen aan een derde door het
uitvoeren van bepaalde werken », en
vaststelt dat eiseres enjof haar organen
ten deze een opzettelijke fout heeft
gepleegd;
Dat aldus uit het arrest blijkt dat het
door opzettelijke fout een daad heeft
bedoeld die wetens en willens gesteld
werd met het opzet schade te berokkenen;
Overwegende dat het arrest, zodoende,
de door eiseres bedoelde kwaadwillige
intentie vaststelt;
Dat het onderdeel dienvolgens feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen ll34,
ll35, 1320, 1322 van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat over de geldigheid van
de ontheffingsclausule, volgens welke
eiseres enkel aansprakelijk bleef voor
de opzettelijke fout gepleegd door haar
organen, geen betwisting kon bestaan,
de aansprakelijkheid van eiseres toch in
aanmerking neemt op grond van de
overweging « dat de Nationals Maatschappij der Belgische Spoorwegen enjof
haar organen ten deze een opzettelijke
fout heeft gepleegd »,
terwijl, volgens de ontheffingsclausule,
de aansprakelijkheid van eiseres slechts
kon in aanmerking worden genomen
ingeval van opzettelijke fout van de
organen van eiseres, zodat het arrest in
het ongewisse laat wie de opzettelijke
fout heeft gepleegd (schending van
artikel 97 van de Grondwet) en in elk
geval niet beslist dat het de organen van
eiseres zouden zijn (schending van de
artikelen ll34 en ll35 van het Burgerlijk
Wetboek), minstens de aan de ontheffingsclausule gehechte bewijskracht
miskent (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek):
Overwegende dat het arrest oordeelt
dat de N ationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen enjof haar organen
ten deze een opzettelijke fout heeft
gepleegd;
Dat eiseres, als rechtspersoon, slechts
door tussenkomst van haar organen kan
handelen ; dat .het hof van beroep, door
gewag te maken van « een door de
Nationals Maatschappij der Belgische

Spoorwegen enjof haar organen >> gepleegde opzettelijke fout, duidelijk de
fout van de organen bedoelt ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
15 april 1977. - 1e kamer. - Voorzitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter.
- Ve1·slaggever, de H. Gerniers.- Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq, advocaat-generaal.- Pleiter, de H. VanRyn.

'•
1e KAMER.- 15 apri11977.
1° HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT
RECHT VAN VOORKOOP. - GOED
GEMEENSCHAPPELIJK GEPACHT DOOR
VERSCHEIDENE PACHTERS.
HET
RECHT VAN VOORKOOP KAN WORDEN
UITGEOEFEND MET SCHRIFTELIJKE INSTEMMING VAN ALLE MEDEPACHTERSEXPLOITANTEN. - HUN ONENIGHEID
GELDT ALS WEIGERING VAN HET
AANBOD.

2° HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT.
-RECHT VAN VOORKOOP.- RECHT
DAT IN ONVERDEELDHEID TOEBEHOORT
AAN MINDERJARIGEN EN AAN MEERDERJARIGEN. _:_ AFSTAND VAN DIT RECHT
DOOR DE MINDERJARIGEN EN DE
MEERDERJARIGEN MOET GESOHIEDEN
OVEREENKOMSTIG DE REOHTSVORMEN
VAN DE ARTIKELEN 1186 EN 1187 VAN
HET GERECHTELIJK WETBOEK.
3° MINDERJARIGHEID.- PACHT.RECHT VAN VOORKOOP.- RECHT DAT
IN ONVERDEELDHEID TOEBEHOORT AAN
MINDERJARIGEN EN AAN MEERDERJARIGEN.- AFSTAND VAN DIT RECHT
DOOR DE MINDERJARIGEN . EN DE
MEERDERJARIGEN MOET GESOHIEDEN
OVJriREENKOMSTIG DE RECHTSVORMEN
VAN DE ARTIKELEN 1186 EN ll87 VAN
HE_T GERECHTELIJK WETBOEK.
1° Wanneer een landeigendom door Ve1'·

scheidene pachters gemeenschappelijk
gepacht wordt kan het ?'echt van vo.orkoop
wo1·den. uitgeoefend met. schrijtelijke
instemming van alle medepachters-exploitanten; hun onenigheid geldt. als

-854weige1·ing van het aanbod (1). (Artt. 48
en 49 afdeling, van. het Burgerlijk
Wetboek over de regels betreffende
de pacht in .het bijzonder; art. I wet
van 4 november 1969.)
2o

en 3o W annee1· een landeigendom
gemeenschappelijk gepacht wordt moet
de ajstand van het recht van voorkoop,
dat in onverdeel.dheid toebehoo?'t aan
minderjaTigen en aan mee~·derjarigen,
geschiede'fi' .overeenkomstig de ?'echtsv(n·nien van aTtikel1186 van het Geret'htelijk · Wetboek, als het · gaat om de
ajstand van. d~. minde?jaTigen, en overeenJwmsti{J artikel · 1181 van ditzelfde
wetboek, als het gaat om de ajstand van
de meerdeTjaTigen (2)-_(Artt. 48 en 49
afdeling van het Burgerlijk W etboek
over de regels · betreffende de pacht in
het bijzonder; art. I wet van 4 november•1969.)
(NOELMANS J;, T. NOELl'IIANS A.
EN· LlTISCONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis,- up 8 ·december 1975 in hoger
beroep -gewezen door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Tongeren ;
Overwegende dat uit de proceduresttikken waarop het Hof vermag acht
te slaan blijkt dat de eis tot indeplaatsstellmg met:_ akkoord van alle medepachters-Eixploitanten werd ingesteld,
doch dat de erfgenamen van. ·wijlen
Hubertus N oelmans, waaronder een
minderjarige, op 24 april 197 5 afstand
deden van hun recht van voorkoop ;
Over het middel afgeleid nit de
schending van de artikelen 49-1, eerste
lid, 51, .eerste en tweede lid, vervat in
artikel I van de wet van 4 november 1969
tot wijziging van de pachtwetgeving,
die afdeling 3 van hoofdstuk II, van
titel VIII, boek III van het Burgerlijk
W etboek vormt, en 97 van de Grondwet,
doo~dat het vonnis de eis van de
verweerders tot indeplaatsstelling op
grond van hun recht van voorkoop
t()evdjst en de 'tegen die eis ingeroepen
(1) Raadpi. cass., 4 maart 1977, supra,
biz. 728 ; R. EECKLOo, Pacht en voorkoop,
1970,• nr.' -752, biz. 468 ; H. D'UDEKEM D' Acoz
en r.. SNICK, Het pacht?·eclit, 1970, nr. 300,
biz. 212.

exceptie van verval van het recht. van
voorkoop .verwerpt op grond v!j.n de
overwegingen « dat de eis met. akkoord
van alle pachters-exploitanten werd
ingeleid voor de Vrederechter »,. dat
" de echtgenote van wijlen N oelmans
Hubertus, als moeder-voogdes van haar
minderjarige zoon, zonder tussenko,rost
van de,. familieraad en de rechtbank,
geen afstand kan doen van dit onroerend
vorderingsrecht van de minderjarige »,
en dat "de echtgenote en meerderjarige
kinderen van wijlen N oelmans Hubertus
geen aJstand kunn!)n doen van dit
onverdeeld vorderingsrecht van de nalatenschap mede in onverdeeldheid toebehorende aan een minderjarige »,.
terwijl, eerste onderdeel, de eis tot
indeplaatsstelling door alle medepachtersexploitanten gezamenlijk moet worden
uitgeoefend, en de verzaking · van het
recht van voorkoop door de minderjarige
erfopvolgers van een van de medepachters,. het. verval van het recht tot
indeplaatsstelling tot gevolg heeft (schending van de artikelen 49-1, eerste lid, en
51, eerste en tweeds lid, vervat in artikel I
van de wet van 4 november 1969);
en, tweede ondet·deel, eiser in conchisie
had gesteld dat .de erfgerechtigden van
wijlen Hubert N oelmans een verklaring
hadden afgelegd luidens welke zij ." geen
recht van voorkoop of welkdanige andere
rechten deden gelden op de kwestieuze
bouwgrond » en integendeel verlangden
<< dat de bouwgrond zodra mogelijk in
het bezit van Jean J ozef N oelmans-Jans
zou gesteld worden i>, en dat << vermits de
appellanten gezamenlijk als pachters
optraden, het ook hun gezamenlijke
wil was om een daad van beschikking »,
onder andere voorkoop en indeplaatsstelling van een onroerend goed, << te
stellen », en dat << Wijl een van de.
appellanten dit verzaakte en integendeel
nadrukkelijk verlangde dat de voorkoop
niet uitgeoefend werd en dat ge!ntimeerde , volgens de gegeven opzeg in
bezit van de grond zou worden gesteld,
het vorderingsrecht verviel .en er van
voorkoop zelfs geen sprake meer kon
zijn », zodat de overweging van het vonnis dat de echtgenote en meerderjarige
kinderen van wijlen Hubert Noelmans
geen afstand kunnen doen van dit
onverdeeld vorderingsrecht van de na(2) Zie · artikel 526 van het Burgerlijk
Wetboek; raadpi, Rep. prat. du dr. beige,
v 0 Minorite, tutelle, emancipation, nrs; 1212
en 1213; H. DE PAGE, d. II, nr. 197.

-855latenschap mede in onverdeeldheid toebehorende aan een minderjarige, daarop
geen passend antwoord kan vormen en
op zijn minst dubbelzinnig is daar in het
onzekere wordt gelaten of het vonnis in
feite heeft willen vaststellen dat de
echtgenote en meerderjarige kinderen
van wijlen Hubert N oelmans geen afstand
hebben gedaan van diens recht op voorkoop dan wel in rechte heeft willen
beslissen dat het recht van voorkoop en
het daaruit voortvloeiend recht tot
indeplaatsstelling
een
ondeelbaar
karakter heeft en, derhalve, gedeeltelijke
afstand van dit recht door een of meer
onverdeelde houders ervan uitgesloten
is, zodat het vonnis niet naar behoren
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat krachtens artikel 49-1, vervat in artikel I van de wet
van 4 november 1969 tot wijziging van
de pachtwetgeving, het recht van voorkoop door alle medepachters-exploitanten
kan worden uitgeoefend en dat hun
onenigheid als weigering van aanbod
geldt;
Overwegende dat, wanneer, zoals ten
deze, een onroerend vorderingsrecht in
medeeigendom aan een minderjarige en
aan meerderjarigen toebehoort, de afstand van dit recht door de wettelijke
vertegenwoordiger voor rekening van de
minderjarige met inachtneming van de
bij artikel 1186 van het Gerechtelijk
W etboek bepaalde formaliteiten moet
geschieden en de eigen afstand van de
meerderjarigen met inachtneming van
de bij artikel ll87 van hetzelfde wetboek
bepaalde procedure ;
Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat eiser opwerpt dat de erfgenamen van wijlen Hubertus N oelmans
geen recht op voorkoop meer doen
gelden en dat dientengevolge het vorderingsrecht van de verweerders, bij gebreke
van akkoord, overeenkomstig artikel 49
van de pachtwet vervalt, het vonnis
beschouwt dat de eis met akkoord van
alle pachters-exploitanten werd ingesteld,
dat de echtgenote van wijlen Hubertus
N oelmans, als moeder-voogdes van haar
minderjarige zoon, zonder tussenkomst
van de familieraad eri van de rechtbank,
geen afstand kan doen van dit onroerend
vorderingsrecht van de minderjarige,
dat de echtgenote eh de meerderjarige
kindereh van wijlen' Hubertus Noelmans
geen afstand kuhnen doen · van dit
onverdeeld vorderingsrecht van de na-

latenschap mede in onverdeeldheid toebehorende aan de minderjarige en dat
bijgevolg deze afstand ongeldig is ;
Overwegende dat, na aldus de ongeldigheid te hebben vastgesteld, niet
aileen van de door de minderjarige
gedane afstand, maar ook van de door de
meerderjarigen gedane eigen afstand,
de rechtbank impliciet maar zeker aanneemt dat, wegens deze ongeldigheid,
er geen onenigheid tussen de verweerders
is, en dat deze laatsten derhalve beroep
kunnen doen op het recht van voorkoop ;
Dat het vonnis zodoende de in het
onderdeel aangehaalde wetsbepalingen
niet schendt ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, door te oordelen
dat de door de erven van wijlen N oelmans
Hubertus gedane afstand van het recht
op voorkoop ongeldig is, het vonnis de
op deze afstand steunende conclusie
passend beantwoordt en zonder dubbelzinnigheid vaststelt dat zij, wegens deze
ongeldigheid, voormeld recht niet hebben
verzaakt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten
15 april 1977 - 1e kamer - Voorzitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter
- Verslaggever, de H. Gerniers.- Gelijk.
luidende conclusie, de H. Declercq, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. van
Heeke en Houtekier.

26

KAMER.-

VOORZIENING

18 april19'J7.
IN

CASSATIE.

STRAFZAKEN.- AFSTAND.- BEGRIP.

W anneer in strafzaken. de eiser .zich een
tweede maal in cassatie voorziet en.
verklaart dat deze tweede voo?:ziening
de eerste te niet.doet, legt het Hofdeze
verklaring uit als een afstand van de
eerste voorziening en decreteert deze
afstand (1).
(1) Raadpl. cass., 25 september 197·3 (Arr;
cass., 1974, biz. 80); 17 feb:ruari en·27. mei 1975
(ibid., 1975, biz. 675 en 1018) ..
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sp1·oken die het wettelijk maximum te
boven gaat, zijn ve1·nietiging en verwijzing tot dit · beschikkende gedeelte
beperkt (2).

(BEOHET.c(;EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« LEi , l!'QYER ll, , T. LANDSBOND · DER
OHRISTELIJ'·E:E MUTUALITEITEN,·GOBERT,
DJ!l ·HENkU, NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
· « SO!=)IETE •:·.METALLURGIQUE JrAINAUT'
SAMBRE ,i),•DERENNE EN VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ « DE BELGISOHE .BIJSTAND )).)

·Met· de

notitie overeenstemmend
arrest.

1S>),pri1l977. -.2° kamer. -·Voorzittr:-r,. ·.de .H, Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Mahillon. - Gelijkl1tidende conchtsie,

(CARPENTIER.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
18 april 1977. 2e kamer. ---,- Voorzitter, de H. Trousse, raadshBer waarnemend voorzitter. Ve1'Blaggever, de
H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.

de H .. BaUet, advocaat;generaal.

2e KAMER. -

'·,:

2e

KAM~R.

---,

18 aprill977,

1° STRAF. VERVANGENDE GEVANGENISSTR'AF.
. GELDBOETE 'VAN
25 l!'RANK WEGENS OVERTREDINGEN
VAN H;IDT 'f;EJGVER,KEEI\SREGLEMENT.Mt,..x~:Mp;M miiE DAGEN ..
2° CASSATIE. OMVANG. STRAJ!'ZAKEN.- VERVANGENDE. GEVANGENISSTRAJ!'. DIE RET WETTELIJK :MAXIMUM
TE BOVEJ)i GAAT. VERNIETIGING
BliJPERKT TOT DIT BESCJHIKKENDE GE-·
DEELTE.
3° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAl!'ZAKEN. VERVANGENDE GEV ANGENISSTRAF DIE RET WETTELIJK
MAXIMUM TE BOVEN GAAT.- VERWIJZING BEPERKT TOT DIT BESOHIKKENDE
GEDEELTE.

1° De vervangende gevangenisstraf voor een
geld'Qoete van 25 .frank wegens overtredingen van het W egverkeersreglement
miig niet · meer bedragen dan drie
dagen (1). (Artt. 40 en 100 S.W.)

W anneer een Ve?'oordelend vonnis
vernie.tigd wordt omdat de rechter een
vervangende gevar:genisstmf hee,ft uitge-

1° STRAF. -

VERZAOHTENDE OMSTANDIGHEDEN. - · .CRIMINELE ZAKEN. GEVOLGEN.

2o ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. - DooDSLAG.
- . POGING. VERZAOHTENDE OMSTANDIGHEDEN. ToE TE PASSEN
STRAF.·
3° CASSATIE.- OMVANG.- ARREST
VAN HET HOF VAN ASSISEN.- 0NWETTELIJK UITGESPROKEN STRAF.- VERNIETIGING EN VERWIJZING BEPERKT
TOT·DEZE STRAJ!',
1°

De rechter die in criminele zaken verzachtende ·omstandigheden aanneemt,
moet noodzakeliJk een minder zware
straf uitspreken dan die welke bij de
wet op een misdaad is gesteld (3).
(Artt. 79 en 80 S.W.)

2°

De straf voor moordpoging met verzaohtende · omstandigheden bestaat in
opsluiting of een gevangenisstraf van
ten minste zes maanden (4). (Artt. 52,
79, 80 en 393 S.W.)

2° en 3°

(1) Cass., 28 april 1975 (A1·r. cass., 1975,
blz. 944).
(2) Cass., 10 december 1974 (Arr. cass., 1975,
blz. 428); raadpl. cass., 27 mei 1974 (ibid.,
1974, blz.. 1067).

18 apri11977,

3°

W anneer de door het hof van assisen

(3) Cass., 17 oktober 1966 (Arr. cass., 1967,
blz. 217) en noot 1.
(4) Raadpl. cass., 19 april 1921 (Bull. en
Pas., 1921; I, 327), en Les Novelles, Droit
penal, d. I-1, Droit penal positif, "L'infrac.tion », nr. 2381, blz. 373 en 374.
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vernietiging enkel voor de straf en wordt
de z.aak ve1·wezen naar een ander ho.f van
ass~sen, dat over de reeds door de jury
gedane schuldigverklaring zal beslissen,
eventueel met inachtnerning van ?'egelmatig bij deze schuldigverkla1ing aangenornen verzachtende ornstandigheden (1). (Art. 434 Sv.)
(PREVOT.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet .op het bestreden
arrest, op 26 januari 1977 door het Hof
van Assisen van de provincie Henegouwen gewezen ;

assisen aangenomen verzachtende omstandigheden ;
Om die redenen, vernietigt het ·bestreden arrest in zoverre het eiser tot
achttien jaar dwangarbeid en' bijkomende
straffen veroordeelt ; verwijst de zaak
naar het Hof van Assisen te N amen om
enkel uitspraak te doen over de ·h~ofd
straf en de bijkomende straffBn die aan
eiser moeten opgelegd worden wegens
de antwoorden van de jury op de' vragen
van de voorzitter en de aanneming van
verzachte_nde omstandigheden; beveelt
dat van d1t arrest melding wordt gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; laat de kosten ten laste van
de Staat.

18 april 1977. - 2e kamer. - Vo01·Over het middel ambtshalve afgeleid . zitte1·, de H. Trousse, raadsheer. waarVerslaggever, de
uit de schending van de artikelen 79 en 80 nemend voorzitter. H. Legros. Gelijlcluidende, corwlusie,
van het Strafwetboek :
de H. Ballet, advocaat-geheraal. ·
Overwegende dat de misdaad moordpoging waaraan eiser door het bestreden
arrest schuldig werd bevonden, overeenkomstig de artikelen 52 en 80 van het
Strafwetboek gestraft wordt met tijdelijke dwangarbeid;
Overwegende dat het arrest beslist
2e KAMER. - .19 apri11977:
dat er in deze zaak verzachtende omstandighedeh aanwezig zijn ;
VERZEKERINGEN. - LANDvE~ZEKE
Dat bijgevolg de straf, tijdelijke
RING.- WET VAN l l JUNI l874,.ARTIdwangarbeid, overeenkomstig artikel 80
KEL 28. VERZEKERINGSOVEREENvari het Strafwetboek, vervangen moest
KOMST. - NOODZAKELIJK RISICO. worden dooi· opsluiting of door een
BESTAANSVEREISTE VAN DE OVEREENgevangenisstraf van ten minste zes
KOMST .
maandm~;

. . Dat de straf achttien jaar dwangarbeid
die het.arrest eiser oplegt onwettelijk is;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 434 van het vVetboek van Strafvordering, gewijzigd bij artikel 5 van de
wet van 23 augustus 1919, wanneer
het arrest vernietigd is omdat het op de
misdaad een andere straf heeft toegepast
dan die welke de wet dp zodanige misdaad
stelt, het hof van assisen waarnaar de
zaak wordt verwezen, op de reeds door
de jury gedane schuldigverldaring, zijn
arrest wijst overeenkomstig · de artikelen 362 en volgende van het Wetboek
van Strafvordering, gewijzigd bij. de wet
van 28 augustus 1919, en met inachtneming van de reeds door het hof van

(1) Oass., J 7 okto]Jer 1966 (An·:· c0ss.,l9B7,
b~z; 217) en nqot 2, ~n' 17. juni.19,7(>. (ibid.,
1975, I, 1103) .en.noot 1.

Landverzeke1·ing lean geen gevolg hebben
wanneeT de voo1·ziene schade ?'eeds bestand op het ogenblik van het sluiten
van de. overeenkomst; deze ,i·egel, neergelegcl, . in artikel 28 van de wet van
11 juni 1874 op de verzeke1"i;tge1t in het
algerneen, rnoet aldus worden begrepen,
dat de oveTeenkomst, bij. gebrelf aan
rnogelijk.risico, een bestaaiisvereiste van
de verzeke?'ing rnist (~).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ~SSURANCES
GENERALES DE PARIS ''• TRANS . (( AL·
GEl\lENE vERZEKERINGEN .vAN. FRANKRIJK - ASt;!URANCES GENERALES DE
(2) ~ICARD en .BEsso;, ·..Les .assumnces
ten:est1•es en d1·9it franr~·is, ·
J;, \Jdll: .,uitg.,
nrs.: 21,. 22, 23 en 24; LALoux," T·.''\l;i~f· des
~surm~ces ter?•est1·es en dr.oit ,belge 1; m;.-..19.
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EN GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAAR·
BORGFONDS.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
19 april 1977. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslayyever, de
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. A. DeBruyn en Fally.

2e KAMER.- 19 april1977.
LOGEMENTSHUIZEN. WET VAN
17 FEBRUARI 1963, ARTIKEL l. - DAG
WAAROP DE REIZIGER IN DE GELEGEN·
HElD AANKOMT. - BEGRIP.

In artikel 1 van de wet van 17 december
1963 tot inrichtiny van de controle op
reiziyers in loyementsh~tizen wordt onder
de woorden « de day waarop de reiziyer
in de yeleyenheid aankomt >> verstaan
de kalenderday waarop hij aankomt en
niet ·een tijdsruimte van vierentwintiy
U1lr na de aankomst.
{MUCHA.)
ARREST.
. H;ET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 januari 1977 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
teBrugge;
Oyerwegende dat eiseres door de
politierechtbank werd veroordeeld om,
als hotelhoudster, op 25 december 1975,
bij inbreuk op de artikelen 1 en 2 van de
wet van 17 december 1963, te hebben
nagelaten de bij koninklijk besluit van
25 mei 197 5 bedoelde inlichtingen op de
bij de wet voorgeschreven dubbele kaart
in te schrijven of te doen inschrijven
« de dag dat de reiziger in de gelegenheid
aankomt ";
Dat de correctionele rechtbank in
hoger beroep deze veroordeling bevestigde
met dien verstande « dat de feiten plaatsgrepen op 24 december 1975, in plaats
van op 25 december 1975, zoals bij

materiele verg1ssmg m
vermeld >>;

eerste aanleg

Over het tweede en het derde middel
sam en,
het tweede, afgeleid uit de schending van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis zich beperkt tot de enkele bevestiging dat door
de uitdrukking « de dag >> in artikel 1 van
de wet van 17 december 1963 tot inrichting van de controle op reizigers in
logementshuizen de kalenderdag bedoeld
is,
terwijl het vonnis aldus de conclusie
niet beantwoordt waarin eiseres, op
grond van specifiek ontwikkelde redenen,
betoogde dat het begrip « dag >> in de zin
van voormelde wets be paling moet worden
verstaan als een tijdsruimte van vierentwintig uren en niet de kalenderdag
waarop de bedoelde reiziger is aangekomen;
het derde, afgeleid uit de schending van
artikel 1 van de wet van 1 7 december
1963 tot inrichting van de controle op
reizigers in logementshuizen,
doordat het bestreden vonnis aan
de uitdrukking « de dag " in voormelde
wetsbepaling de betekenis van de kalenderdag geeft,
terwijl in een bepaald geval, namelijk
wanneer de aankomst van een of meer
reizigers op een minuut v66r middernacht valt, elke praktische uitvoering
van de opgelegde verplichting onmogelijk
zou zijn, en de door de ingeroepen
wetsbepaling opgelegde verplichting redelijkerwijs aileen kan verantwoord worden wanneer de uitdrukking « de dag "•
waarvan de wetgever geen bepaling
heeft gegeven, als een tijdruimte van
vierentwintig uren en niet als een kalenderdag wordt beschouwd :
Overwegende dat eiseres in conclusie
opwierp dat de wettelijke termen « dag
waarop de reiziger in de gelegenheid
aankomt >> niet mochten worden uitgelegd
als de kalenderdag die eindigt met het
24ste uur van deze dag, omdat dergelijke
interpretatie de verplichting tot inschrijving van de hotelhouder verzwaart
naarmate de reiziger vroeger of later
aankomt ; dat zij bij dezelfde conclusie
stelde dat · dit bezwaar wegvalt indien
aan het begrip « dag >> de volgens hem
linguistisch verantwoorde betekenis van
« tijdruimte van 24 uur >> wordt geheoht ;
Overwegende dat door te oordelen dat
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de termen « de dag dat de reiziger in de
gelegenheid aankomt >> betekenen de
kalenderdag waarop hij aankomt, het
arrest aan de wettekst een met de
economie van de wet en de gebruikelijke
betekenis van het begrip « dag » conforme
uitleg geeft ;
Dat, nu het aldus de conclusie waarin
eiseres een andere interpretatie voorstond
verwerpt, hat· arrest die conclusie beantwoordt en derhalve regelmatig met
redenen omldeed en wettelijk verantwoord is;
Dat de rechter niet verplic;ht is de
redenen · van zijn beweegredenen op te
geven;
Dat de middelen niet kunnen aangenomen worden ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen warden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres. in <;le kosten.
19 april 1977. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter . .,--- Verslaggever, de
H. Delva. Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Ancot (van de balie te
Brugge).

2e KAMER.- 19 april1977.
GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. HOGER BE·
ROEP VAN DE BEKLAAGDE GEDEELTELIJK GEGROND. VEROORDELING
IN ALLE KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING. :-- WETTELIJKHEID.

(BOUOKAERT.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 februari 1977 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Gent;
Over het ·derde middel, hieruit afgeleid
dat het vonnis de kosten van hoger
beroep ten laste van eiser legt,

terwijl, wanneer het hager beroep
gedeeltelijk gegrond is, minstens een deal
van de kosten ten laste van de Staat
moat gelegd worden, zulks afgezien
van het fait dat betreffende de kosten
voor de politierechtbank daarin namelijk een beclrag van 937 .frank wegens
ontleding van bloed dat in onvoldoende
volume bekomen ward, alsook 61 frank
wegens een veinotube die aldwi' zonder
nut ward gebruikt, begrepen zij,Il: : ,
Overwegetide dat de rechter in hager
beroep, die de telastleggingen bewezen
verklaart, de beklaagde, appellant, ·in
alle kosten mag veroordelen, . zelfs al
wijzigt hij · op sornmige punten en ten
gunste van laatstgenoemde de veroordeling die de eerste rechter heeft uitgesproken;
Overwegende dat voor het overige,
in zoverre het middel het. ·Hof zou
verplichten feitelijke elementen te onderzoeken, het niet ontvankelijk is ;
Dat het middel niet kan aangenornen
worden;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden. nageleefd en
dat de beslissing overeenkornstig de
wet is ;
·
· '
·· ·
Om die redenen, verwerpt ''de' \roorziening ; veroord<:elt eiser i;n · de kosten.

19 april 1977. -.2e.,kam€m. -,VoorDe rechter in hager beroep die de telastlegging beivezen verklaart kan de be- zitter, de H ..Wauters, raadsheer waarklaagde, appellant, in alle kosten van de nemend · v'oorzitter: -'-- :, Verslaggever,
strafvordering veroordelen, zelfs al wij- Ridder de Schaetzen. ·~ Gelijkluidende
zigt hij op sommige punten en ten ·gun- · conclusie; de H. Krings, advocaat.-geneste van laatstgenoemde de ,veroordeling raal.- Pleiter 1 de H. Kickx (van de balie
,, :,
die de eerste rechter heeft uitgespro.- te Gent).·
ken (1). (Art. 3, tweede· lid, wet van
'<;!
!,;
I juni 1849; artt, 194 en 2ll Sv.)
--.--·.\,
"I

. (1)' Oass., 4 september 1972' (Arr • .cass.,
· 19'73,' biz. 5).
'- '· · ·

]t

II
·,.;~

i";
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19 april 1977,

Overwegende dat blijkens artikel 5
van de wet van 20 april 1874, wanneer
de raadkamer in een met redenen omVOORLOPIGE HECHTENIS.- HANDklede beschikking verklaart dat de
HAVING VAN DE HECHTENIS. - ToEPASSING VAN BIJZONDERE REGELS IN- hechtenis, wegens ernstige en uitzonderZAKE RECHTSlHACHT NEERGELEGD IN lijke omstandigheden die de openbare
DE ARTIKELEN 479 EN VOLGENDE VAN veiligheid raken, moet worden gehandHET WETBOEK VAN STRAFVORDERING. haafd, zij deze beslissing met eenparigKAMER VAN INBESCHULDIGING- heid moet nemen ;
Overwegende dat voormelde bepaling
STELLING IN EERSTE EN LAATSTE
AANLEG UITSPRAAK DOENDE OVER DE betreffende de eenparigheid in de wet
werd ingevoerd toen de raadkamer van
HANDHAVING VAN DE HECHTENIS.
de rechtbank van eerste aanleg die over
GEEN EENSTEMlHIGHEID VEREIST.
de handhaving van de hechtenis uitspraak
UITZONDERING.
moest doen, samengesteld was uit de
onderzoeksrechter die het mandaat had
W anneer voo1· het geval dat de bijzondere . afgeleverd en uit twee andere rechters,
regels inzake rechtsmacht neergelegd in· leden van de rechtbank; dat de wet
de artikelen 479 en volgende van het aldus met het oog op die samenstelling,
W etboek van Strajvm·de1·ing moeten, de waarborg tot stand bracht dat die
wm·den toegepast, de kamer van in- beslissing, benevens de onderzoeksbeschuldigingstelling in ee1·ste en laatste rechter, wiens optreden in verband met
aanleg ~•itspmalc doet ove1· de handhaving de handhaving uiteraard ter sprake kon
van de voodopige hechtenis, moet zij komen, door de twee andere rechters
niet beslissen met eenparige stemmen van goedgekeurd werd ; dat deze eenparigheid
haar leden tenzij de doo1· de eerste · daarentegen niet vereist werd ten
voo1·zitte1' aangewezen magistraat, om· opzichte van de anders samengestelde
het ambt van onderzoeksrechter waa1• te kamer van inbeschuldigingstelling, die,
nemen, van deze kame1· deel toitmaalct (1).' zitting houdende in hoger beroep, de
beschikking tot handhaving van de
hechtenis, door de raadkamer gewezen,
(JESPERS.)
bevestigt;
Overwegende dat er evenmin reden toe
is af te wijken van de algemene regel dat
ARREST.
de beslissingen van de gerechten bij
HET HOF;- Gelet op het bestreden meerderheid worden genomen, wanneer
arrest, op 25 maart 1977 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling in
het Hof van Beroep te Gent, kamer van eerste en laatste aanleg beslist over de
inbeschuldigingstelling ; ·
handhaving van de hechtenis en, zoals
ten deze, de door de Eerste V oorzitter
Over het middel afgeleid uit de scherr- aangewezen magistraat, o:in het ambt
ding van artikel 5 van de wet van 20 april van onderzoeksrechter waar te nemen,
1874 op de voorlopige hechtenis, ge- van die kamer geen deel uitmaakt ;
wijzigd door artikel 3 van de wet van
Dat het middel naar recht faalt ;
13 maart 1973,
En overwegende, voor het overige, dat
doo1·dat uit het arrest van de kamer van de substantiele of op straffe van
inbeschuldigingstelling niet blijkt dat nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
het ' met eenparigheid van stemmen werden nageleefd en dat de beslissing
vverd gewezen,
overeenkomstig de wet is ;
terwijl luidens artikel 5 voormeld de
Om die redenen, en zonder acht te
handhaving van de hechtenis slechts bij
eenparige beschikking mag worden ge- slaan op de aanvullende memorie neergelegd ter griffie van het Hof buiten de
wezen:
termijn gesteld door artikel 420bis van
het W etboek van Strafvordering, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser
(1) Raadpi. de bespreking in de Senaat,
in de kosten.
op 17 april 187 4 van het ontwerp van wet
2e KAMER. -

inzake de vooriopige hechtenis, Handelingen,
biz. 150 tot 154, en Pasinomie, 1874, biz. 156,
inz. de uiteenzetting van de versiaggever en
het antwoord hierop van de Minister van
J ustitie ; zie het voigende arrest.

19 april 1977. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende

~:-
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conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleitm·, de H. J·. Vanderveeren
(van de balie te Brussel).

2e KAMER. -

19 apri11977.

1° VOORLOPIGE HECH'l'ENIS.
HANDHAVING VAN DE HEOHTENIS.
TOEPASSING VAN· BIJZONDERE REGELS
INZAKE REOHTSMAOHT NEERGELEGD IN
DE ARTIKELEN 479 EN VOLGENDE VAN
RET WETBOEK VAN STRAFVORDERING.
-KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING IN EERSTE EN LAATSTE AANLEG
UITSPRAAK DOENDE OVER DE HANDHAVING VAN DE HEOHTENIS. - GEEN
EENSTEMMIGHEID VEREIST. UITZONDERING.
2° VOORLOPIGE HECHTENIS.
HANDHl),VING VAN DE HEOHTENIS NA
EEN M4AND.- GELDIGHEID VAN HET
BEVEL TOT AANHOUDING KAN NIET
li1EER WORDEN BETWIST.
l

0

W annee1· voo1• het geval dat de bijzondere
1·egels inzake 1·echtsmacht neergelegd in
de a1·tikelen 479 en volgende van het
TVetboek van Stmjvorde1·ing moeten
worden toegepast, de kamer van inbeschuldigingstelling in eerste en laatste
aanleg uitspmak doet ovm· de handhaving van de voodopige hechtenis, moet
zij niet beslissen met eenparige stemmen
van haar leden tenzij de door de eerste
voorzitte1· aangewezen magistraat, om
het ambt van onderzoeks1·echtm· waar te
nemen, van deze kamm· deel uitmaakt (1).

2° Het gm·echt dat moet beslissen over de.
. handhaving van de voorlopige hechtenis
na een maand behoejt geen kennis meer
te nemen van de geldigheid van het bevel
tot aanhouding (2).
(DE CRAMER.)
ARREST.
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Zie de noot onder het vorige arrest.
(2) Cass., 1 april. 1968 (Arr. cass., 1968,
biz. 1006); 27 september 1972 (ibid., 1973,
biz. 107).

arrest, op 25 maart 1977 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent, kamer van
inbeschuldigingstelling ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 5 van de wet van
20 april 187 4 op de voorlopige hechtenis,
gewijzigd door artikel 3 van de wet van
11! n1aart 1973,
.doordat uit het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling niet blijkt dat
het met eenparigheid van stemmen werd
gewezen,
terwijl luidens artikel 5 voorme1d de
handhaving van de hechtenis slechts bij
eenparige beschikking mag worden gewezen:
Overwegende dat, blijkens artikel 5
van de wet van 20 april 1874, wanneer
de raadkamer in een met redenen omklede
beschikking verklaart dat de hechtenis,
wegens ernstige en uitzonderlijke om~Standigheden die de openbare veiligheid
raken, moet worden gehanclhaafd, zij
deze beslissing met eenparigheid moet
ne1nen;
Overwegende dat voormelde bepaling
betreffende de eenparigheid in de wet
werd ingevoerd toen de raadkamer van
de rechtbank van eerste aanleg die over
de handhaving van de hechtenis uitspraak
moest doen, samengesteld was uit de
onderzoeksrechter die het mandaat had
afgeleverd en uit twee andere rechters,
leden van de rechtbank; dat de wet aldus
met het oog op die samenstelling, de
waarborg tot stand bracht dat die
beslissing, benevens de onderzoeksrechter, wiens optreden in verband. met
de hanclhaving uiteraard ter sprake kon
komen, door de twee andere rechters
goedgekeurd werd ; dat deze eenparigheid
daarentegen niet vereist werd ten opzichte van de anders samengestelde
kamer van inbeschuldigingstelling, die,
zitting houdende in hager beroep, de
beschikking tot handhaving van de
hechtenis, door de raadkamer gewezen,
bevestigt;
Overwegende dat er evenmin reden toe
is af te wijken van de algemene regel dat
de beslissingen van de gerechten bij
meerderheid worden genomen, wanneer
de kamer van inbeschuldigingstelling in
eerste en laatste aanleg beslist over de
handhaving van de hechtenis en, zoals
ten deze, de door de Eerste V oorzitter
aangewezen magistraat om het ambt
van onderzoeksrechter waar te nemen,
van die kamer geen deel uitmaakt ;
Dat het middel naar recht faalt ;
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Over het tweede middel, afgeleid uit de
Overwegende dat dit bevel door het
schending van de artikelen 22, 23, 45, arrest van de kamer van inbeschuldi61, 94 en 480 van het Wetboek van gingstelling van het Hof van Beroep te
Strafvordering, 1, 4 en 5 van de wet van Gent van 5 maart 1977 werd bevestigd
20 april 1874, gewijzigd door de wet van en het cassatieberoep tegen dit arrest,
13 maart 1973, 1319, 1320 en 1322 van door het arrest van het Hof op 29 maart
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de 1977 gewezen, werd verworpen (1);
Grondwet en van de rechten van de
Overwegende dat de geldigheid van het
bevel tot aanhouding niet meer kan
verdediging,
doordat het arrest verklaart de hech- betwist worden bij de handhaving van
tenis te handhaven en meteen andermaal de voorlopige hechtenis ;
Dat het middel derhalve niet ontvanhet bevel tot aanhouding verleend op
2 maart 1977 geldig verklaart, omdat kelijk is;
En overwegende, voor het overige,
eiser v66r zijn aanhouding op 2 maart
1977 kennis kree_:, van de hem ten laste dat de substantiele of op straffe van
gelegde feiten en alsdan verldaarde : « de nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
twee overige ten laste gelegde feiten heb werden nageleefd en dat de beslissing
ik gepleegd en dit in opdracht van overeenkomstig de wet is ;
J espers Guy », zodat hij aldus er op de
Om die redenen, verwerpt de voorhoogte van was dat hij vervolgd werd ziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
in een zaak waarin een raadsheeronderzoeker was aangeduid, noodzakelijkerwijze in verband met een gerechte19 april 1977. - 2e kamer. - Voorlijk onderzoek ten laste van een persoon zitter, de H. Wauters, raadsheer waardie voorrang van rechtsmacht genoot, nemend voorzitter.
V erslaggever,
en omdat in het betekend bevel tot Ridder de Schaetzen. Gelifkluidende
aanhouding verwezen werd naar de conClusie, de H. Krings, advocaat-genevordering van de procureur-generaal, raal. Pleiters, de HH. Martens en
de erbij gevoegde stukken en de onder- Haus (van de balie te Gent).
vraging van de verdachte zelf,
terwijl uit de enkele kennisgeving van
de ten laste gelegde feiten uiteraard niet
kan blijken dat de gevoerde uitzonderlijke procedure wettelijk verantwoord is ;
uit de ·aangehaalde verklaring van eiser
3e KAMER. - 20 april 1977.
niet het weerhouden noodzakelijk verband, namelijk dat eiser daardoor wist
dat het openbaar ministerie een samen- -10 LOON. -BEGRlP.
hangend gerechtelijk onderzoek had gevorderd ten laste van een magistraat, kan 2° LOON. - B:mscH:ElRMING. - EIND:Elafgeleid worden, en een verwijzing in het
JAARSPR:ElMI:El.- LOON IN DE ZIN VAN
betekend bevel tot aanhouding naar de
D:El WlllT VAN 12 APRIL 1965.
vordering van het openbaar ministerie
en de erbij gevoegde stukken toen hij die
3° SOCIALE ZEKERHEID. - W:mRKbetokening ontving en naar zijn onderNlllMERS. __:_ EINDEJAARSPREMIE. vraging zoals voorzegd, hem niet inlichtte
Loo_N .WAAROP DE BIJDRAG:ElN MOETEN
nopens de aard en de wettelijke grandWORDEN BEREKEND.
slag van de gevoerde procedure :
Overwegende dat het middel de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding
betwist;
·

· 1° Loon is de tegenprestatie van arbeid

die ter · uitvoering van een arbeidsovereenkomst wordt verricht (2).

, zekerheidswet werknemers van 27 juni 1969,
(1) Sup?·a, biz. 827.
artikel 14, de Arbeidsongevallenwet van
(2) Voor de toepassing van bepaalde
10 april 1971, art. 35, de Beroepsziektenwet
sociale regelingen wordt van deze begripsomschrijving · uitdrukkelijk afgeweken, · in- 'van 3 juni 1970, artikel. .57, de Ziekte- en
invaliditeitswet van 9 augustus 1963, artizonderheid door artikel 2 ·van .de wet van
kel 57, § 1, en de c;,llectieve arbeidsover.een12- april 1965, dat een ruimere betekenis aan
het begrip « loon , geeft. Menige andere
komst nr. 25 van 15 oktober 1975 betreffende
regelirig verwijst naar deze ' afwijkende; ,de , gelijke beloning · voor mal)llelijke en
ruimere begripsbepaling, · o.m. de Sociale- , wrouwelijke werknemers, geJ>Ioten . in. de

---·:
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Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 14, §§ 1 en 2, van
·de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 2 van de wet van
12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers, 893, 894,
ll01 tot en met 1107, 1134, 1135, 1156
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
·de Grondwet,
doordat, na in feite te hebben vastgesteld dat ten deze de toekenning van
de eindejaarspremies onder welbepaalde
voorwaarden eenzijdig gebeurqe zonder
enige verplichting opgelegd door een
:collectieve of individuele overeenkomst,
dat het door verweerster aan haar
werknemers ter ondertekening voor,gelegde arbeidscontract bepaalt : '' Er
wordt uitdrukkelijk .. . overeengekomen
·dat, bij eventuele toekenning van eindejaarsgiften, deze geen deel uitmaken van
de bezoldiging, maar een vrijgevigheid
·zijn door de werkgever toegekend bij
·eenzijdige beslissing "• dat de eindejaars-

premies eenzijdig en niet schriftelijk
vastgesteld werden door de zaakvoerder,
en als criterium om het bedrag te bepalen
rekening gehouden wordt met de dienstjaren, de aanwezigheid gedurende het
lopende jaar en het zakencijfer, dat de
werlmemers niet kunnen weten of er een
premie zal uitbetaald worden en wat
eventueel het bedrag daarvan zal zijn ;
dat de werkgever deze premie louter als
een vrijgevigheid beschouwt, dat er geen
collectieve bindende overeenkomst en
geen overeenkomst gesloten in de ondernaming of door de vakvereniging bestonden wat de eindejaarspremie betreft
en dat er ook geen bespreking tussen de
firma en de werknemers was over het al
dan niet toekennen van de eindejaarspremies, en na vervolgens in rechte te
hebben verklaard dat de eindejaarspremie
ontegensprekelijk het kenmerk van
" loon >> draagt, wanneer het recht daarop
en de betaling ervan voortspruiten uit
zelfs een eenzijdig aangegane verbintenis
vanwege de werkgever en de werknemer
daarop recht heeft ingevolge zijn dienstbetrekking, het arrest, bij bevestiging
van het beroepen vonnis, beslist dat
niet gegrond is de eis strekkende tot
veroordeling van verweerster in betaling
van de sommen die als achterstallige
bijdragen, bijslagen en verwijlintresten,
vermeerderd met de kosten, door eiser
werden gevorderd, op grond van de door
verweerster gedurende de jaren 1970
tot en met 1972 aan haar personeel
uitbetaalde eindejaarspremies, zulks om
de redetien : dat, wanneer noch de
overeenkomst noch het bestendig en
algemeen gebruik het recht van de
werknemer op de premie bepalen, deze
premie nooit als " loon " kan worden
gekwalificeerd; dat derhalve de werkgevers die aan hun personeel een eindejaarspremie uitkeren, waarvan de uitbetaling wordt geregeld door toedoen
van oordeelkundige schikkingen of werkwijzen, waarbij vermeden wordt dat er
een verbintenis of een gebruik ontstaat,
niet bijdrageplichtig zijn aan de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid ; dat er ter zake geen enkele collectieve of individuele overeenkomst tussen
verweerster en haar personeel werd
gesloten, waarbij de werkgever zich

Nationale Arbeidsraad en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van
·9 december 1975.
(1) en (2) Raadpi. cass., 16 januari 1974
•(Arr. cass., 1974, biz. 544) en 18 december
1974 (ibid., 1975, biz. 460) met de conciusie

van het openbaar ministerie in Journal des
tribunaux du travail, 1975, biz. 83.
(3) De conciusie van het openbaar ministerie
bij onderhavig arrest werd gepubliceerd in
Journal des tribunaux du travail, 1977, biz. 482,
en in R.W., 1977-1978, kol. 1871.

2o Eindejaarspremies, die aan werknemers
worden toegekend wegens ter uitvoering
van hun arbeidsovereenkomst verrichte
arbeid, zijn loon in de zin van artikel 2
van de wet van 12 april 1965 betreffende
de bescherming van het loon de1· werknemers (1).
:3o Eindejaarspremies, die aan werknemers
worden toegekend wegens ter uitvoering
van hun arbeidsovereenkomst verrichte
arbeid, zijn loon dat in aanmerking
komt voor de berekening van de socialezekerheidsbijdmgen (2) (3). (Wet van
27 juni 1969, art. 14.)
{RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE
ZEKERHEID,
T.
PERSONENVENNOOTSCHAP ~ET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID cc FIRMA NAESSENS VINCENT ll,)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
:arrest, op . 15 januari 1976 door het
Arbeidshof te Gent gewezen ;

-864onvoorwaardelijk ertoe heeft verbonden
aan zijn werknemers onder bepaalde
voorwaarden een eindejaarspremie te
betalen; dat integendeel de arbeidsovereenkomst duidelijk het vrijblijvend
kenmerk van de liberaliteit vanwege de
werkgever heeft bepaald, zodat eiser niet
ernstig kan volhouden dat ter zake de
werkgever een eenzijdige verbintenis
heeft aangegaan om, volgens algemene
normen, in verhouding tot de door de
werknemers verrichte arbeid, een eindejaarspremie uit te betalen, en dat derhalve de door verweerster betaalde
eindejaarspremies niet kunnen worden
beschouwd als « loon ,, nu vaststaat dat
de werknemer er op geen recht kan doen
gelden op grond van een overeenkomst
of een vast en bestendig algemeen
gebruik,
terwijl, enerzijds, een eindejaarspremie
die volgens algemene normen in verhouding tot de door de werknemers Verrichte
arbeid is vastgesteld, geen schenking is
maar wel « loon ,, waarop met toepassing
van artikel 14 van de wet van 27 juni
1969 sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, wanneer de werknemers
hun recht daarop ontlenen niet alleen
aan een overeenkomst maar ook aan een :
eenzijdige door de werkgever aangegane
verbintenis, en dit waar is, zelfs wanneer
de arbeidsovereenkomst of oordeelkllndige schikkingen of werkwijzen, wat de
uitbetaling van de eindejaarspremie betreft, het vrijblijvend kenmerk van de
liberaliteit hebben bepaald, vermits de
handelingen of overeenkomsten hun .
werkelijke benaming moeten krijgen .
eerder dan die welke de partijen daaraan
hebben willen geven,
'
en tenvijl, anderzijds, de beslissing,
waarvan het arrest in feite het bestaan
ten deze aanneemt, die door de werkgever
in deze hoedanigheid vrij en eenzijdig is
genomen om aan zijn werknemers of
aan sommigen onder hen die voldoen aan
door hem vrijelijk bepaalde voorwaarden,
een einclejaarspremie uit te betalen die
vastgesteld is volgens algemene normen
in verhouding tot de door de werknemers
verrichte arbeid, namelijk de diensijjaren, de aanwezigheid gedurende bet
lopende jaar en . het zakencijfer, een
beslissing is die de werkgever bindt en
die, bijgevolg, zodra zij is aangekondigd, .
bij de . werknemers een recht op toekenning van deze eindej aarspre~nie doet
ontstaan; en deze aldus beloofde en
betaalde premie wettelijk het ·kenmerk
, draagt van loon in geld waarop. de. werk- .
nemer ingevolge. . zijn: dienstbetreldting •

ten laste. van de werkgeve.r recht heeft,
en gee.nszins het kenmerk van ee.n
liberalite.it, nu de. libe.raliteit uiteraard
een handeling is die louter om niets
geschiedt. en die, in beginsel, generle.i
tege.nprestatie van de zijde van de
begunstigde impliceert ; waaruit volgt
dat, door te. beslissen op grond van de
feiten die het constateert en om de
hiervoor aangeklaagde redenen, dat de
eindejaarspremies, door verweerster gedurende de jaren 1970 tot en met 1972
aan haar personeel uitbetaald, louter
vrijgevigheden vanwege de werkgever
zijn en niet als « loon " in de zin van de
artikelen 2 van de wet van 12 april 1965
en 14 van de wet van 27 juni 1969 kunnen
worden beschouwd, het arrest het wettelijk kenmerk van bedoelde eindejaarspremies miskent en daardoor alle wette.lijke bepalingen, in het middel aangeduid,
schendt :
Overwegende dat loon de tegenprestatie is van arbeid die ter uitvoering
van een arbeidsovereenkomst wordt verricht ; dat het recht op deze tegenprestatie op zichzelf niet kenmerkend is
voor het begrip loon maar slechts het
noodzakelijk gevolg van het verrichten
van arbeid krachtens de arbeidsovereen.komst ; dat het onverenigbaar is met het
wezen van de arbeidsovereenkomst en
met het begrip loon te bedingen dat geen
recht op loon bestaat, in zoverre het. gaat
om voordelen die worden toegekend als
tegenprestatie voor ter uitvoering van
een arbeidsovereenkomst verrichte arbeid;
Overwegende dat, luidens artikel 2 van
de wet van 12 april 1965, onder loon
wordt verstaan het loon in geld en de in
geld waardeerbare voordelen '' waarop
de ,werkp.e:mer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de
werkgever: " ; dat deze bewoordingen de
hoger · gegeven definitie van loon, met
name tegenprestatie van een krachtens
de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid,
niet aantasten ; dat voormelde wetsbepaling tevens het begrip uitbreidt,
enerzijds tot de voordelen toegekend aan
degenen die, zoals leerlingen en stagiairs,
anders di:tn krachtens een arbeidsovereenk~mst,. a:rbeid in. ondergeschiktheid verrichten en luidens artikel 1 van de wet
met werlmemers worden gelijkgesteld,
en. anderzijds tot alle voordelen ip. geld
of in, geld waardeerbaar, waarop ingevolge de dienstbetrekking ten l~;tste van
:de. werkgever aanspraak bestaat, lwewel
zij, zoals · opzeggings- en arbeiqsongeschiktheidsvergoedingen,, niet. ·worden
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toegekend als tegenprestatie voor verrichte arbeid; dat, weliswaar, de wetgever
ook de bedoeling heeft gehad giften door
de werkgever aan de werknemer toegekend uit · het begrip loon te weren ; dat
uit wat voorafgaat echter volgt dat zulks
slechts geldt wanneer het voordeel geen
tegenprestatie
voor
krachtens
een
arbeidsovereenkomst verrichte arbeid is,
maar onder meer wordt toegekend bij
gelegenheid van de beeindiging van de
arbeidsovereenkomst, naar aanleiding
van een arbeidsonderbreking of wegens
bijzondere omstandigheden als daar zijn
de persoonlijke genegenheid of waardering van de werkgever of een of andere
gebeurtenis in het persoonlijke leven
of dat van de familie van de werknemer ;
Overwegende dat eindejaarspremies,
die aan de werlmemers worden toegekend
wegens ter uitvoering van hun arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, evenals
gelijksoortige of daarmee vergelijkbare
voordelen, zoals kerstgratificaties, ·een
dertiende maand of produktiviteitspremies, derhalve loon zijn in de zin van
artikel 2 van de wet van 12 april 1965
en, overeenkomstig artikell4 van de wet
van 27 juni 1969, in aanmerking komen
voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen; dat deze voordelen
niet kunnen worden beschouwd als een
gift of een andere liberaliteit ; dat, zo de
werkgever enig voorbehoud maakt omtrent de toekenning van zodanige voordelen, dit voorbehoud aileen betrekking
kan hebben op de toekenning . of de
omvang ervan in de toekomst ;
Overwegende dat, opdat eindejaarspremies en soortgelijke voordelen onder
het begrip loon zouden vallen, niet
vereist is d.at de toekenning ervan door
de partijen bedongen is of dat de werkgever daartoe een eenzijdige verbintenis
heeft at~,ngegaan of verplicht is ingevolge
een wet, een collectieve arbeidsovei'eenkomst of een gebruik;
Overwegende dat bet arrest vaststelt
dat verweerster · aan haar 'krachtens
een arbeidsovereenkomst tewerkgestelde
werknemers eindejaarspremies heeft uitbetaald, waarvan het bedrag werd vastgesteld met inachtneming van de << dienstjaren, de aanwezigheid gedrirende het
lopende jaar en het zakencijfer >>;
Dat het arrest derhalve niet wettig
kan beslissen dat de eindejaarspremies
door verweerster betaald, niet kunnen
beschouwd worden als loon om de· enkele
reden « dat ·de werlmemer er geen recht
kan op ' do en ·gelden steunende op een
overee:hkoinst of een vast. en bestendig
algemeen gebruik >> ;
CASSATIE, 1977. -

28

Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestredei:t beslissing; beveelt dat.van d:lt 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.

20 april 1977. - 3 8 kamer. - Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. V erslaggever, de
H. Chatel. Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. ~
Pleiters, de HR. A. De Bruyn en Van
Ryn.
Analoge arresten werden dezelfde dag
gewezen op de voorziening van dezelfde
eiser tegen eeit arrest van 15 januari 1976
van .het Arbeidshof te Gent in zake
P.V.B.A. Electa, een arrest van 23 oktober 1975 van het Arbeidshof te Brussel
in zake N.V. Kredietbank en een arrest
van 11 februari 1976 van bet Arbeidshof
te Antwerpen in zake N.V. Schiltz
Gebroeders. ·

38 KAMER.- 20 april1977.
DIENSTPLICHT. - UITSTEL OF VRIJLATING VAN DIENS'r OP MORELE GROND.
lNGESOHREVENE VAN . WIE EEN
BROEDER OF EEN ZUSTER EEN WERKE·
LIJKE DIENST HEEFT VOLBRAOHT. G:mziN DAT TEN MINSTE EEN LID TELT
DAT DE HOEDANIGHEID VAN KRIJGS·
GEVANGENE HEEFT.- HOEDANIGHEID
VAN KRIJGSGEVANGENE. - BEGRIP,

Onder gezinslid dat de hoedanigheid van
krijgsgevangene heeft in de zin van
artikel 12, § 1, 5°bis, lid 3, c, van de
dienstplichtwetten, gewijzigd bij de wet
van 30 juli 1974, moet worden verstaan
het gezinslid . dat het wettelijk statuut
van krijgsgevangene heeft (1).
(VAN GEERSDAELE.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
{1) OMs., il.oktober 1976, supm, 'blz~ 145;
raadpl. eMs.; 26 janliari 1917; supm, biz. 589.
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april 1977. 3e kamer. - Vooren Verslaggeve1·, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts,
advocaat-generaal.

20
zitter

1e

KAMER.-

21 april1977.

1° VENNOOTSCHAPPEN.- HANDELSVENNOOTSOHAP.- VEREFFENING VAN
EEN VENNOOTSOHAP MET EEN ANDERE
REOHTSPERSOONLIJKHEID DAN DIE VAN
DE VENNOTEN. VEREFFENING GEREGELD DOOR BIJZONDERE REGELS.

2° VENNOOTSCHAPPEN.- HANDELS1e

KAMER.-

VENNOOTSOHAP. VEREFFENING. VENNOOTSCHAP
MET
EEN
ANDERE
REOHTSPERSOONLIJKHEID DAN DIE VAN
DE VENNOTEN. VERKOOP, DOOR DE
VEREFFENAAR, VAN DE HANDELSZAAK
VAN DIE VENNOOTSOHAP. DEZE
VERKOOP IS GEEN DAAD VAN VERDELING
IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1872 VAN HET
FRANSE BURGERLIJK WETBOEK.

21 april 1977.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. BURGERLIJKJil ZAKEN.
BESOHIKKENDE GEDEELTE GEGROND
OP DUBBELZINNIGE REDENEN.- NrET
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

Jl{iet regelmatig gemotivee1·d is de beslissing
waarvan het beschikkende gedeelte op
dubbelzinnige redenen is gegrond (1).
(Art. 97 Grondwet.)
(MAiLLET, T. OUITISSE, EVRARD
EN LANDSBOND VAN DE NEUTRALE
MUTUALITEITSVERBONDEN VAN BELGIE.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.

21 april 1977. - Ie
zitter, Baron Richard,

kamer. Voorraadsheer waar· Verslaggeve1', de

nemend voorzitter. H. Trousse. Gelijkluidende conchtsie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. VanRyn on Bayart.

(1) Cass., 14 Ianuari 1977, supm, biz. 575.
· (2) Raadpl. Encyclhpedie Dalloz, Dr. comm.,
d. III, Les societes, v 0 Liquidation, nrs. 7, 21
~fi vlg. : in Belgie wordt de vereffening van de
h;.ndelsvennootsohappen met een andere
reohtspersoonlijkheid dan die van haar leden
geregeld door bijzondere wettelijke regels.
In Frankrijk wordt deze vereffening geregeld
door regels van reohtsleer en rechtspraak.
Daarenboven wordt zowel in Frankrijk als
in Belgie ondersteld dat de rechtspersoon
blijft bestaan voor de vereffening; zolang er
van vereffening sprake is, is er geen onverdeeldheid of verdeling (Rep. p1·at. d1·. belge,
yo Societes anonymes, nrs. 2423, 2428, 2529

3°

CASSATIE. BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.- 0ASSATIEBEROEP WAARIN DE SOHENDING VAN BUITENLANDSE
WETTELIJKE BEPALINGEN WORDT AANGEVOERD. BEVOEGDHEID VAN HET
HoF OM NA TE GAAN OF DE FElTENRECHTER DEZE BEPALINGEN HEEFT
GESOHONDEN,

1o en 2o Daar de vereffening van handelsvennootschappen met een an,dere rechtspe?·soonlijkheid dan die van de vennoten
geregeld wordt door bijzondere regels, is
wettelijk de beslissing dat de verkoop,
door de vereffenam· van een dergelijke
vennootschap, van haar handelszaak
geen daad van verdeling is in de zin van
artikel 1872 van het Franse Burgerlijk
Wetboek (2).

3o Het Hoj waarbij aanhangig is een
cassatieberoep waarin de schending
wordt aangevoerd van artikel 1872 van
het Franse Burgerlijk Wetboek, is
bevoegd om na te gaan of de jeitenrechter
deze vreemde wettelijke bepaling heejt
geschonden (3). (Impliciete oplossing.)
en 2717; V 0 Societes de pe?'Sonnes it l'esponsabiUte limitee, nr. 347; VAN RYN, d. II,
nrs. 1048 en 1104; PLANIOL en RIPERT,
d. XI, nr. 1071).
Artikel 1872 van het Franse Burgerlijk
Wetboek stemt overeen met artikel 1872
van het Belgische Burgerlijk W etboek en de
uitlegging van dat artikel is dezelfde nopens
het litigieuze punt. De eiser had voor de feitenrechter artikel 1872 van het Burgerlijk
Wetboek aangevoerd zonder te zeggen dat
hij het Franse Burgerlijk Wetboek beoogde.
(3) Cass., 20 september 1974 (A.rr. cass.,
1975, blz. 92); raadpl. oass., 25 septemb(>r
1974 (ibid., 1975, biz. 104).

~:-

-867{VERMANDEL,
T.
VENNOOTSOHAP
MET
AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT HET
KAPITAAL « EAU ET LUMIEJRE FONTANIA », VENNOOTSOHAP NAAR FRANS
REOHT.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 maart 1976 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 6, ll3l en II33 van het
Burgerlijk .Wetboek,
doordat het arrest, nate hebben gezegd
dat de overdracht van het aktief van de
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fontania, die op 20 december
1963 ten voordele van verweerster gebeurde, niet origeoorloofd was zoals eiser
aanvoerde om de enkele reden . dat de
overdracht van het actief, met inbegrip
van de merknaatn, gebeurd was met
instemming van een vereffenaar die
onbeperkte bevoegdheden had, oordeelt
dat bet geen zin beeft de grieven van
eiser tegen zijn vennoten « te onderzoeken » nu de nietigbeid van de beslissingen van de buitengewone algemene
vergadering van 29 mei 1963 wegens
gebrek in de toestemming niet wordt
gevorderd,
terwijl I o de bevoegdheden van een
vereffenaar, evenals die van elke persoon
ongeacht de hoedanigheid krachtens
welke hij optreedt, bij bet sluiten van
een contract worden beperkt door de
algemene morele regel~ en de ger~chte
lijke erkenning van emg recht nomt kan
worden verleend wanneer de overeen. komst waarop een partij haar aanspraak
steunt gebrekkig is omdat baar doel
ongeoorloofd of duidelijk in strijd met
elk sociaal nut zou zijn ; 2° het aangevoerde bedrog geenszins steunde op een
eventuele machtsoverschrijding van de
vereffenaar maar op het feit van een
verkoop, buiten eisers weten om en met
miskenning van zijn rechten, aan een
vennootschap waar de ver~ffenaar· be'diende was geworden en dw pas · werd
opgericht door twee medey-enrioten ;~an
eiser in de vennootscbap In· vereffenmg
met de uitsluitende bedoeling << deze zeer
'hinderlijke vennoot · uit · te. schakelen »,
en aldus te · ontsnappen aan de essentiele
regel van de gelijkheid tussen de vennoten:
Overwegende

dat het

middel

niet

aangeeft waarin de schending van arti.
kel 97 van de Grondwet door bet arrest
zou bebben bestaan ;
. .
Dat het middel dienaangaande bij
gebrek aan verduidelijking niet ont.
vankelijk is ;
Overwegende dat het arrest voor het
overige, na .een gedetailleerde ontleding
van de omstandigheden waarin de
handelszaak van de vennootscbap Fontania overgedragen werd aan verweerster,
beslist, door te steunen op een onaantastbare feitelijke beoordeling van deze
gegevens, dat niet werd aangetoond dat
deze overdracht gebeurde met bedrieglijke benadeling van de rechten van eiser
of met ontduiking van de wet ;
.
Overwegende dat het door het middel
bekritiseerde motiefvan het arrest niet de
draagwijdte heeft die bet middel eraan
geeft;
Dat inderdaad de overweging van het
arrest volgens welke, « aangezien de
nietigheid van de ·peslissingen van de
buitengewone algemene vergadering van
.29 mei 1963 wegens gebrek in de toestemming niet wordt gevorderd, het geen
zin heeft de grieven van eiser tegen zijn
medevennoten te onderzoeken betreffende de werkwijzen die zij zouden
aangewend hebben om zijn akkoord
met de vereffening te verkrijgen », geen
uitstaans heeft met eisers grieven betreffende het ongeoorloofd karakter van de
overdracht van de handelszaak, welke
grie:ven door de bovenvermelde overwegingen van het arrest waren verworpe~
geworden;
Dat het middel berust op een onjuiste
uitlegging van het arrest en dus feitelijke
grondslag mist ;
Over bet tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1872 van het Franse
Burgerlijk W etboek,
doordat het arrest, ter verwerping van
de toepassing van artikel 1872 van het
Franse Burgerlijk W etboek, dat ten deze
toepasselijk is, en dat trouwens identiek
is met artikel 1872 van het Belgische
Burgerlijk W etboek, als beginsel vooropstelt dat de aangevochten overdracht
van het actief een verkoop was. die
bijgevolg wettelijk mocht worden gedaan
door een vereffenaar binnen het kader
van zijn rnandaat en, dan ook, geen daad
van verdeling was,
' terwijl, hoewel, in zaken van nalatenschappen, waarnaar ·men dient te vorwijzen, krachtens de wil van de wetgev:er,
de verkoop van eim erfreclitelijk goed
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meestal niet noodzakelijk is voor de
verdeling, zodra deze verkoop daarentegen gebeurt, hij noodzakelijk een
verdeling is, zodat, naar analogie, de
verkoop van een maatschappelijk goed
van een vennootschap in vereffening
duidelijk ook een bij deze bepaling
bedoelde daad van verdeling is vooral
wanneer, zoals ten deze, deze verkoop
gebeurt aan een. nieuwe vennootschap
die door bepaalde vennoten buiten
medeweten van htm medevennoot werd
opgericht :
, Overwegende dat het middel niet
aangeeft waarin de schending van artikel 97 van de Grondwet door het arrest
zou hebben bestaan;
Dat het middel dienaangaande bij
gebrek aan verduidelijking niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat voor het overige de
vereffening van handelsvennootschappen
:inet een van die van de vennoten ondersche1den rechtspersoonlij kheid door bijzondere regels wordt geregeld en dat het
arrest bijgevolg wettelijk beslist dat de
verkoop, door een vereffenaar van een
dergelijke vennootschap,
van haar
handelszaak geen daad van verdeling is
in de zin van artikel 1872 van het
Franse Burgerlijk W etboek ;
Dat het middel dienaangaande naar
recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voor•
ziening ; veroordeelt eiser in· de kosten.
· 21 april 1977 .. - 1e kamer. - Voorzittet, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slaggevet, de
H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal.

1e KAMER. -

22 april 1977.

1° VOORZIENING IN CAS SATIE.
PERSON.ElN TEGEN WIE EEN OASSATIE·
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. BuRGERLIJKE ZAKEN. - VooRziENING
GERICHT TEGEN ALLE PARTIJEN DIE
IN DE ZAAK VOOR DE REOHTER IN HOGER
BEROEP WAREN BETROKKEN. - MIDDEL DAT NIET STREKT TOT VERNIETIGING VAN DE BESLISSING BETREFFENDE

DE TEGEN EEN VAN DE PARTIJEN
INGESTELDE REQHTSVORDERING.
VoORZIENING NIET
ONTVANKELIJK
T.A.V. DEZE PARTIJ.----, VoORWAARDEN.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN TEGEN WIE EEN OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. BURGERLIJKE ZAKEN. ~ DOOR EEN
VERWEERDER IN DE HOOFDVORDERING
TOT vRIJWARING OPGEROEPEN PARTIJ
VEROORDEELD ·oM DEZE TE VRIJWAREN.
VoORZIENING VAN DEZE PARTIJ
TEGEN DE ElSER TOT VRIJW,ARING EN
TEGEN DE OORSPRONKELIJKE ElSER. BETWISTING VAN DE WETTELIJK;HEID
VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE HOOFD. VORDERING GEGROND WOR:i:>T VERKLAARD.
BESLISSING · OP DEZE
HOOFDVORDERING, BIJ GEBREK AAN
OASSATIEBEROEP, DEFINITIEF GEWORDEN TUSSEN DE ElSER TOT VRIJWARING
EN DE OORSPRONKELIJKE ElSER. GEEN ONSPLITSBAARHEID TUSSEN DEZE
BESLISSING EN DE BESLISSING OP DE
VORDERING TO'l' VRIJWARING.- NIETONTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING T.A.V. DE OORSPRONKELIJKE
ElSER.
3° OVEREENKOMST. - BURGERLIJK
WETBOEK; ARTIKEL 1165. - DRAAGWIJDTE VAN DEZE BEPALING.
4° KOOP. - GEBREKEN VAN DE VERKOOHTE ZAAK. - VERKOOP VAN EEN
ONROEREND GOED.
GEBREKEN
WELKE DE VERKOPER, DIE HET ONROEREND GOED HEEFT GEBOUWD, HAD
MOETEN KENNEN .EN VOORKOMEN. FOUT VAN DE VERKOPER. ~ GEVOLGEN.

1° Niet ontvankeli.Jk, bij gebtek aan
belang, is de voo1·ziening tegen een
pa1·ti.i, wannee1' geen middel wotdt
aangevoerd tegen de beslissing d·ie haar
betreft, en deze niet wordt be~nvloed
door de vernietiging van de beslissing
over. de 1·echtsbet·rekkingen t·ussen de
ande1·e parti.Jen (1).
2° W anneer de beslissing waa1·bij de
gevrijwaarde, op de hoofdvotdering,
wordt veroordeeld om de oorspronkelijke
eiser te vergoeden bij gebrek aan
cassatieberoep vanwege de gevrijwam·de
definitief geworden is tussen deze eise·r
en de gevrijwaarde, is het cassatieberoep

(1) Cass., 9 april 1975 (A1·r. ca.ss., 1975,
blz. 861).
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van de verwee1·der in vrijwa1·ing tegen
maar ook op de gevolgen ervan tussen
de contracterenrJ,e partijen mag bedeze beslissing, bij gebrek aan onsplitsb.aarheid tussen de hoofdvordering en
roepen, hetzij om de gegrondheid te
. de vorde1·ing tot v1·ijwm·ing, niet · ontstaven van de vordering die hij tegen
vankelijk t.a.v. de oorsp1·onkelijke
een van die partijen instelt, hetzij als
verweermiddel tegen de vm·dering die
eiser (1).
een van die partijen tegen hem instelt (2).
'3o H~ewel een derde, b~~iten het geval van
beding te ~ijnen gunste, de tenuitvoM'- 40 Dat de verkoper, die het onroerend goed
legging in zijn V001'deel niet mag vorderen,
heejt gebouwd, dom· een geb1'ek aan
van . de verbintenissen die uit een ·
nauwgezette controle bij het bouwen
overe~nkiYmst voortvloeien, belet artieen fout heeft begaan en dus tot schadekel 1165 va·n het Burgerlijk Wetboek
vergoedin{l is gehouden jegens de koper,
echter niet dat deze derde zich niet
wordt wettelij k beslist door het m·rest
slechts op hf!t bestaan van dit cpntract
dat vaststelt dat deze schade te wijten is
aan een gebrek waarvan de verkoper
(1) De verweerder Menis, oorspronkelijk
eiser, had een onroerend goed· gekocht van
de drie verwerende vennootschappen, nl.
"Bouw~derne:ming Mondial "• " Antwerps
Bouwbedrijf Cosmopolite » en « Themy » ,;
dit goed was voor rekening van deze drie
vennootschappen gebouwd, o.m. door de
vijfde verwerende vennootschap, " Algemene
Bouwonderneming Leo Struyf », en door de
eiser in cassatie, De Beuckelaer, .die de
stukadoorswe~·ken· uitvoerde,
. Korte tijd na de aankoop is een groot stuk
muurbekleding afgevallen en de .koper heeft
.een vordering 'tot, schadevergoeding ingesteld
tegen de vorenyermelde verkopers en tegen
de twee z,aeven genoemde aannemers.
,
De verkopers hebben van hun kant De
Beuckelaer tot vrijwaring opgeroepen.
De drie verkopers werden door het hof
van beroep veroordeeld om de koper, Mellis,
de vierde verweerder in cassatie, schadeloos
te stellen; het hof heeft De Beuckelaer
veroordeeld om de verkopers te vrijwaren
tegen de veroordelingen die zij hebben opgelopen en de vordering van de koper, Mellis,
, afgewezen, zowel t.a.v. de aannemer, de
vennootschap « Algemene Bouwonderneming
Leo Struyf », als t.a.v. De Beuckelaer.,
Noch de verkopers, noch de kopers hebben
zich in cassatie voorzien.
De Beuckelaer daarentegen heeft een
cassatieberoep ingesteld tegen zijn: veroordeling tot vrijwaring van de verkopers,
zowel jegens de koper als jegens de verkopers en zelfs jegens de aannemer « Algeniene
Bouwonderneming Leo Struyf ». Ten aanzien van laatstgenoemde was het cassatieberoep met ontvankelijk, daar er tussen deze
verweerder en de eiser tot cassatie geen
rechtsband bestond. Het door die vennootschap opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid was kennelijk gegrond.
De beslissing over de vordering van de
koper tegen de verkopers was een andere
kwestie. De eiser tot cassatie, die werd
veroordeeld om de verkopers te vrijwaren,

had er vanzelfsprekend' belang bij te doen
beslissen dat dezen tot geen schadevergoeding
jegens de kopers konden gehouden zijn.
Het kwam er dus op neer te beslissen in
hoeverre de eiser zich in cassatie. kon voorzien
met alleen tegen, zijn veroordeling tot vrijwaring van de verkopers, doch ook ,tegen de
veroordeling van de verkopers jegens de
koper.
Deze vraag was het onderwerp van: een
middel van niet-ontvankelijkheid dat do~r
de verweerder Mellis was opgeworpen.
Het Hof heeft beslist ·dat eisers voorziening
in cassatie tegen de veroordeling van de drie
verweersters, de verkoopsters, tot schadeloosstelling van de verweerder, de koper,
met ontvankelijk was, omdat deze beslissing
en de beslissing tot veroordeling van de eiser
tot vrijwaring van de verweersters tegen
vorenvermelde veroordelingen met onsplitsbaar waren. Deze onsplitsbaarheid nioet
immers worden beoordeeld op grond van
'artikel 31 van het Gerechtelijk W etboek;
d.w.z. dat het materieel onniogelijk moet
zijn de afzonderlijke beslissingen samen tim
uitvoer te leggen.
Zulks was i.e. niet het geval : de partij
Menis kon het arrest tegen de drie verweersters ten uitvoer leggen, zelfs· indien
later werd beslist dat de eiser tot cassatie
niets verkeerds had gedaan en met verplicht
was de verweersters te vrijwaren tegen de
opgelopen veroordelingen.
Het Hof kon dan ook hiervoor de vroegere
rechtspraak op grond van een andere opvatting van de onspUtsbaarheid niet handhaven (zie de arresten van 19 juni 1958,
Bull. en Pas., 1958, I, 1170) en 23 aprill965,
ibid., 1965, I, 883 ).
(2) Raadpl. de conclusie van de Eerste
Advocaat-Generaal Dumon, toen advocaatgeneraal, voor cass., 17 juni 1960 (Arr. cass.,
1960, blz. 933); 'SmoN·r, Rev. m·it. j-ur. belge,
1959, blz. 164 en vlg.
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het bestaan had moeten kennen en die
hij had moeten voorkomen.
(DE BEUCKELAER, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « BOUWONDERNEMING MONDIAL »,
NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
« ANTw;ERPS BOUWBEDRIJF COSMOPOLITE », PERSONENYENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « THEMY >>, MENIS EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK. HEID « ALGEM.ENE BOUWONDERNEMING
LEO .STRUYF ».)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 23 december 197 5 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, door verweerster
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Algemene Bouwondernemingen Leo Struyf » opgeworpen en
afgeleid uit het gebrek aan belang :
Overwegende dat, noch tegen de
beslissing waarbij de hoofdvordering
van. verweerder Menis tegen voornoemde
verweerster ongegrond wordt verklaard,
noch tegen de beslissing waarbij de
vordering tot vrijwaring van de eerste
drie verweersters tegen verweerster Algemene Bouwonderneming Leo Struyf ongegrond wordt verklaard, een middel
wordt aangevoerd ;
Overwegende dat, . ook indien de
voorziening zou worden ingewilligd, daaruit geen gevolg zou voortvloeien ten
aanlliien van het deel van het arrest
waarbij uitspraak wordt gedaan over de
· betwisting tussen enerzijds verweerster
Algemene Bouwonderneming Leo. Struyf
en anderzijds de eerste drie verweersters
en eiser, de enige partijen die ten op-dchte
van die verweerster in de zaak staan ;
Dat de voorziening ten .aanzien van'
deze laatste verweerster bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is ;
Over de grond van niet-ontv\1-nkelijkheid van de voorziening door verweerder
Abraham Menis opgeworpen en hieruit ·
afgeleid dat het arrest geen veroordeling
in . zijn voordeel ten laste van ·.eiser
uitspreekt :
Overwegende dat het arrest, bij beves·tiging van het beroepen vonnis, de hoofdvordering: ' welke
door
verweercler
Abraham Menis tegen eiser was ingesteld,
ongegrond verklaart;

Overwegende dat het arrest; beslissend
op het incidenteel beroep van de eerste
drie verweersters, eiseressen in vrijwaring, tegen onder meer eiser De Beuckelaer,. deze laatste veroordeelt om
<< appellant » te vrijwaren tegen de tegen
<< hem »
uitgesproken veroordeling ~
hoofdsom;
Dat uit de context blijkt dat de
woorden << appellant » en « hem » een
louter materiele verschrijving zijn voor
« appellanten » en « hen » ;
Dat het arrest bedoelt eiser De
Beuckelaer te veroordelen om« de appellanten op het incidenteel beroep », dit
zijn de eerste drie verweersters, eiseressen
op vrijwaring, te vrijwaren tegen de
tegen ·«hen» uitgesproken veroordeling
op de hoofdeis ;
Overwegende dat, in strijd met wat
verweerder stelt, het arrest eiser geenszins veroordeelt « om verweerder Menis
te vrijwaren voor de kosten hem ten
laste gelegd jegens de verweerster de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Algemene Bouwondernemingen Leo Struyf ;, ;
Dat het arrest geen enkele veroordeling
ten laste van eiser in het voordeel van
verweerder Menis •uitspreekt ;
Overwegende dat de beslissing van het
arrest waarbij de eerste drie verweersters,
op de hoofdvordering, werden veroordeeld om verweerder Menis voor de door
hem geleden schade te vergoeden, bij
gebrek aan cassatieberoep vanwege die
verweersters, aan wie het arrest op
23 januari 1976 werd betekend, tussen
verweerder en voormelde verweersters
definitief is geworden ;
Dat deze beslissing, bij gebrek aan
onsplitsbaarheid tusse'n de hoofdvordering en de vordering tot vrijwaring, op
voorziening van de verweerder in vrijwaring niet kan worden vernietigd ;
Dat de grond vari niet;ontvankelijkheicl moet worden aangenomen ;
In zoverre de voorziening tegen de
eerste drie verweersters is gericht :
Oyer het eerste. middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen ll34, ll35,
1146, ll47, 1315, 1641, 1643, 1645,
1646 van het Burgerlijk Wetboek en 9.7
van de Grondwet, ·
·
doordat het arrest, op de door verweerder Menis ingestelde hoofdvordering,
de eerste drie verweersters veroordeelt
om aan Menis de.· som te .betalen. van
64.513 frank als sch.adev.ergoeding, en vervolgens eiser, op de door de eerste drie
verweersters .tegen .hem ingestelde .tLJ:ssen-
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vrijwaren en ook om Menis te vrijwaren
voor de ·. kosten hem ten laste gelegd
jegens verweerster, de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
« Algeinene Bouwondernemingen Leo
Struyf "• om de redenen : dat de eerste
drie verweersters, opzichtsters van het
appartementsgebouw, zich ten onrechte
beroepen , op de· clausule waarop ook
eiser zich beriep, ingelast in de akte van
verkoping, die hen ontlast van hun
aansprakelijkheid voor onzichtbare als
voor zichtbare gebreken ; dat zij onder'
nemingen zijri, gespecialiseerd in het
bouwbedrijf, die moeten worden geacht
de werken, die zij · Iaten uitvoeren met
het oog op de verkoping ervan, nauwlette:rid te controleren ; dat het algeheel
neerstorten van de plafondbezetting in
verscheidene appartementen op een gebrek wijst dat deze ondernemingen
hadden moeten kennen ; dat het hierbij
onverschillig is of de oorzaak te wijten is
aari de samenstelling van de bezettingsmaterialen, de werkwijze bij de uitvoering van de bezettingswerken of de
aanwezigheid van bekistingsolie ; dat in
elk geval een · tekort aan doelmatige
controle dient te worden aangehouden,

het ogenblik van de plaatsing niet konden
worden ontdekt ; ze zich slechts later
zouden veropenbaren ; de resterende
bekistingsolie miniem was ; het arrest
hierop n~et antwoordt en de niet bepaalde
vaststellmg van het gebrek het niet
mogelijk maakt de wettigheid van de
veroordeling na te gaan (schending van
de artikelen 1643, 1645, 1646 van het
Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet)
~)ver de gron~ van niet-ontvankelijkhmd van het m1ddel door de eerste drie
verweersters opgeworpen en afgeleid
uit het gebrek aan rechtmatig belang,
doordat, bij toepassi11g van artikel 1165
van het Burgerlijk W etboek, de interne
gevolgen van de tussen de eerste drie
verweersters en verweerder Menis gesloten overeenkomst door eiser, die
derde is, niet kunnen worden ingeroepen:

Overwegende dat het arrest beslist
dat een clausule van ontlasting v~n
aansprakelijkheid welke voorkomt in een
tussen de eerste drie verweersters enerzijds en verweerder Menis anderzijds
gesloten overeenkomst, tussen die partijen niet toepasselijk is ;
Overwegende dat eiser, zoals hij dit
terwijl, ·eerste onderdeel, het neerstorten
van de plafondbezetting geenszins op ook voor het hof van beroep had gedaan,
een gebrek wijst dat . deze drie onder- stelt dat die clausule, in strijd met wat
nemingen hadden moeten kennen, te h~t arrest be~~ist, tussen die partijen
meer daar het arrest het e!genlijk gebrek wel toepassehJk was zodat, vermits
niet v'aststelt en de keuze tussen ver- de eerste drie verweersters · ten onrechte
schillende. veronderstellingen · openlaat, tot schadevergoeding werden veroorzodat het onmogelijk is vast te stellen deeld, hij zelf er op zijn beurt niet toe
welk gebrek het neerstorten heeft veroor- kan ·worden veroordeeld de eerste drie
zaakt en of de drie bouwondernemingen ·ve;r.:weersters tegen die . veroordeling te
wisten dat dit gebrek tot de kwestieuze · vriJWaren;
Overwegende dat, zo een derde, buiten
schade zbu. leiden (schending van de
artikelen1,146, 11~7, 1641, 1643, 1645, het geval van beding te zijnen gunste,
1646 van het Burgerlijk Wetboek en 97 de tenuitvoerlegging in zijn voordeel
niet mag vorderen van de verbintenissen
van de Grondwet) ;
die uit ·een overeenkomst voortvloeien,
tweede onderdeel, de clausule van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek
belasting van aansprakelijkheid, waarop integendeel niet belet dat een derde bij
deze drie ondernemingen en ook eiser een contract zich niet slechts op het
zich beriepen,. wel toepassing vond, daar bestaan van dit contract maar ook op
het geenszins bewezen was dat de drie de gevolgen welke het tussen de contracbouw·ondernemingen door hun gebrek terer:~e partijen heeft, mag beroepen,
aan toezicht een fout hadden begaan hetziJ om de gegrondheid te staven van
waardoor zij wisten of moesten weten de vordering die hij tegen een van die
dat de geleverde plafonnering gebrekkig partijen instelt, hetzij als verweermiddel
zou zijn (schending van de artikelen 1134, tegen de vordering die een van die
1135, 1315, 1643, 1645 en 1646 van het partijen tegen hem instelt;
Burgerlijk Wetboek);
Overwegende dat eiser dienvolgens
derde onderdeel, de drie constructie- gerechtigd is en er belang bij heeft, als
<mdernemingen in conclusie staande verweermiddel tegen de vordering tot
hielden dat het hen in alle geval onmoge- vrijwaring welke de eerste drie verlijk was de gebreken te kennen ; deze op weersters tegen hem instelden, aan te
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van aansprakelijkheid, ingelast in de
akte van verkoping tussen de eerste drie
verweersters enerzijds en verweerder
anderzijds, tussen deze partijen wel
toepasselijk was;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;
Over de gro:rid :
W at het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat het arrest beschouwt
dat er maar drie mogelijkheden zijn voor
het afvallen van de bezetting en dat " in
elk geval >>, daarmede bedoelend in elk
va:ri deze drie everitualiteiten, het algeheel
neerstorten van de plafondbezetting, na
zo korte tijd en op zovele plaatsen in
verscheidene appartementen, wijst op
een gebrek dat de drie bouwondernemingen, dit zijn· de eerste drie verweersters,
die gespecialiseerd zijn in het bouwb{Oldrijf, hadden moeten kennen en dat
door hen had moeten worden voorkomen;
.
Overwegende· dat het arrest, om de
aansprakelijkheid van de drie bedoelde
bouwond'ernemingen aa:r;t te houden, niet
ertoe verplicht was te bepalen welke
van de drie " gebreken " het neerstorten
heeft veroorzaakt of van welk bepaald
gebrek de eerste drie verweersters
moesten weten dat het tot de kwestieuze
schad~ zou leiden, vermits het beslist
dat deze bouwondernemingen, die moeten
worden geacht de werken nauwlettend
te controleren, het gebrek, en meteen
zijn schadeverwekkende aard, .. hadden
moeten kennen, onverschillig aan welke
van de drie " gebreken " de oorzaak van
het .neerstorten te wijten is ;
·
Overwegende dat, in zoverre het
onderdeel stelt dat het neerstorten van de
plafondbezetting geenszins wijst op een
gebrek dat de drie bouwondernemingen
hadden moeten kennen, . het opkomt
tegen een feitelijke en dienvolgens soevereine beoordeling van de rechter ;
Overwegende dat het arrest, op grond
van voormelde beschouwingen en zo11der
.de in het onderdeel aangehaalde wetsbepalingen te schenden; de aansprakelijk·
heid van de eerste drie verweersters
heeft kunnen aanhouden ;
Dat het .onderdeel niet kan worden
aangenomen ;
W at hilt derde onderdeel betrilft :

zovele plaatsen in verscheidene apparte·
menten " wijst op een gebrek dat de
eerste drie ge'intimeerden (thans de
eerste drie verweersters) hadden moe ten
kennen en door hen had moeten worden
voorkomen >> ;
..
Overwegende dat het arrest zod0 Emde,
impliciet doch ZE:Jker, te kennen geeft
dat. het de stelling van de eerste drie
verweersters, luidens welke het hen niet
mogelijk was op het ogenblik v;an de
plaatsing de gebreken, welke zich slechts
later zoude:r;t openbaren, te .ontdekken,
als niet overtuigend van de hand wijst
en meteen de in het onderdeel aangehaalde conelusie beantwoordt ;
Overwegende dat het arrest uit. voormelde beschouwingen, zonder schending
van de artikelen 1643, 1645 en 1646 van
het Burgerlijk Wetboek, heeft kunnen
afleiden dat " in elk geval een tekort
aan doelmatige controle vanwege de
eerste drie gei:ntimeerden moet worden
aangehouden en dat deze schuldige
nalatigheid de eerste drie gei:ntimeerden
verplicht tot vergqeding van de schade >> ;
Dat het arrest zodoende zijn beslissing
wettelijk rechtvaardigt ;
.
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel ervan
uitgaat dat het niet bewezen is dat de
eerste drie verweersters door hun gebrek
aan toezicht een fout hebben begaa:r;t
waardoor zij wisten of moesten weten dat
de geleverde plafomiering gebrekkig zou
zijn ;
Overwegende dat uit de ' in het
antwoord op het eerste en het derde
onderdeel aangehaalde beschouwingen
van het arrest blijkt dat het onderdeel
zodoende opkomt tegen een feij;elijke e:ri
dienvolgens soevereine beoordelirig van.
de reehter en derhalve niet ontvankelijk
is·;
Over het tweede middel,
•
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Overwegende dat, nu de voorziening
w:ordt verworpen, eisers vraag strekkende
tot verbindendverklaring van het arrest
voor de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid " Algemene
Bouwondernemingen Leo Struyf>i ..geen
voorwerp meer heeft ; .
·
.

Om die redenen, · v:erwerpt de voorOverwegerrde dat het arrest besehouwt ziening en de . vraag. tot verbindenddat het algeheel neerstorten van de verklaring .van het arrest ; veroordeelt
plafondbezetting na zo korte tijd en op , eiser in de kosten ..

-

873-

22 april 1977. - 1e kamer. - Voorzitter en Verslaggeve1·, de H. de Vreese,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Krings,
advocaat-generaaL - Pleiters, de HH.
Houtekier, Biitzler, Dassesse en Bayart.

. 1e.KAMER.- 22 apri11977.
1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
;- SAMENSTELLING VAN HET RECHTS-.
COLLEGE. - BURGERLIJKE ZAKEN. BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN.
-,--. LATERE BESJ;.ISSING OVER DE GEGRONDHEID VAN DE VORDERING. .BESLISSING DIE NIET DOOR DEZELFDE
RECHTERS MOET WORDEN GEWEZEN.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN .. 'BURGERLIJKE ZAKEN.
. SLUITING
v~ :OE D;EBATTEN.- GEENVERPLICHTING VOOR DE RECHTER DE :OEBATTEN
QESL{)T;EN ~E .VERKLAREN,
30 HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE
·zAKEN.·- DEVOLUTIEVE KRACHT VAN
RET HOGER BEROEP.- GERECHTELIJ:i!:
WETBOEK, ARTIKEL 1068; - DRAAG'
Wi:JDTE VAN·DEZE BEPALING.

1° Artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboelc
vm·eist niet da{ een vonni8, dat na een
vonriis a,lvorens recht te doen, in dezelfde
zaak wordt gewezen, door dezelfde rechters
wordt uitgesproken als degenen, die
tijdens de debatten v66r - en bij de
uitspraak van . - dit vonnis alvoren8
, recht te doen, zitting hebben genomen (1).

2° In burgerlijke zaken moet de sluiting
van ·• de de batten niet uitdrulckelij k
worden bevolen (2).
3° Hoger beroep tegen een eindvonnis of
tegen een vonnis alvorens recht te doen
maalct het geschil zelf aanhangig bij de
reohter in hager beroep ; deze .verwijst
de zaak alleen dan naar de eerste rechte1·
indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het
aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt (3). (Art. 1068 G.W.)

(LEVIS EN COPPENS, T. MR. BEKAERT, q.q.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
vonnissen, op 22 oktober 1974 en 2 maf}rt
1976 in hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Kortrijk;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 769, 774,
779 en 1042 van het Gerechtelijk Wethoek, en van het algemeen rechtsbeginsel
van de eerbied voor de rechten van de
verdediging,
doordat het vonnis van. 2 maart 1976
uitgesproken is door de derde burgerlijke
kamer samengesteld uit de Heren A .
Christiaens, ondervoorzitter, Fr. Vancraeynest en R. Callens, rechters,
terwijl, eerste onderdeel, het .tussenvonnis van 22 oktober 1974 uitgesproken
was door dezelfde derde . kamer' maar
samengesteld uit de Her€m J: Cooreman·,
ondervoorzitter, M. Casier en Fr. Vancraeynest,' rechters, en · dit vonnis. de
sluiting van de · debatten niet heeft
bevolen, zodat niet dezelfde rechters het
bestreden vonnis hebben . uitgesproken
en er geen herneming van de debatten
werd bevolen noch de zaak van in het
begin werd hernomen (schending van de
artikelen 769, 774, 779 en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, de rechten· van de
verdediging vari de eisers alzo werden
miskend (schending van voormeld 'algemeen rechtsbeginsel) :
·
Overwegende dat uit het antwoord op
het derde onderdeel van.het eerste 'middel
blijkt dat het.vonnis van 22 oktober 1974
een vonnis is alvorens recht te doen, in
f;le zin van artikel 19, lid 2, van het
Gerechtelijk W etboek ;
Overwegende dat artikel 779 . van het
Gerechtelijk Wetboek niet betekent dat
een vonnis dat, na een vonnis alvorens
recht te doen, .in dezelfde zaak wordt
gewezen, door dezelfde rechters moet
worden uitgesproken als degenen die.
tijdens de debatten v66r - .en bij de
uitspraak van dit . vonnis alvorens
recht te doen zitting hebben .genomen ;

(1) Raadpi. cass., 10 ·november 1967 (Arr.

cass., 1968, biz. 370) .en 24 februari 1976
(ibid., 1976, biz. 739).

(2) Cass., 4 maart 1965 (Bull. en Pas.,
1965,.. J,·677).

(3) Raadpi. cass., 13 januari 1972 (Arr.
cass., 1972, biz, 468) en .de conclusie van het
openbaar ·ministerie, alsmede cass., 26. juui
1975 (ibid., 1975, biz. 1151).

-874Overwegende dat in burgerlijke zaken
de sluiting van de debatten niet uitdrukkelijk moet worden bevolen ;
Dat de rechten van de verdediging
geenszins werden geschonden ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;

beslissing over de bevolen onderzoeksmaatregel, niet zeker is of zij het bemepen
vonnis te dien opzichte aldan niet hebben
bevestigd (schending van de artikelen 962, 986, 987, 1042, 1068 van .het
Gerechtelijk W etboek en 97 van •. de
Grondwet):

Over het derde middel, afgeleid uit de
Overwegende dat, luidens artikel 1068
schending van de artikelen 962, 986, 987, van het Gerechtelijk W etboek, hoger
0
1042, 1068, 11S8, S , van het Gerechtelijk, beroep tegen een eindvonnis of tegen
W etboek en 97 van de Grondwet, en van een vonnis alvorens recht te doen het
het algemeen rechtsbeginsel van de geschil zelf aanhangig maakt . bij de
dubbele aanleg,
rechter in hoger beroep, die de zaak aileen
doordat het vonnis van 22 oktober 1974 dan naar de eerste rechter verwijst
beslist dat, vooraleer ten gronde over indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het
aangevochten vonnis bevolen onderzoeksde eventuele vergoeding voor de overname van de gebouwen te beslissen, de maatregel bevestigt;
Overwegende dat het beroepen vonnis
eisers eerst hun keuze moeten maken
tussen afbraak of behoud van de werken, van 1S juni 197S van de vrederechter
en het vonnis van 2 maart 1976 had geoordeeld dat de eisers niet gevervolgens beslist dat, zo de eisers de rechtigd waren het verhuurde goed in
volledige herstelling van het goed in zijn zijn oorspronkelijke toestand te doen
vroegere staat niet binnen het jaar herstellen, doch aileen het recht hadden
hebben uitgevoerd, zij zuilen worden de gebouwen te behouden mits vergoeding
geacht de overname en het behoud van van de waarde van de materialen en van
de uitgevoerde werken te hebben gekozen, het arbeidsloon of van de V!3rkregen
in welk geval aan de · partijen wordt meerwaarde en met het oog op het
bevolen opnieuw voor de rechtbank te bepalen van die overnameprijs een
.
verschijnen om te pleiten over de vast- deskundige had aangesteld ;
Overwegende dat het yonnis van 22 okstelling van de overnameprijs,
terwijl, eerste onderdeel, de vrederechter tober 1974 voormeld vonnis hervormt
in het beroepen vonnis van IS juni 197S en beslist dat de eisers niet vervailen
een deskundige had aangesteld om advies waren van het recht de 'a:(braak van de
uit te brengen over de overnameprijs die gebouwen te eisen, terwijl het vonnis van
2 maart 1976 akte verleent aan de eisers
de eisers gebeurlijk aan verweerder
zouden moeten betalen, en de zaak terug dat zij de afbraak verkiezen ;
Overwegende dat hieruit volgt dat het
naar deze rechter moet worden verzonden
indien deze onderzoeksmaatregel, al ware vonnis van 2 maart 197 6 de door de
het. gedeeltelijk, wordt be'vestigd (scherr- eerste rechter bevolen doch niet· meer
ding van artikel 1069 [lees 1068] van het ter zake dienende onderzoeksmaatregel
' impliciet doch zeker te niet deed ; .
Gerechtelijk W etboek) ;
Dat. ·het gevaL voor · hetwelk' · artitweede· onderde~l, noch het vonnis van kel1068, lid 2, van het GerechtelijkWet22 oktober 1974 regelmatig verm:ocht boek de verwijzing naar de e13rste rechter
de grond van de zaak aan de rechtbank beveelt, .zich dienvolgens ten' deze niet
voor te behouden, noch het vonrtis van voordeed ;
·
.
. .·
2 'inaart 1976 regelmatig vermocht aan
Overwegende dat beide bestreden vonde partijen te bevelen ten gronde over nissen;• zonder de eisers een aanleg te
de overnameprijs te pleiten, zonder ontnemen en zonder de :in het middel
aangaande 'de bevolen onderzoeksmaat- aangehaalde wets bepaling en te schenden,
regel over het beroepen vonnis te hebben • vermochten, het eerste, ingevolge - de
beslist en de bestreden beslissingen der- devolutieve kracht van het hoger. beroep,
halve daardoor aan de eisers een aanleg . de grond van de· zaak te behandelen,
ontnemen (schending van de artike- het tweede, te beslissen dat << indien de
len 1068 en 11S8, S0 , van het Gerechtelijk eisers het volledig herstel niet binnen
Wetboek en ·van voormeld algemeen het jaar na de betekening van het vonnis
rechtsbeginsel);
hebben uitgevoerd, zij zullen worden
derde onderdeel, het in aile geval geacht het behoud van .de werken te
onrnogelijk is de regelmatigheid van de hebben. verkozen en de partijen- alsdan
over de vaststelling van de overnarneprijs
beide vonnissen na ·te' gaan, .wanneer zij
de eisers gebieden ten .gronde te pleiten ; zullen moeten pleiten >> ;
Dat het middel, hetwelk in elk van zijn
dat het immers, bij gebrek aan enige
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onderdelen op een verkeerde interpretatie
van de bestreden vonnissen rust, feitelijke
grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de. voorziening ; .veroordeelt de eisers in de kosten.
22 april 1977. - 18 kamer. - Voorzitter en. Verslag·gever, de H. de Vreese,
raadsheer waarmimend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Krings,
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH.
Houtekier en De Gryse.

18 KAMER.- 22 april1977.
REDENENVAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. ---:- BURGERLIJKE ZAKEN:.
VERZOEK OM E'EN ONDERZOEKSMAATREGEL VERWORPEN. - -VERWERPING · NIET GEMOTIVEERD. - .QEEN
REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE
BESLISSING;

Niet regelmatig met redenen omkleed is
de· beslissing die eet~- aanbod van bewijs
verwerpt zonder de reden van deze
verwerping op te geven (I). (Art. 97
Gro:qp.wet.)
·
(vAN NUFFEL, T_. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « MAATSCHAPPIJ VAN VERZEKERINGEN BELGIE »,)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
22 april 1977. ---=. 1e kamer. - Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie,
de. H.' ·Krings, advooaat-generaal. Pleiter, de H. De Baeok.

(1} Raadpi. cass., 30 april en 15 mei 1975
(Arr. cas8., 1975, biz. 952 -en 996).

2e KAMER. -

25 apri11977,

BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BEWIJSLAST. - BEKLAAGDE DIE EEN RECHTVAARDIGINGSGROND A:ANVOERT; -BESLISSING DIE VASTSTELT DAT AAN DEZE
BEWERING GEGEVENS ONTBREKEN DIE
ZE GELOOFWAARDIG KUNNEN MAKEN.
- BESLISSING DIE AAN DE BEKLAAGDE
GEEN BEWIJS OPLEGT.

Aan de beklaagde wordt geen bewijs van
het bestaan van een door hem aangevoerde ?'echtvaardigingsgrond opgelegd
door de beslissing, die weigert deze
rechtvaardigingsgrond in acht te nemen,
omdat aan deze bewe1·ing gegevens
ontbreken die ze geloojwaa1·dig kunnen
maken (2). (Algemeen beginsel van het
bewijs in strafzaken.)
(LAMOT, T. DE DECKER.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het b~streden
arrest, op 28 oktober 1976 door he.t Hof
van Beroep te Brussel gewezen.;
I. In zoverre de voorziening gerioht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
sohending van de artikelen 154, 155, 156,
189 en 2ll van .het Wetboek van Strafvordering, 1315 van het Burgerlijk
Wetboek, 7l en 401 van het. Strafwetboek, 6, .§ 2, van het Verdrag · tot
besoherming van de reohten van de mens
en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 oktober Hl50 en
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955,
97 van de Grondwet en van het algemeen
beginsel van de bewijslast die in strafzaken op de vervolgende partij rust,
doordat het bestreden arrest; .ter ver 7
werping van eisers verweermiddel afgeleid
uit het feit dat hij niet aanspiakelijk
kon worden gesteld voor hetgeen gebeurde na de veohtpartij van 15 september 1974, met name een vergissing
of de onbekwaamheid van ·de.· geneesheren, enkel vaststel~ << dat men in het
onderzoeksdossier vergeefs enig gegeven
zoekt dat bewijst dat de behandelende
geneesheer van de getroffene of diegep.en
(2} Cass., 12 juni, 1973 (Arr. cass., 1973,
biz. 987); raadpl. cass., 31 januari 1977,
supra, biz. 600.
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hebben een verg1ssmg zouden begaan
hebben of onbekwaam zouden geweest
zijn "•
terwiil, eerste onderdeel, het arrest, door
zich te beperken tot de bovenvermelde
bewering, niet verduidelijkt of de rechter
in hager beroep geweigerd heeft eisers
bewering in aanmerking te nemen omdat
uit geen enkel bestanddeel van de zaak
de geloofwaardigheid ervan bleek dan
wel ofhij heeft beslist dat eiser, bij gebrek
aan bewijselementen uit het dossier, het
bewijs moest leveren. dat de geneesheren
.een vergissing begaan zouden hebben of
.onbekwaam zouden zijn geweest, zodat
de wettelijkheid van het bestreden arrest
niet kan nagegaan worden (schending
meer .· bepaald van artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, het openbaar ministerie of de burgerlijke partij alleszins
de onjuistheid moesten aantonen van
eisers bewering tot betwisting van hetgeen hem ten laste werd gelegd, behalve
zo deze bewering volledig ongeloofwaardig was, hetgeen ·ten deze niet door
het arrest wordt vastgesteld (schending
van al de in het middel aangehaalde
wettelijke bepalingen) :
Over het eerste onderdeeL :
Overwegende dat, door enerzijds, na
een omstandig onderzoek van de ontwikkeling van de toestand van de
getroffene sinds de dag van ·de feiten
tot de dag van zijn overlijden, te besluiten
dat tt binnen het tijdsverloop tussen de
slagen die · aan de getroffene werden ·
toegebracht en de hoofdletsels die tot het '
overlijden hebben geleid, zich een hele ,
reeks opeenvolgende verwikkelingen heh- .
ben voorgedaan, waartussen een rechtstreeks, noodzakelijk en vaststaand oor- ·
zakelijk verband bestaat " en door
.anderzijds te beslissen « dat men in het
onderzoeksdossier tevergeefs zocht naar
enig·· gegev.en dat een vergissing of een
onbekwaamheid aantoont van de behain- .
delende geneesheer van de getroffe!).e
·of van. hen die hem in het ziekenhuis ·
verzorgd hebben », het arrest zeker en·
ondubbelzinnig beslist dat de bewering
.van beklaagde door geen enkel geloof- ·
waardig .element wordt gestaafd ;
Dat dit onderdeel van het niiddel
feitelijke grondslag mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest dat, door
de in het antwoord op het eerste onder-

deel van het middel weergegeven overwegingen, stetmt op het dossier dat door
de vervolgende partij werd opgesteld,
eiser niet verplicht zijn bewering te
bewijzen en zonder het algemeen beginsel
van de bewijslast in strafzaken te
schenden, zijn beslissing wettelijk verantwoordt;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan aangenomen worden ;
Over het tweede en derde middel
samen,
Dat de beide middelen niet kunnen
aangenomen worden ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig
de wet is gewezen ;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de · beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen van· de burgerlijke partij in haar eigen naam en als
voogd van haar minderjarige kinderen :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt ·de vocirziening; veroordeelt eis·er in. de kosten.
25 april 1977. - 2e kame~. ~ Vqot·zitter, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. - V erslaggever, Mevr.
Raymond-Decharne].lx.- Geliikluidende
conclusie, de H. · Charles, adyocaatgeneraal. _:_ Pleiter, de H. Van .Ry'n .. ·

. 2e KA.l)1ER. ~

2S april

1977.

HOGER BEROEP.-:- STRA:FZAF;EN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING: ·~
RECHTER IN HOGER BEROEP D.IE HET
BEROEPEN VONNIS M.B.T. DE UITGESPROKEN STRAF BEVESTIGT DOCH, IN
STRIJD MET WAT DE EERSTE RECHTER
HEEFT BESLIST, ZEGT DAT AAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ SOHADEVERGOEDING MOET WORDEN BETAALD.
GEEN EENSTEMMIGHEID VEREIST.

De beslissing, waarbij de rechter· in hager
beroep . 'fret· beroepen vonn,is m;.l!.t. de

---·:

~=·

t·
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wijziging van het vonnis op dat punt
zegt dat aan de bu1·ge1·lijke partij schadevergoeding moet worden betaald, moet
niet met eenstemmigheid worden gewezen (1). (Art. 2llbis Sv.)
(li'I:ATHOUX J.-C. EN H., T. TOUSSAINT.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
25 april 1977. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggeve1·, Mevr.
Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende
conclusie, de H. Charles, advocaatgeneraal.--,- Pleiter, de H. Tieleman (van
de balie te Brussel).

griffie van het Hofwerd neergelegd en dat
strekte tot verwijzing van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde
verdenking ;
Overwegende dat dit verzoekschrift
ingediend werd door eiser als burgerlijke
partij zonder een beroep te doen op een
advocaat bij het Hof van Cassatie ;
Dat het bijgevolg niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift ; veroordeelt eiser in de kosten.
25 april 1977. - 2e .kamer. - Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1'slaggeve1·, de
H. Screvens. - Gelijkluidende conchtsie,
de H. Charles, advocaat.generaal.

2e
2eKAMER.- 25 april1977 ..

VERWIJZING VAN EEN. RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. - .
STRAFZAKEN. GEWETTIGDE VERDENKING. AANVRAAG VAN EEN
BURGERLVKE .PARTIJ •. .V~lR:£:LICH
TiNG EEN BEROEP TE DO:IDN OP EEN
ADV()CAAT BIJ HET HOF VAN CASSATI~.

·De aafiiVraag tot verwijzing van een rechtbank naar een andere wegens 'gewettigde
verdenking, door een burgerlijke partij
gedaan, is maar ontvankelijk: wanneer
het verzoekschrijt door een ·advocaat bij
het Hoj van Oassatie is ondertekend (2).
(Artt. 542, lid 2, Sv·. en 478 G.W.)
· (TERGOLINA:)
ARREST.

..

('Pertaling). ·
.

HET. HOF ; -. Gelet op het verzoek- ·
schrift qat.
22 februari 197.7 op .de

op .

(1) Raadpi.' ca.ss., 30 oktober 1905 (Bull. en

Pas., 1906,.1, 35) en noot 1; 19 december 1921
(ibid., 1922, I,. ·113); 215 september 1961
(ibid., 1962, I, 96); 21 februari 1972 (Arr.
cass., 197.2, •biz. 576) en 4 juni 1974 (ibid.,
197<1,. biz~ 1094); 23 deceinber .1974 (ibid.,
1975; biz. 480). ·

KAMER. -

REGELING

25 april 1977;

VAN

RECHTSGEBIED

STRAFZAKEN. BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER TOT VERWIJZING VAN
VERDACHTEN NAAR DE CORRECTIONELE
'RECHTBANK · WEGENS EEN MISDAAD,
ZONDER OPGAVE VAN VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN, EN WEGENS WANBEDRIJVEN. VONNISGERECIIT DAT
VASTSTELT DAT DE l\HSDRIJVEN SAllfEN·HAN'GEND ZIJN EN ZICH ONBEVOEGD
VERKLAART VOOit DE VOLLEDIGE ZAAK.
BESLISSINGEN MET KRACHT VAN GEWIJSDE; REGELING VAN RJ!JCHTSGEBIED. - . BESLISSING WAARBIJ HET
. GERECHT ZICH ONBEVOEGD VE;RKLAART,
BLIJKBAAR .VERANTWOORD.- VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING. -'- VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

Wanneer de madkaine1'· verdacliten wegens
een misdaad en een wanbedrijj, zonder
opgave vim verzachtende omstandigheden
voor de misl)aad, · naar' de co1'rectionele
rechtbank heeft verwezen; het vonnisgerecht heeft vastgesteld dat de misdrijven
samenhangend Zijn en zich onbevoegd
heeft verklaard om kennis te nemen van
de zaak, en de beslissingen in kracht van
gewijsde zijn gegaan, vernietigt het Hoj,

..

:·

(2) Ca.ss., 8 december 1975 (A1'1'. cass.,
197·6,. biz. 441); raadpl.. ca.ss., 17 juni 1976
(ibid., 1976, biz. 1161).
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van de madkamer en verwijst de zaak
naar de kamer van inbeschuldigingstelling ( 1).
(PROOUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK,
IN ZAKE KAIM.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied op
22 maart 1977 door de Procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te Luik
ingediend;
Overwegende dat de ·raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg. te Luik
bij beschikking van 5 januari 1977
1° Andre Kaim, geboren te Luik op
1· april 1954, en aldaar wonende, rue
Schmerling, 26, en 2° Maria Maes,
geboren te V1iermaal op 23 augustus 1930,
wonende te Luik, chaussee, des Pres, 33,
naar de Correctionele Rechtbank te Luik
heeft verwezen, de eerste aangehouden,
qm op 16 november 1976 te Luik:
A) de, eerste, opzettelijk de auto Mini
·van Ghislain Candrix, de auto Citroen
van Jean Stanicel, de auto Citroen van
. Georges Baudinet, roerende goederen
die geen schepen, vaa:J;tuigen of vliegtuigen zijn, in brand te hebben gestoken,
w.elke daad aan deze personen een ernstig
nadeel heeft berokkend, met , de omstandigheid dat de brand bij · nacht werd
gesticht;
B) de eerste, nu het voornemen een
misdrijf te plegen zich geopenbaard heeft
door uitwendige daden die een begin
van uitvoering van dit misdrijf uitmaken
en alleen ten gevolge van omstandigheden, van de wil van de dader onafhankelijk, zijn gestaakt of hun uitwerking
hebben gemist, gepoogd te hebben de
auto Citroen van Maria Huys, de auto
Citroen van Nicole Mullenders, de auto
.Renault van Charles Delahaes, roerende
goederen die geen schepen, voertuigen of
vliegtuigen zijn, in brand te steken, welke
daad aan deze personen een ernstig
nadeel heeft berokkend, met de om.standigheid dat de brand bij nacht werd
gesticht;
·
0) de eerste, bedrieglijk een schroevendraaier en vier patronen te hebben
(1) Cass., 15 september 1975 (Ar1·. cass.,
1976, biz. 74).

weggenomen die hem niet toebehoorden,
ten nadele van onbekend. gebleven
personen;
D) de tweede, dronkenmakende dranken te hebben opgediend aan een persoon
die kennelijk dronken is ;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Luik zich, bij een op 31 januari 1977 op tegenspraak gewezen
vonnis, onbevoegd heeft verklaard om
kennis te nemen van het geheel van de
aan de beklaagden ten laste gelegde
feiten om de redenen dat, enerzijds, de
feiten van de telastlegging A met een
criminele straf worden bestraft en door
de raadkamer niet gecorrectionaliseerd
werden, daar zij geen verzachtende
omstandigheden in acht heeft genomen,
€m dat, anderzijds, de feiten van de
telastleggingen B, 0, D samehhangend
zijn met de feiten van de telastlegging A;
Dat het Hof van Beroep te Luik, op het
boger beroep van de Procureur ·des
Konings en van de eerste beklaagde,
bij een op tegenspraak gewezen arrest
van 28 februari 1977, enerzijds, de
splitsing heeft bevolen van de vervolgingen tegen de beklaagde Kaim en deze
tegen de bekl.aagde Maes en, anderzijds,
dit vonnis heeft bekrachtigd in ·zoverre
het de rechtbank onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de aan
Kaiin ten laste gelegde feiten ;
Overwegende dat de beschikking van
de raadkamer en het arrest van het hof
van beroep in kracht van gewijsde zijn
gegaan en dat uit hun tegenstrijdigheid
een conflict van rechtsmacht is ontstaan
waardoor de gang van het gerecht wordt
belemmerd ; .dat er derhalve grond is tot
regeling van rechtsgebied ;
Overwegende dat de feiten van· de
telastlegging A bestraft worden met
opsluiting door de artikeleh 512, eerste
lid, en 513, vierde lid, van het Strafwetboek en dat de feiten van de telastleggingen B en 0 samenhangend blijken
te zijn met deze van de telastlegging A ;
Dat de correctionele rechtbank, nu
de raadkamer betrekkelijk de telastlegging A geen verzachtende omstandigheden in acht heeft genomen, niet
bevoegd was om kennis te nemen van
de zaak;
Om die redenen, beslissende tot regeling
van rechtsgebied, vernietig.t de beschikking van de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Luik van 5 januari
1977, in zoverre zij betrekking heeft op
de beklaagde Kaim ; beveelt dat van dit
arrest melding wordt gemaakt·op de kant
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van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Kamer van Inbeschuldigingstelling van
het Hof van Beroep te Luik.
25 april 1977. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Mahillon. - Gelijklnidende conclnsie,
de H. Charles, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

25 april 1977.

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDHEID. GESCHIL INZAKE
BEGRIP.

STRAFZAKEN.
BEVOEGDHEID.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN.
ARREST VAN DE KAMER VAN INBE;
SCHULDIGI]'O[GSTELLING TER VERWER·
PING VAN RET VERZET TEGEN EEN BESCIDKK.ING. VAN DE RAADKAMER TOT
VERWIJZING VAN DE VERDACHTE NAAR
DE CORRECTIONELE RECHTBANK WE·
GENS VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN, OPLIOHTING EN ONWETTELIJKE UITOEFENING VAN DE GENEESKUNST. -'-_.ARREST EN BESCHIKKING TOT
VERWERPING VAN DE CONCLUSIE WAAR·
IN WORDT BETOOGD DAT DE RAAD VAN
DE 0RDE VAllf GENEESHEREN RET
BEVOEGDE VONNISGERECHT IS EN NIET
DE CORRECTIONELE RECHTBANK. ARREST NIET
GEWEZEN
O,VER DE
BEVOEGDREID VAN DE ONDERZOEKS. GERECHTEN.

3° VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN.- STRAFZAKEN.- ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING wAARBIJ NIET ONTVAJ'irKELIJK
WORDT VERKLAARD RET VERZET TEGEN
EEN BES.OHIKKING VAN DE. RAADKAMER
TOT VERWIJZING VAN DE VER:bACHTE
NAAR ·DE CORRECTIONELE RECHTBANK
WEGENS VAL8HEID EN GEBRlliK VAN
VALSE STUKKEN, OPLICHTIN:G EN ONWETTELIJKE UiTOEFENING VAN DE
GENEESIWNST. -ARREST EN BESCHI;KKING .TOT VERWERPING VAN .D]j CONCLUStE; WAARIN WORDT BETWIST DAT DE
CORRECTIO:!![ELE RECHTBANK RET BEVOEGDE' VONNISGERECHT IS. -'- ON-

MIDDELLIJKE VOORZIENING NIET ONT·
VANKELIJK.

1° De vraag of een partij voor de kamer van·
inbeschuldigingstelling een exceptie van
onbevoegdheid heeft opgeworpen, hangt
niet af van de kwalijicatie die zij aan
haar verweermiddel heeft gegeven, mam·
van het werkelijke voorwerp van de
betwisting (1).

2° Geen beslissing inzake bevoegdheid van
de onderzoeksgerechten is het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling
dat het verzet tegen een beschilcking van
de raadkamer, waarbij de verdachte
naar de correctionele rechtbank werd
verwezen wegens valsheid en gebntilc
van valse Btukken, oplichting en onwettelijke uitoefening van de geneeskunst;
niet ontvankelijk. verklaart, na verwer:
ping van de conclusie waarin de verdachte
betoogt dat de Raad van de Orde van
Geneesheren het bevoegde vonnisgerecht
is, en hijdus niet beweert dat de bevoegdheden van een andere rechtsmacht zouden
toegeiiigend zijn (2).
3° V 66r de eindbeslissing is niet ontvmic
kelijk de voorziening tegen een. arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder te beslissen over een
geschil inzake bevoegdheid, het verzet
van de beklaagde tegen de beschikking
tot. verwijzing naar de correctionele recht.bank wegens valsheid en gebruik vap,
valse stukken, oplichting en onwettelijke
uitoefenirig van de geneeskunst, niet
ontvankelijk verklaart ·en de conclusie
ter betwisting van de bevoegdheid .van
de correctionele rechtbank als verwij~
zingsge1·echt verwerpt (3).
(VAN HOOF.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF;- Gelet.op het bestreden
arrest, op 1 maart 1977 door de kamer,
van inbeschuldigingstelling van .het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat het bestreden arrest
eisers verzet tegen de beschikking van
de raadkamer van de Rechtbank van
(1) Oass., 13 januari 1976 (Bull. en Pas.,.
1976, I, 546).
(2) en (3) Oass., 17 d!)Cember 1974 (An,
cass., 1975, biz. 457); 30 november 1976,
· supra, biz. 371, en de noot get. E.K.
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Eerste Aanleg te Brussel van 17 december zitter, de H. Trousse, raadsheer waar1976 tot verwijzing naar de correctionele nemend voorzitter. -Verslaggever, Mevr.
rechtbank, wegens valsheid en gebruik Raymond-Decharneux.- Gelijkluidende
van valse stukken, oplichting en on- conclu8ie, de H. Charles, advocaatwettige uitoefening van de geneeskunst, generaal. - Pleiter, de H. Fobe (van de
niet ontvankelijk verklaart ;
balie te Brussel).
Overwegende dat eiser, voor de kamer
van inbeschuldigingstelling zoals voor
de raadkamer, betoogd heeft dat zowel
het o:riderzoeksgerecht als de correctionele
rechtbank onbevoegd waren, omdat de
hem ten laste gelegde feiten betrekking
2° KAMER. - 26 april 1977.
hebben op medische geschillen tussen een
geneesheer en het R.I.Z.l.V. en dat
krachtens de artikelen 35 van de wet van 1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
STRAFZAREN, SAMENSTELLING
9 augustus 1963 en 11 van de wet van
VAN RET RECRTSOOLLEGE,- RECRTER
10 november 1967, de Raad van de Orde
DIE DEEL UITGEMAAKT REEFT VAN RET
van Geneesheren uitsluitend bevoegd is,
RECRTSCOLLEGE OP DE TEREC?TZIT·
nu de wetgever. de beoordeling van de
TINGEN WAAROP DE ZAAK BERANDELD
onvoorzichtigheid en de dienaangaande
EN RET VONNIS UITGESPROKEN WERD,
door de geneesheer begane font enkel aan
RECRTER DIE ALS LID VAN RET
de Raad. van de Orde heeft overgelaten,
OPENBAAR MINISTERIE EEN VROEGERE
zodat zij enkel met tuchtstraffen kunnen
TEREORTZITTING, REEFT BIJGEWOOND
gesanctioneerd worden ;
W AAROP DE RECRTBANR DE ZAAK ENKEL
Overwegende dat de. vraag of eiser
TOT EEN LATERE DATUM REEFT UITvoor het onderzoeksgerecht een exceptie
GESTELD. _:_ GEEN NIETIGREID,·
van onbevoegdheid opwerpt niet afhal).gt
van de kwalificatie die hij aan zijn
verweermiddel heeft gegeven, maar van . 2° RECHTERLIJKE ORGANiSATIE.
NIETIGREID VAN EEN BESLISSING
het werkelijk voorwerp van de betwisGEWEZEN DOOR EEN RECRT,EE, . DIE
ting;
VROEGER BV RET UI')'OEFENEN VAN
Overwegende dat eiser, door te betogen
EEN ANDER RECRTERLIJR AMBT KENNIS
dat enkel de Raad van de Orde van
GENOMEN REEFT VAN DE ZAAR. Geneesheren bevoegd is .om uitspraak te
GEREORTELIJR WETBOER, ARTI):(EL 292,
doen over de hem ten · laste gelegde
TWEEDE LID.- BEGRIP.
.
feiten, geen geschil inzake bevoegdheid
.
. '
heeft opgeworpen; dat hij, immers, niet
heeft beweerd dat de raadkamer van de 1° Het vonnis van een strajgerecht lijdt
. aan geen . nietigheid omdat een van .de
onderzoeksgerechten zich de bevoegdrechters door wie het is gewezen en die
heden van een andere rechtsmacht zouden
de terechtzittingen heejt bijgewoond waartoegeeigend hebben ; dat de bevoegdheid
op de zaak werd behandeld, voordien
welke luidens de aangevoerde wettelijke
het ambt van openbaar ministerie had
bepalingen aan de Raad van de Orde van
uitgeoefend wanneer de anders s.amenGeneesheren toegekend wordt uitsluitend
gestelde rechtbank alleen maar de zaak
van tuchtrechtelijke aard is ;
tot een latere tM'echtzitting had. uitgeOverwegende dat hieruit volgt dat het
steld (1). (Impliciete oplossing.)
arrest geen beslissing .inzake bevoegdheid
is in de zin van artikel 416 van het 2o In de zin van. artikel 292, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering, dat het een
van het Gerechtelijk W etboek, heejt geen
voorbereidend arrest en een arrest van
kennis genomen van de zaak bij het
onderzoek is ;
uitoejenen van een ander rechterlijk ambt,
Dat de voorziening, nu zij v66r de
inzonderheid dat van openbaar minis~indbeslissing ingesteld werd, niet ontterie, de rechter die, voordat hij het vonnis
vankelijk is ;
gewezen en alle terechtiittingen bijgewoond had waarop de zciak werd
Om die redenen, en zonder dat de door
behandeld, als lid van het openbaar
eiser voorgedragen middelen, die geen
ministerie aanwezig was op een terechtuitstaans hebben met de ontvankelijkzitting waarop de rechtbank de .zaak
heid van de voorziening, moeten onderenkel tot een latere datum had 1.dtzocht worden, verwerpt de voorziening ;
gesteld (2). (Impliciete oplossing.)
veroordeelt eiser in. de kosten.
25 april 1977 .. ~ 2e kamer. -

Voor-

(1) en

(~),

Raadpl. cass., l·maart 1971

~:-

-
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··(WOUTERS, T. VEKEMANS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vohnis, op 1 december 1976 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rech~bank te Mechelen ;
· I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de. beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen :

26 april 1977. - 2 6 kamer. ~ Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal.

2e KAMER.- 26 april1977,

a) verweerder :

OVerwegende dat eiser als beklaagde
ge!'m hoedariigheid heeft om cassatieberoep ii1. te stellen tegen de beslissing tot
vrijspraak·'. ·van verweerder, medebeldaagde ; dat uit de stukken waarqp het
Hof 'vei'rnag acht te slaan niet blijkt dat
eiser, als burgerlijke partij, zijn voorziening ·heeft · doen betekenen aan de partij ·
tegen wie zij gericht is ;
· Dat de 'v'oorziening mitsdien niet ontvan]{elij]{ is ;
· ·· ··
b) eiser ·:

Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreveri
rechtsvormen 'in acht zijn genomen en
de 'be$lil;lsing ove.reenkomstig de wet is
gewez~ri :.· ·
· . IL In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielreohtelijke vordering :
.a) van verweerder tegen eiser :

··Overwegende dat eiser ·geen middel
aanvoert;
·
·b) van eiser tegen verweerder :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het. Hof vermag aoht te slaan
niet blijkt dat eiser de voorziening heeft
doen betekeneii aan de partij tegen wie
zij gerioht is ;
. ·Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is ;

I 0 REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.DUBBELZINNIGE REDENEN. :._ GEEN
GEMOTIVEERDE BESLISSING.
2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFzAKEN. - EEN ENKELE STRAF OPGE·
LEGD WEGENS VERSOHEIDENE MISDRIJVEN. ~ MIDDEL NIET ONTVANKE·
.LIJK OP GROND DAT DE OPGELEGDE
STRAF .WETTELIJK VERANTWOORD. IS
DOOR EEN MISDRIJF WAAROP HET.
MIDDEL GEEN BETREKKING HEEFT. BE GRIP.

1° Niet regelmatig gemotiveerd is de
beslissing waarvan het beschikkende
gedeelte op dubbelzinnige redenen is
gegrond (1). (Art. 97 Gron!lwet.)
2° Wanneer een enkele straj is opgelegd
wegens drie misdrijven, o.m. de misdrijven waarvan sprake is, enerzijds, in
de .artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek en, anderzijds, in f/,e artikelen 15-1 en 27 van het Wegverkeersreg]em(3nt, is niet onontvankelijk, bij
·gebrek a(Jm belang, op grond dat de
opgelegde straj wettelijkzou vemntwoord
. zijn door ·een misdrijf .dat de eiser niet
beoogde, het middel waarin tot staving
van de voorzie'fl,ing enkel wo?·dt aan. gevoerd dat de bestreden beslissing
onwettelijk heeft vastgesteld dat ·de eiser
zijn voertuig met een overdreven snelheid
had bestuurd- op we.lk feit artikel 27-1
van genoemd reglement inzonderheid

Om die re<;lenen, verwerpt .de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
(.Arr. cass., 1971, biz. 619) : een vonnis of een
arrest lijdt · aan geen nietigheid wanneer het
gerecht dat ze heeft gewezen, and'ers samengesteid was, en(,lrzijdB, op de terechtzittingen
waarop de . zaak behandeld en de beslissing
uitgesproken werd en, anderzijds, op een
terechtzitting waarop het gerecht de zaak
enkei tot een latere datum uitgesteid had.

Raadpi. cass., 22 oktober 1971 (Arr. cass.,
1972, biz. 193) a!smede de noot op biz. 194 :
artikei 292 G.W. verbiedt niet dat een magistraat deeineemt aan het berechten van een
zaak weike voor het burgerlijk gerecht
gebracht en gegrond was op een strafrechteIijke vervolging waarin ·hij ais magistraat
van het openbaar ministerie was opgetreden.
(1) Cass., 27 oktober 1976 (ATr. cass.,
1976, biz. 261).

-882betrekking heeft wanneer de door
de rechter in acht genomen fout, die het
gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg,
oorzaak van het ongeval, oplevert, alsmede het gebrek aan bijzondere voorzichtigheid, waarop de schuldigverklaring i.v.m. de overtreding van artikel15-1
gesteund is, ook in deze overdreven
snelheid gelegen zijn. (Impliciete oplossing.)
(WATERSCHOOT, T. MAZZARO N. EN E.,
GAUWE EN VAN DE VELDE.)

Met de notities overeenstemmend
arrest.

26 april 1977. - 2• kamer. - Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend. voorzitter. Verslaggever, de
H. Delva. Gelij kluidende conclusie,
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. De Roeck (van de
balie te Gent) en VanRyn.
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BEVOEGDHEID
BEVOEGDHEID. GESCHIL INZAKE
BEGRIP.

26 april 1977.
EN

AANLEG.

STRAFZAKEN.
BEVOEGDHEID.

De vraag of een partij voor de learner van
inbeschuldigingstelling de bevoegdheid
van het onderzoeksgerecht heeft betwist
hangt niet af van de kwaliflcatie welke
zij aan haar verweermiddel heeft gegeven,
doch van het ..werkelijke voorwerp van
h.et geschil (I).
(LE COMPTE EN D'HAESE.)

ingesteld tegen een beschikking van de
raadkamer waarbij zij naar de Correctionele Rechtbank te Brugge werden
verwezen wegens wanbedrijven;
Overwegende dat krachtens artikel 416
van het W etboek van Strafvordering
beroep in cassatie tegen voorbereidende
arresten en arresten van onderzoek of
tegen in laatste aanleg gewezen vonnissen
van dezelfde soort slechts openstaat na
het eindarrest of het eindvonnis, behalve
wanneer het cassatieberoep gericht is
tegen arresten of vonnissen inzake bevoegdheid;
Overwegende dat de eisers weliswaar
bij conclusie zowel voor de raadkamer
als voor de kamer van inbeschuldigingstelling de onbevoegdheid van de raadkamer hebben opgeworperi op grond van
artikel 6 van het Europese V erdrag tot
bescherming van de rechten van de. mens
en de fundamentele vrijheden stellende
dat (( geen eerlijke behandeling van hun
zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie gewaarborgd
is » zoals door deze verdragsbepaling
vereist;
.
Overwegende dat de vraag of de eisers
de onbevoegdheid van het onderzoeksgerecht hebben opgeworpen Iiiet afhangt
van de kwalificatie die zij. aan hun
verweermiddel hebben gegeven, doch van
de werkelijke inhoud van de betwisting ;
Dat nu hun verweermiddel ten deze
de bevoegdheid van . de onderzoeksgerechten niet betreft en er voor het
overige geen definitieve beslissing is .in
de zin van artikel 416 van het Wetboek
van Strafvordering, de voorziening voorbarig en niet ontvankelijk is ;
·
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en
de beslissing overeenkomstig de ·wet is
gewezen;
·
Om die redenen, en zondet aoht te
slaan op de memorie van de eisers waarin
geen middel betreffende de ontvankelijkheid van de voorziening wordt aange-·
voerd, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.

ARREST.

RET HOF ; ~ Gelet· op het ·bestreden
arrest; op ·22 februari 1977 door het
Hof van Beroep te Gent, kamer van
inbeschuldigingstelling, gewezen ;·
Overwegende dat het arrest het verzet
ongegrond verklaart dat de eisers hadden
(1) Cass., 25 april 1977, supra, blz. 879.

26 april 1977. - 2• kame!'. - Voorzitter,. de H. Walfters, raadsheer w:aarnemend' voorzitter. -:- · Verslaggever; de
H. Delva. Gelijkluidende conclusie,
de H. Dumon, eerste advocaat,-generaal.
- Pleiter, de H. De Becker (van de balie
te Bru~sel).
'
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27 april 1977.

van een opzeggingsvergoeding te veroordelen, erop gewezen had dat de eem:ijdige
I 0 .t\RBEIDSOVEREENKOMST.- B:m- wijziging door de werkgever van een
essentieel bestanddeel van de overeenDIENDEN. :.____ EENZIJDIGE WIJZIGING
komst de verbreking ervan tot gevolg
VAN ESSENTiELE BESTANDDELEN VAN
heeft, en enerzijds zegt « dat deze verDE OVEREENKOMST, 0NREOHTMAbreking automatisch geschiedt, zelfs
TiG:i BEEINDIGING.
buiten het weten van de werkgever,
2° ARBEIDSOVEREENKOMST. - B:m- enkel door de wijziging van de overeenkomst en zonder dat de werknemer aan
. DIENDEN. BEEINDIGING OM DRINde werkgever moet mededelen dat deze
GENDE REDENEN NA HET TENIETGAAN
wijziging tot verbreking leidt », en dat, nu
VAN DE OVEREENKOMST. BEEINDIbij het einde van de overeenkomst
GING DOELLOOS.
evenwel onmiddellijk onder de gewijzigde
voorwaarden een nieuwe overeenkomst
I 0 Artilcel 20 van de wetten betreffende
het ·bediendencontract, gecoordineerd op kon gesloten worden, « de werknemer
20 juli 1955, is niet alleen toepasselijlc over voldoende bedenkingstijd moet
w'anneer de werlcgever. of de werlcnemer .beschikken om te kunnen beslissen of
de wil te lcennen geeft de arbeidsovereen- hij al dan niet de nieuwe werkvoorlcomst' t.e beeindigen, dock oolc wanneer waarden zal aanvaarden »,en, anderzijds,
de aldus gestelde principes afieidt :
cen van de partijen de at•beidsvoor- uit
0
waarden, die essentiele bestanddelen I dat uit de omstandigheid dat de
van de 'overeenkomst zijn, eenzijdig we:rknemer niet dadelijk zijn werkzaarriheden staakt, nadat hij bericht had
wijzigt (I).
gekregen van de eenzijdige wijzigingen
2° De rechter die vaststelt dat een overeen- van zijn overeenkomst, doch voortwerkt,
lcomst door een der partijen verbrolcen niet kan worden besloten dat hij verzaakt
werd, beslist wettelijlc dat de daarop- de verbreking door toedoen van de
volgende beeindiging om dringende werkgever in te roepen ; 2° dat de
.verbreking « niet gebeurt op het ogenblik
redenen doelloos wordt (2).
van de kennisgeving van de beslissing tot
wijziging van een essentieel bestanddeel
·van de overeenkomst, doch op het
(VAN IMPE EN LITISOONSORTEN,
ogenblik waarop de werknemer op}wudt
T. LORIAUX,)
te werken »en« dat aldus een min ofmeer
lange tijd kan verlopen tussen de
ARREST (vertaling).
kennisgeving en de werkelijke verbreking »; 3° dat een uitdrukkelijke afdanRET HOF ; -:- Gelet op het bestreden king door de werkgever, na vorenvermelde
arrest, op 2.7 aprili976 door het Arbeidskennisgeving en tijdens de bedenktijd
hof te Bergen gewezeri ;
·
van de werknemer, hem het recht niet
Over· het middel afgeleid uit de schen- ontneemt zich op de verbreking te
ding van de artikelen 97 van de Grand- beroepen wegens de wijzigingen van de
wet,· IS, 20 van de wetteri · betreffende overeenkomst »,
het bediendencontract, gecoordineerd bij
terwijl, eerste onderdeel, het tegenkoninklijk besluit van 20 juli I955, ll34 strijdig, of althans dubbelzinnig is, als
en ll35 van het Burgerlijk Wetboek,
beginsel voorop te stellen dat, bij eendoordat het arrest, om te beslissen dat zijdige wijziging door de werkgever van
de arbeidsovereenkomst voor bedienden een essentieel bestanddeel van de
tussen de partijen verbroken werd door arbeidsovereenkomst voor bedienden, de
de beslissing van 5 oktober I972 waarbij verbreking « automatisch geschiedt enkel
de eisers een van de essentiele bestand- door de wijziging van de overeenkomst
delen van deze overeenkomst hebben en zonder dat de werknemer aan de
gewijzigd, ten deze, verweerders bezoldi- werkgever moet mededelen dat deze
ging, en niet door de opzegging op wijziging tot verbreking leidt », en te
9 oktober I972 wegens dringende redenen, beslissen dat uit dit beginsel volgt dat
en om de eisers bijgevolg tot betaling de verbreking « niet gebeurt op het
ogenblik van de kennisgeving van de
beslissing tot wijziging van een essentieel
(1) Cass., 29 september 1976, supra, blz. 119.
bestanddeel van de overeenkomst, doch
(2) Raadnl. cass., 6 november 1974 (Arr.
op het ogenblik waarop de werknemer
cass., 1975, blz. 310).
ophoudt te werken », zodat aldus een min
KAMER. -

-884of meer lange tijd kan verlopen tussen
de kennisgeving en de werkelijke verbre- ,
king (schending van artikel 97 van de
Grondwet); deze tegenstrijdigheid of'
althans dubbelzinnigheid in de redenen
van het arrest het niet mogelijk maakt
het ogenblik te bepalen waarop, volgens
de feitenrechters, de contractuele band
werd verbroken en, bijgevolg, evenmin
de· wettelijkheid van de beslissing na te
gaan volgens welke de overeenkomst
ten deze op 5 oktober 1972 door de eisers
werd. verbroken, wegens wijziging van
een der essentiiile bestanddelen ervan, en .
niet op 9 oktober 1972 wegens opzegging
om dringende rederien (schending Van de
artikelen 18 en 20 van de gecoi:irdineerde
wetten betreffende het bediendencontract
en 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, nu de werknemer aan
wie de werkgever kennis gegeven heeft
van zijn beslissing tot wijziging van de
overeenkomst, uitdrukkelijk of stilzwijgend mag kiezeil of hij deze wijziging
aanvaardt of, wanneer hij meent dat zij
indruist tegen een essentieel bestanddeel
van de overeenkomst, ze verwerpt, de
opvatting volgens welke de verbreking
van de contractuele band automatisch
gebeurt door de enkele wijziging van de
ovei'eenkomst, met dien verstande evenwei dat bij het einde van de overeenkomst
onmiddellijk onder de gewijzigde voorwaarden een nieuwe overeenkomst kan
gesloten worden, vooruitloopt op de
beslissing over het eenzij dige karakter
van de wijziging; die alleen de verantwoording vOrmt voor het feit dat de
verbreking aari de werkgever te wijten is,
eil bijgevolg op de ver<;>ordelirig van
laatstgenoemde, · wegens het ontbreken ·
van opzegging, tot l;Jetaling van de
vergoeding die verschuldigd .is door
degene die op een ongeoorloofde manier
de· arbeidsovereenkomst voor bedienden
beiiindigt (schending van de artikelen 20
van de g(;lcoi:irdineerde wetten betreffende
het bediendencontract, 1134.en 1135 van
het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, de regel, door'·het arrest
gesteld, dat een uitdrukkelijke afdanking
·door de werkgever; na kennisgeving van
zijn beslissing tot wijziging van de
overeenkomst en tijdens de aan de werknemer gegeven bedenktijd, « die werknemer niet het recht Oritneemt zich 'op
de verbrekirig te beroepen wegens de
wijzigingen van de overeenkcimst » geen .
enkele wettelijke basis heeft, nti, zoals
'het arrest beslist, de verbreking van de
contractuele band wegens wijziging van
eeri essentieel bestanddeel van de over-

eenkomst niet gebeurt bij de kennisgeving
« doch op het ogenblik waarop de werknemer ophoudt te werken », en, zoals uit
de feitelijke vaststellingen van het arrest
blijkt, verweerder nog geen stelling had
genomen nopens de door de eisers
besloten wijziging van de overeenkomst
op het ogenblik waarop hij wegens
dringende redenen werd afgedankt
(schending van de artikelen 18 en 20 van
de gecoi:irdineerde wetten betreffende het
bediendencontract en 97 van de Grandwet):
W at het eerste ondercleel betreft :
Overwegende dat het arrest, door de in
het middel overgenomen overwegingen,
zonder tegenstrijdigheid en dubbelzinnigheid beslist dat de oorzaak van · de
verbreking zich· op 5 oktober 1972 heeft
voorgedaan, hoewel zij pas gevolg kon
hebben na verloop van de tertnijn die de
Werknemer nodig had om stelling te
nemen nopens het eventueel ai.mgaan
van een nieuwe overeenkoms:t ;
Dat dit onderdeel van het . middel
feitelijke grondslag mist ;
. W at het tweede en het derde otrderdeel
betreft:
Overwegende dat de partij die eenzijdig
een der essentiele bestanddelen van de
arbeidsovereenkomst wijzigt deze dadelijk op ongeoorloofde wijze beeindigt ;
Overwegende dat uit het arrest volgt
dat verweerder het niet eenl:i was met de
wij ziging van de overeenkomst, ; dat ,het
arrest ' derhalve wettelijk '.beslist' 'dat,
aangezien de overeenko:ri:i.st · 'yerbrokeh
werd, de daaropvolgende oeiiiridiging
om dringende redenen doeJloof? werd ;
Dat deze twee onderdelE)n van .. ~1et
rp.iddel niet kunnen ;worden aangenor,nen ;
· Om die redenen, v~rwe1•pt de vo,o~zie
ning; veroord~elt de eisers, in de. ko~ten.

27 april 1977. - ae kartier~ ~ Voorzitter, de H. Polet, voorzitter. -Vr:-rszaggever, de. H.· Closon. ~. Gelijkluiden_de
conclusie, .de H. Duchatelet, advocaatgeneraal. ..:___ Pleiter,s, de Hit: Yari'R~
en L. Simont.
·
"
··
·:

'

t--

~:-

-8851e KAMER.- 28 april1977.

(STOCLET, T. RAICK.)

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. - · BESLISSING WAARBIJ H.I!JT
VElRWEER TEGEN EEN VORDERING
WORDT AFGEWEZEN. GEEN ANTWOORD OP HET MIDDEL WAAROP DIT
VERWEER IS GEGROND. NrET GEMOTIVEERDE BESLISSING.

ARREST (vertaling).

2° CASSATIEMIDDELEN. ~BuRGER
LIJKE ZAKEN.- MrDDEL GEGROND OP
WETTELIJKE BEPALINGEN DIE NOCH
VAN OPENBARE ORDE NOCH DWINGEND
ZIJN, MIDDEL NIET VOORGELEGD
AAN DE FEITENRECHTER EN WAAROVER
DEZE OP EIGEN INITIATIEF NIET HEEFT
BESLIST. - NIEUW MIDDEL. - NIETONTVANKELIJKHEID.
3° LEVENSONDERHOUD. - UITKERING TOT ONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING. - ONDERHOUDSPLICHTIG:E DIE
AAN ZIJN ·GEWEZEN ECHTGENOOT EEN
HUIS WIL ·TER BESCHIKKING LATEN EN
DIT AANBOD .AFHANKELIJK STELT ·VAN
DE 'TOEKENNING VAN EEN BEPAALD
UITKE):!.INGSBEDRAG.
BESLISSING
WAARBIJ HET VOORDEEL IN. NATURA
WORDT GEHANDHAAFD EN DE .GELDE.LIJKE BEDRAGEN WORDEN VERHOOGD.
- WETTELIJKHEID.
1° Niet gemotiveerd ~s de beslissing 'die

het :verweer .. op .een .vordering.. ajwijst,
zo'(tder te antwoorden .op 'het . middel
waarop ..d# verweer. is· gegrond · (1').
(Art. 97 Grondwet ..)
2° Nieuw· en derhalve niet ontvankelijk

tot staving van een voorziening . in
burgerlijke zaken is het middel gegrbnd
op wettelijke. bepalingen die noch van
open bare· orde n'dch dwirigend zijn, dat
niet aan de jeitenreohte1· is voorgelegd
en waarover deze niet op eigen initiatief
heejt be~list {2): . · ·
··
3° wanneer de ~~derhoudsplichtige aan
zijn gewezen eohtgenoot een · aanbod
in natura. heejt gedaan ajhankelijk 1;an
de toekenning van een door hem bepaald
uitkeringsbedrag,- kan de rechter wettelijk
·beslissen ·dat. · het aangeboden voordeel
in natura wordt gehandhaafd en dat
de geldelijke bedragen, waarvan hij het
principe niet betwistte, w01·den verhoogd.
(1) Cass., 22 oktober 1976, supra, blz. 229;
raadpl. cass.; 17 maart 1977, supra, blz. 777.
(2) Oass., 2 september 1976; supra, .blz. 6;
raadpl. cass;, 8 en' 12 oktober 1970, ·supra;
blz.• 157. en 181;

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 mei 1976 gewezen door de
Reehtbank van Eerste Aanleg te Brussel,
in hoger beroep rechtdoende ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 6, 203, 204, 205 (wet van
20 november 1896, artikel 2), 206, ll31
en 1l33 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis, na de vaststelling
dat de partijen, bij een v66r hun echt·
scheiding gesloten akkoord, met name
een overeenkomst hadden bereikt nopens
het bedrag van de verschillende uitkeringen en. bedragen die eiser aan
verweerster na de echtscheiding moest
betalen zowel voor haarzelf als voor de
kinderen, eisers nicht, Christine Stoclet,
inbegrepen, en dat dit akkoord geheel
nietig · is, eiser. · veroordeelt om ·aan
verweerster vanaf 5 februari tot 30 oktober 1975 een bedrag van 17.000 frank
per maand te betalen voor Christine
Stoclet en hem bovendien veroordeelt
om binnen de aldus· .bepaalde tijd. de
medische .en heelkundige kosten, universiteits- en schoolkosten alsmede de kosten
voor bijzondere lessen .voor het kind
Christine Stoclet, te dragon,
. tm·wijl deze,veroordeliligen niet wettelijk verantwoord . zijn omdat, · eneq;ijds,
zij op een nietig verklaarde over6'enkonist
steunen (schending van de artikelen 6,
1131 en ll33 vanhetBurgerlijk Wetboek)
en omdat, anderzijds, de• wet. geen
verplichting tot levensonderhoud · instelt
tussen een oom en ·zijn nicht (schending
van de· artikelen 203, 204, 205 [wet van
20 november 1896, artikel 2] en 206 .van
het Burgerlijk Wetboek);
en terwijl hEit vonnis niet antwoorde
op eisers conclusie waarin doze· bet6ogde
dat zijn nicht en pupil die vroeger bij
v;erweerster woonde, iri haar eigen levensonderhoud voorzag door middel · vari.
inkomsten uit het kapitaal dat zij bezat
ten gevolge van het overlijden van haar
moeder (sehending van artikel 97 van
· de Grondwet) :
Overwegende ·dat eiser, enerzijds,., in
zijn dagvaarding van 4 februari 197 5,
betoogde dat noch in rechte nochjn.feite
rekening mocht worden gehouden met· de
overeenkomst op de eer· die de partijen
v(l6r de uitspraalc van ·de echtscheiding
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een persoonlijke uitkering toekende,
een uitkering voor ieder van de vier
kinderen uit het huwelijk en een voor
eisers nicht en pupil, Christine Stoclet,
die toen bij verweerster woonde ; dat
eiser, zonder enig voorstel betreffende
zijn nicht, aanbood om aan verweerster,
buiten een persoonlijke uitkering van
10.000 frank, een globale uitkering van
20.000 frank voor de vier gemeenschappelijke kinderen te betalen ;
Dat,. anderzijds, eiser in zijn conclusie
van hoger beroep deed gelden dat
Christine Stoclet thans bij hem woonde
en dat zij, toen zij bij verweerster woonde,
in haar eigen onderhoud voorzag door
middel· van inkomsten uit het kapitaal
dat zij bezat ten gevolge van het overlijden van haar moeder ;
Overwegende dat het vonnis, hoewel
het de overeenkomst op de eer van v66r
de echtscheiding nietig verklaart, eiser
veroordeelt om aan · verweerster een
uitkering te betalen voor het onderhoud
van Christine Stoclet, zonder bovenvermelde conclusie van eiser te beantwoorden;
Dat het vonnis aldus artikel 97 van
de Grondwet schendt en dat het middel
in dit opzicht gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 6, voor
zover als nodig het oude artikel 30I, 30I,
§I (wet van.9 juli I975, artikeli), ll3I,
ll33, II34, ll35, 1319, 1320 en I322 van
het Bqrgerlijk W etboek, .
doordat, .na te hebben vastgesteld dat
eiser bij akkoord van 5. mei I96_9, dat
door de rechtbank geheel nietig wordt
verklaard, zich met name .ertoe verbond
verweerster gratis het genot van een
onroerend goed te Iaten, het vonnis akte
verleent aan eiser dat hij verklaart verweerster vrij te Iaten beschikken over
het onroerend goed gelegen te Ukkel,
Maarschalk N eylaan 55, hem voor zoveel
als nodig veroordeelt tot uitvoering van
dit aanbod en zegt dat. er geen reden is
om deze genotsafstand nu reeds in de
tijd te heperken,
terwijl, zo eiser in d!l dagvaarding
verklaard heeft dat hij verweerster vrij
liet beschikken over het eigendom aan
de Maarschalk Neylaan te Ukkel, dit
niet neerkomt op een aanbod, doch op een
eenvoudige feitelijke vaststelling, namelijk dat verweerster op dat ogenblik vrij
over dit eigendom kon beschikken ;
zulks niet impliceerde dat eiser ermee
instemde .verweerster onvoorwaardelijk

de vrije beschikking over het onroerend
goed te Iaten, met name zonder beperking
in de tijd en zonder tegenprestatie welke,
volgens de dagvaarding, de ,betaling van
een uitkering van IO.OOO frank per m11and
aan verweerster en van 20.000 frank
per maand voor de kinderen moest. zijn,
waaruit volgt dat het vonnis de bewijskracht van de dagvaarding (schending
van de artikelen I3I9, I320 en I322 van
het Burgerlijk W etboek) en, in elk geval,
de verbindende gevolgen van. het beweerde aanbod van eiser (schending van
de artikelen ll31 en II35 van het
Burgerlijk Wetboek) miskent;
terwijl, zelfs indien het beweerde aanbod van eiser moest worden beschouwd,
quod non, als de verwezenlijking in
natura van de verbintenis tot betaling
van een uitkering tot levensonderhoud
na echtseheiding, bij toepassing van
artikel 30I van het Burgerlijk Wetboek,
men nog zou moeten aannemen dat
dit aanbod slechts zijn oorsprong kon
vinden in een geheel· nietig verklaarde
overeenkomst en dat deze da:n ook geen
gevolgen kon hebben . en dus· evenmin
eiser kon verbinden (schending van de
artikelen 6, voor zoveel als no dig 30 I oud,
30I, inzonderheid § I [wet vari. 9 juli I975,
artikell], ll3I en 1133 van het Burgerlijk
Wetboek) :
W at het eerste onderdeel betreft :
·overwegende dat, enerzijds, de eerste
rechter eiser akte had verleend « dat · hij
in zijn dagvaarding v'erklaart eiseres
(thans verweerster) vrij te Iaten beB!Jhikken over het eigendom van de
Maarschalk N eylaan 55 >> ;
Dat eiser in zijn akte van hoger beroep
zegde cc dat het voorstel ... als in de
dagvaarding gesteld, gei:ntimeerde (thans
yerweerster) vrij over het huis _te Iaten
beschikken, slechts geldig was ten aanzien
van een redelijk uitkedngsbedrag · waarvan hij in zijn dagvaarding gewag
maakte >>;
Dat eiser. zelf zulks dus niet als een
loutere feitelijke vaststelling beschouwde,
doch als een aanbod, en dat. het middel,
dat de openbare orde niet raakt, in
zoverre het tegenovergestelde wordt
beweerd, nieuw is ; dat het derhalve niet
voor het. eerst voor he.t Hof kan worden
voorgedrage.n ;
Ove.rwegende dat, ande.rzijds, de.
re.chte.r we.ttelijk he.eft kunnen be.slisse.n
dat he.t door e.ise.r aange.boden .voordeel
in natura aan ve.rwee.rster moest worden
toegeke.nd e.n te.ve.ns ove.rwe.ge.n dat
he.t bedrag van de. ge.lde.lijke · bijdrage.n
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van eiser, waarvan hij het principe niet
betwistte, moest worden verhoogd ;
Dat het eerste onderdeel van het
middel niet kan worden aangenomen ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis, om aan
verweerster het door eiser aangeboden
voordeel in natura toe te kennen, niet
steunt op de overeenkomst op de eer die
het nietig verklaart, doch wel op de
vermeldingen van de processtukken ;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, vernietigt het. bestreden vonnis, in zoverre het eiser veroordeelt om een uitkering te betalen voor
het onderhoud van zijn nicht en pupil,
Christine Stoclet, en over de kosten
beslist ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
houdt de kosten aan opdat erover door de
feitenrechter zou worden beslist ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de- Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel,
zitting houdend in hager beroep.
28 april 1977. ·.:_:_ 1e kamer. - Voorzitter, Ridder Rutsaert, _eerste voorzitter.
Verslaggever, !:1(\ Jl, Capelle. Gelijkluidende conclusie, de· H. Ballet,
advocaat-generaal. -. Pleiters, de HH.
Fally en Dassesse.
·

~e
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1° HUWELIJKSCONTRACT. - MET
DE . WETTElN EN DE GOEDE ZEDEN
STRIJDIG BEDING. ~ BEDING VAN EEN
HUWELIJKSOONTRACT
WAARBIJ
DE
ECHTGENOTEN .ELKAAR. WEDERZIJDSE
VOORDELEN TOEKENNEN MET EEN ONT'
BINDEND]jl VOORWAARDE, NL. HET AANGAAN VAN EEN TWEEDJJ( iiUWELIJK
DOOR DE OVERLEVENDE EOHTGENOOT.
OF DIT . BEDING AL DAN NIET
GEOORLOOFD' IS MOET IN IEDER GEVAL
WORDEN BEOORDEELD OP GROND VAN
DE BEWEEGREDENEN ERVAN ..
2° BEWIJS>--:--BEWIJS DOQR Q-ESCIIRIFT.
___:: EEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -

BURGERLIJKE ZAKEN. 0VEREENKOMST. flUWELIJKSCONTRAOT, UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE
BEWOORDINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. - GEEN MISKENNING VAN DE
BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.
1° Het beding van een huwelijkscontract
waarbij de echtgenoten elkaar wederzijdse voordelen toekennen met een
ontbindende voorwaarde, nl. het aangaan
van een tweede huwelijk door de overlevende echtgenoot, is op zichzelf noch
geoorloofd noch ongeoorloofd ; of dit
beding al dan niet geoorloojd. is, moet
in ieder geval worden beootdeeld op
grond van de beweegredenen ervan ( 1).
(Artt. 900 en 1131 B.W.)
2° De bewijskracht van een huwelij/cscontract wordt niet mislcend door de
beslissing die aan deze overeenkomst,
en met name aan het beding waarbij
aan de overlevende. echtgenoot een vruchtgebruik op de goederen van de nalatenschap van de eerststervende wordt toegekend zolang de overlevende niet hertrouwt, een met de bewoordingen ervan.
verenigbare uitlegging geeft (2).
(SIMON EN DE ROOK,
T DOMER EN LITISCONSORTEN.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op.27 januari 1976 door het Hof
van Beroep te Bergen gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, 900, 1131,
1133, 1168, 1185, 1319, 1320, 1387 vari
het Burgerlijk ,W etboek, 97 · van de
Grondwet en, voor zoveel als nodig,
1169 tot 1184, 1186, 1187 en 1188 van
het Burgerlijk Wetboek,
·
doordat, ter verwerping van het ver~
weermiddel van de eisers ten betoge :dat·
het beding van het huwelijkscontrac~
van eiseres en--Charles -Domer, luidens
hetwelk het vruchtgebruik va,n de over~
levende echtgenoot zou eindigen bij
diens hertrouwen, nietig was ,wegens
strijdigheid met de openbare orde en de
goede zeden, het bestreden arrest, na te
(1) Raadpi. cass., 2 mei 1969 (Arr. cass.,.
1969, biz. 834).
·
·
(2) Raadpi. cass., 4 november 1976, supm,·
biz. 263.
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hebben vermeld dat het litigieuze beding,
waarvan · het zegt dat het " niet in een
voorwaardelijke vorm was opgesteld ,,
betekent « dat het vruchtgebruik blijft
bestaan tot een eventueel hertrouwen"
en dat "men vermijdt over de term
extinctieve voorwaarde te spreken wegens
het. onzekere karakter van het hertrouwen », erop wijst dat " voortreffelijke
auteurs " het woord extinctief gebruiken
wa:llneer zij spreken over het hertrouwen
van de overlevende echtgenoot, en beslist
dat " artikel 900 van het Burgerlijk
Wetboek bijgevolg hier geen toepassing
vindt'" en dat men «.voor het litigieuze
beding' de kwalificatie van voorwaarde
kan ont:wijken »,
·
tM·wijl, eerste onderdeel, alle mogelijke
bepalingen van een huwelijkscontract
nietig zijn wanneer zij strijdig zijn met de
openbare 'orde en de goede ·zeden, het
bestreden arrest, door de nietigheid
gesteld op de bepalingen die strijdig zijn
met de openbare circle en de goede zeden
te beperken · tot de bepaling die een
vocirwaarde oplevert in de zin yan artikel 1168 van het Burgerlijk Wetboek,
de ai·tikelen 6, 900, 1131, 1133 en 1387
van het Burgerlijk Wetboek scheridt en
zijn beslissing grondt op een redenering
die, oak al was zij juist, helemaal niet
ter zake ·dienend is (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, door enerzijds te
erkennen dat het ·eventueel. ·hertrouwen
van de overlevende echtgenoot een
onzekere gebeurtenis is en door anderzijds te· beslissen dat deze toekomstige
en onzekere gebeurtenis niet als een
<< voorwa~rde"
moet worden gekwalificeerd, doch als een (lxtinctieve termijn
zou ktinnen worden beschouwd op grand
d~;Lt « voortreffelijke auteurs " deze uitdruk~ing zouden gebruikt hebben, het
arrest de wettelijke begrippen voorwaarde en termijn miskent (schending
van de artikelen 1168 en 1185 van het
Burgerlijk W etboek en, voor zoveel als
nodig, 1169 tot 1184, 1186, 1187 en 1188
van dit wetboek) en zijn beslissing steunt
op onsamenhangende en tegenstrijdige
redenen (schending van artikel 97 van
de Grondwet) ;
derde onderdeel, het litigieuze bed!ng
van het huwelijkscontract van eiseres
eh van wijlen Charles Domer, zoals het
in het arrest werd weergegeven, bepaalt
dat de toekenningen en schenkingen in
vrU:chtgebruik waarvan sprake in de
vorige . . artikelen
van
voornoemd
huwelijkscontract nietig en van ohwaarde
zullen zijn " in geval van hertrouwen van

een van beide toekomstige echtgenoten,
ongeacht of uit huidig· huwelijk kinderen
zijn gesproten »,en zulks vanaf de datum
van dit hertrouwen ; het litigieuze beding
aldus het einde van het vruchtgebruik
doet afhangen van een eventueel hertrouwen, zodat het arrest, . d()or te
beslissen dat het litigieuze beding niet
in een voorwaardelijke vorm is gesteld
en dat men voor een eventueel hertrouwen de kwalifioatie van voorwaarde
kan ontwijken, aan het litigieuze beding
een uitlegging geeft die niet verenigbaar
is met de bewoordingen ervan en aldus
de artikelen 1319 en 1320 van het
Burgerlijk W etboek schendt :
W at het eerste en het tweede onderdeel
samen betreft :
Overwegende dat de eisers in hun
conclusie van hager beroep betrekkelijk
de juridische aard van artikel 9 van het
tussen eiseres Simon .en haar pverleden
eerste echtgenoot gesloten huwelijkscontract, betoogden dat · dit artikel
« de wederzijdsf;) voordelen. die de. 'toekomstige echtgenoten aan elkaar hebben
toegestaan met een. ontbindende v:oor.waarde belast, . met name het aangaan
van een tweede huwelijk door de .over~
levende echtgenoot ; dat het hier · geen
extinctieve termijn betreft ; dat een
terrnijn inderdaad een . toeko:r'J:lstige en
vaststaande gebeurtenis is en dat zulks
zeker niet kan worden gezegd van het
eventueel hertrouwen: van de overlevende
echtgenoot " ;
· '
·
Overwegende dat het arrest weliswaar
bij het onderzoek van deze rechtsvraag
zegt dat, " zo men aarzelt om te spreken
van een extinctieve termijn, wegens het
onzeker karakter van het hertrouwen,
tach moet worden vastgesteld dat goede
auteurs deze uitdrukking gebruiken >> en
« dat artikel 900 van het ·Burgerlijk
W etboek hier bijgevolg niet van toepassing is " ;
.
Doch overwegende dat het arrest, dat
vervolgens onderstelt dat voormeld artikel 9 een ontbindende voorwaarde zou
bevatten, beschouwt dat « een dergelijke
voorwaarde niet strijdig is met de wetten
en de goede zeden ; dat ze duidelijk
geen druk wil uitoefenen op de overlevende e.chtgenoot om weduwnaar te
blijven ";
Overwegende dat uit de context van
het · arrest volgt dat deze beschouwing
slechts een gevolgtrekking is uit andere
voorafgaande motieven, waardoor het
hof van beroep terecht erop wees dat in
deze stof elk a priori moet 'worden
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geoorloofd of ongeoorloofd karakter van
het betwiste beding moet worden nagegaan;
Dat het arrest dienaangaande releveert
<< dat de partijen klaarblijkelijk enkel
contractueel overeenkwamEm over een
oorzaak die een einde maakt aan het
vruchtgebruik dat ze elkaar verleenden
en het beding betekent dat het. vrucht·
gebruik tot een eventueel hertrouwen
blijft bestaan ; . . . dat zulks volstrekt
normaal is wanneer men er rekening mee
houdt dat .het vruchtgebruik op zichzelf
een tijdelijk zakelijk recht is waarvan
degene die het vestigt de duur mag
bepalen overeenkomstig artikel 617 van
het Burgerlijk Wetboek en dat het
normaal dient om de familiale problemen
voor een bepaal(le tijd op te lassen; ...
dat de contractanten .,. het in dit geval
nuttig oordelen elkaar wederzijds een
vruchtgebruik toe te kennen zolang zij
wedtlwnaar zullen blijven, terwijl zij
erop wijzen dat dit voordeel zal eindigen
als de toestand van de overlevende door
hertrouwen grondig wordt gewijzigd '' ;
Overwegende dat aldus blijkt dat,
ook al was het litigieuze artikel 9 met een
voorwaarde belast, het arrest, op grond
van de eigen omstandigheden van de zaak
die het · soeverein in feite vaststelt,
beschouwt dat deze voorwaarde niet
ongeoorloofd is en dat zij dan ook niet
kan leiden tot toepassing van artikel 900
van het Burgerlijk Wetboek; dat het
arrest door deze overweging zijn beslis·
sing wettelijk verantwoordt;
Dat het eerste onderdeel van het
middel, dat op een onjuiste uit!egging van
het arrest berust, feitelijke grondslag
mist en dat het tweede, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is;
W at. het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 9 van het
tussen eiseres en wijlen haar ·eerste
echtgenoot gesloten huwelijkscontract
als volgt is gesteld : « in geval van her·
trouwen. van een van be ide toekomstige
echtgenoten, ongeacht of uit huidig
huwelijk kind.eren zijn gesproten, zullen
de toekenningen en schenkingen in
vruchtgebruik nietig en van onwaarde
zijn va~af de datum van dit her·
trouwen.,;
Overwegende dat, nate hebben gezegd
" dat, alle betwisting over de ·woorden
ter zijde geschoven, ten deze moet worden
nagegaan welke de gemeenschappelijke
bedoAling van de partijen is: geweest "

en te hebben vastgesteld · « dat het
litigieuze beding niet in de voorwaardelijke vorm is gesteld "• het arrest, op
grond van de in het antvv.oord op het
eerste en tweede onderdeel van het
middel uiteengezette redenen, kon be·
slissen dat het niet ertoe strekte een
morele druk uit te oefenen op de ov.erlevende opdat hij weduwnaar zou blijven ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel,
Dat geen van de onderdelen vail het
middel kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de. kosten.
28 april 1977. - 1e kamer. - Voorizittm·, Ridder Rutsaert,. eerste voorzitter.
- Verslaggever, de H. Capelle.- Gelijkluidende oonolusie, de H. Ballet, advocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. Van Ryn
en A. De Bruyn.

1e KAMER.- 28 apri11977.
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. - CoNCLUSIE. - BEsLISfliNG
DIE DE FEITELIJKEl GEGEVENS VElRMELDT WAAROP ZIJ IS GEGROND. BESLISSIN\} DIE ALDUS ANTWOORDT OP
DE CONCLUSIE WAARIN ANDERE OF
HIERMEE STRIJDIGE GEGEVENS WORDEN
UITEENGEZET. - BESLISSING RE(mLMATIG MET REDENEN OMKLEED.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. ~- BURGERLIJll:E
ZAKElN. ~ CONCLUSIE. BElTbOG
DAT NIElT MElElR TER ZAKE DIElNEND IS
WE GENS DE OPLOSSING · DOOR.· -.DE
RECHTER AAN HET GESCHIL GEGEVEN.
GEElN VERPLICHTING VOOR ·DE
RECHTER TE ANTWOORDEN OP . DEl
CONCLUSIE WAARIN DIT BETOOG VOORKOMT.

i

0

Regelmatig met. redenen omlcl~ed is de
beslissing die de feitelijke -geg.ev,ens
vermeldt wam·op zij is gegrond, .. en
aldus antwoordt op de conclusie waarin
andere of hie1·mee strijdige,, jeitelijke

-890gegevens worden uiteengezet (1). (Art. 97
Grondwet.)
2° De rechter is niet ve1·plicht te antwoorden

op een conclusie waarin een betoog
voorkomt, wanneer dit niet meer ter
zake dienend is wegens de oplossing die
hij aan het geschil geeft (2). (Art. 97

2° De devolutieve kracht van het hoger

beroep kan de rechter in hoger beroep
niet beletten te beslissen dat een partij
die voor de ee1•ste rechter de echtheid. van
een handtekening heeft erkend niet meer
vermag deze echtheid in hoger beroep
te betwisten. (Art. 1068 G.W.)

Grondwet.)
(BUELENS, T. SOETEWRY.)
(GEMEENTE ANDERLECHT,
T. VAN DROOGENBROECK.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
28 april 1977. 1e kamer. - VoorRidder Rutsaert, eerste voorzitter.
- Verslaggever, de H. Capelle.- Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, advocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. L. Simont
en A. De Bruyn.

~zitter,

1e KAMER. -

29 april 1977,

1o VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. BuRGERLIJKE ZAKEN.
0NSPLITSBAAR GESCHIL, - BEGRIP.
2o HOGER BEROEP. - BuRGERLIJKE
ZAKEN.- DEVOLUTIEVE KRACHT VAN
HET HOGER BlilROEP, - · BELET DE
RECHTER IN HOGER BEROEP NIET TE
BESLISSEN DAT EEN PARTIJ DIE VOOR
DE EERSTE RECHTER DE ECHTHEID VAN
EEN HANDTEKENING HEEFT ERKEND
NIET MEER VERMAG DEZE ECHTHEID
IN HOGER BEROEP ~TE BETWISTEN.
1° Overeenkomstig a1·tikel 1084 van het

Gerechtelijk Wetboek is het geschil enkel
onsplitsbaar wanneer de gezamenlijke
tenuitvoerlegging van de onderscheiden
beslissingen waartoe het aanleiding
geejt, materieel onmogelijk zou zijn (3).
(Art. 31 G.W.)

(1) Cass., 19 januari 1977, supra, biz. 563.
(2) Cass., 22 september 1976, sup1'a, biz. 87.
(3) Raadpl. cass., 22 februari 1973 (A1'1',
cass., 1973, biz. 621) en 26 mei 1976 (ibid.,
1976, biz. 1069), alsmede de noot 1 onde1·
cass., 22 april 1977, stt.pra, biz. 869.

ARREST.
HET HOF ; - Ge1et op het bestreden
arrest, op 11 maart 1976 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 883 tot 894, 1042,
1044, 1045, 1068, 1138, 3°, van het
Gerechtelijk Wetboek, 6, 1319, 1320,
1322, 1337, 1338 van het Burgerlijk
W etboek, 97 van de Grondwet, en van
het algemeen rechtsbeginsel van de
eerbied voor de rechten van de verdediging,
doordat het arrest eiseres veroordeelt, in
verhouding met haar rechten in de nalatenschap, een gedeelte van de aan verweerder toegekende provisionele schadevergoeding van 500.000 frank te betalen,
en een gerechtelijk deskundige aanstelt
met als opdracht de verkoopwaarde op
7 november 1969 van de onverkochte
goederen te bepalen en, aan de hand van
de overeenkomst van 16 oktober 1961, de
volledige afrekening tussen de partijen
op te stellen, om de reden dat eiseres
vruchteloos de handtekening van haar
rechtsvoorganger op . de overeenkoll)st
betwist en een schriftonderzoek vordert ;
dat zij immers voor de eerste rechter noch
de inhoud, noch de geldigheid van dit
contract heeft betwist, evenmin de
principiele · gegTondheid van de eis,
zodat de eerste rechter met reden heeft
kunnen vaststellen dat slechts het bedrag
van de gevorderde schadevergoeding
werd betwist,
terwijl, eerste onde1·deel, het door eiseres
tegen het beroepen vonnis ingestelde
hoger beroep het geschil zelf bij het hof
van beroep aanhangig heeft gemaakt
zodat eiseres · gerechtigd was de echtheid
van de handtekening van haar rechtsvoorganger te betwisten en een schrift.
onderzoek te vorderen, ook al had zij dat
middel niet in eerste aanleg opgeworpen
(schending van de artikelen 883 tot 894,
1042 en 1068 van het Gerechtelijk
Wotboek);

-891tweede onderdeel, eiseres voor de eerste
rechter onder aJ.le voorbehoud en zonder
enige nadelige erkenuing had geconcludeerd, zodat. zij de betwisting van de
echtheid van het geschrift van haar
rechtsvoorganger geenszins had verzaakt
en de echtheid daarvan noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend had erkend en
gerechtigd was dit middel, dat overigens
tot de openbare orde behoort, in hager
beroep aan te voeren (schending van de
artikelen 883 tot 894, 1044, 1046, 1068
van het Gerechtelijk Wetboek, 6, 1319,
1320, 1322, 1337, 1338 van het Burgerlijk
W etboek en van voormeld algemeen
rechtsbeginsel) ;
derde onderdeel, de motivering van het
arrest het niet mogelijk maakt uit te
maken of eiseres geacht wordt de echtheid van de handtekening van haar
rechtsvoorgariger in eerste aanleg te
hebben erkend, of die betwisting definitief te hebben verzaakt; het arrest zich
bovendien over de vraag naar de echtheid
van de betwiste handtekening niet
uitspreekt (schending van de artikelen 97
van de Grondwet en 1138, 3°, van het
Gerechtelijk Wetboek) :
Betreffende de grand van niet-ontvankelijkheid van de voorziening door
verweerder hieruit afgeleid dat de in het
middel opgeworpen vraag naar de echtheid van de handtekening van ·wijlen
·Gustaaf Buelens onsplitsbaar is tussen
de erfgenamen van voormelde Gustaaf
Buelens, terwijl eiseres de twee andere
erfgenamen van wijlen Gustaaf Buelens,
die bij het bestreden arrest . betrokken
waren, in strijd met wat artikell084 van
.het Gerechtelijk Wetboek eist, niet
in de zaak voor het Hof heeft betrokken :
Overwegende dat eiseres en twee
andere medeerfgenamen van· wijlen
Gustaaf Buelens in deze hoedanigheid
werden gedagvaard tot betaling aan
verweerder van bepaalde vergoedingen
,wegens ·niet-uitvoering van een tussen
hun rechtsvoorganger en · verw'eerder
gesloten overeenkomst ; dat zij door het
·arrest werden veroordeeld om, (( elk tot
'beloop van zijn (niet betwiste) erfrech:telijke deel in de nalatenschap "
van Gustaaf Buelens, aan verweerder
een provisie van 500.000 frank te betalen;
Overwegende dat. een beslissing waarbij, ten aanzien van eiseres, de handteke:riing van .verweerder onecht ZOU '''Orden
· bevon.den .en eiseres dus niet tot bel6op
. van haar erfrechtelijke deel zori kutmon
worden veroordeeld, terwijl de' veroor. doling van de twee medeerfgenamen, 'elk

tot hun erfrechtelijke deel in de nalatenschap, zou blijven bestaan, niet tot een
toestand zou leiden waarbij de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen materieel onmogelijk zou zijn ;
Dat het geschil dus, overeenkomstig
artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek,
niet onsplitsbaar is in de zin van artikel 1084 van ditzelfde wetboek; dat de
grand van niet-ontvankelijkheid niet
kan worden aangenomen ;
Ten aanzien van het middel :
Overwegende dat het arrest beslist
dat de appellanten, onder welke eiseres,
vruchteloos de handtekening van hun
rechtsvoorganger op .de litigieuze overeenkomst betwisten daar zij voor de eerste
rechter noch de geldigheid noch de
inhoud van dit contract evenmin als de
principiiile gegrondheid van de eis hebben
betwist, zodat de eerste rechter met reden
heeft kunnen vaststellen dat slechts het
bedrag van de gevorderde schadevergoeding werd gecontesteerd ;
Overwegende dat het hof van beroep
zodoende te kennen geeft dat de appellanten, en dienvolgens eiseres, de echtheid van de handtekening impliciet
hebben erkend;
Overwegende dat het hof van beroep
zonder de in het middel vermelde wetsbepalingen te schenden, uit. de. met
elkander overeenstemmende omstandigheden die het opsomt, met name dat
eiseres, voor de eerste rechter, aileen
het bedrag van de gevorderde schadevergoeding contesteerde en noch de
geldigheid noch de inhoud van de
overeenkomst noch de principiele gegrondheid van de vergoeding betwistte,
heeft kunnen a:fleiden dat eiseres de echtheid van de handtekening had erkend ;
Overwegende dat de devolutieve kracht
van het hager beroep het hof van beroep
niet kon beletten te beslissen dat eiseres
de echtheid van de handtekening had
erkend en dus niet ·meer vermocht die
ec{ltheid in hager beroep te betwisten ;
Overwegende dat oak de omstandigheid
dat eiseres voor de eerste rechter had
geconcludeerd (( onder alle voorbehoud
en: zonder enige nadelige erkem1.ing ,,
gelet op de niet gepreciseerde aard van
dit vage voorbehoud, het hof van beroep
niet kon beletten zodanige gevolgtrekking, zonder de bewijskracht val\ de
conclusie te schenden' en zonder de
rechten van de verdediging te miske:zinen,
uit de omstandigheden die het arrest
opsomt, af te leiden ;

~
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Overwegende dat het met de openbare
orde geenszins strijdig is dat een partij
de echtheid van een handtekening zou
erkennen;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
29 april 1977. - 1e kamer. - Vom·zitter en Verslaggever, de H. de· Vreese,
raadsheer .waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclttsie, d·e· H. Velu,
advocaat-generaal. - Ple,ite1·s, de HH.
Houtekier en van Heeke.

1e

1°

29 april 1977,

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
0NDERLINGE SCHE]'i[KINGEN
EN TESTAMENTEN ONDER ECHTGENOTEN
TIJDENS HET HUWELIJK BIJ EEN EN
DEZELFDE AKTE. - H U N NIETIGHEID
VLOEIT VOORT UIT DE VORJ\1 VAN
DE AKTE.
0

2°

KAMER. -

-

SCHENKINGEN EN TEST AMENTEN. ONDERLINGE SCHENKINGEN
EN TESTAMENTEN ONDER ECHTGENOTEN
TIJDENS HET HUWELIJK BIJ EEN EN
DEZELFDE AKTE. ZIJN IN PRINCIPE
VOLSTREKT NIETIG.

3°

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN. 0NDERLINGE SCHENKINGEN
EN TESTAMENTEN ONDER ECHTGENOTEN
TIJDENS HET HUWELIJK BIJ EEN EN
DEZELFDE AKTE. 0VERLIJDEN VAN
DE
SCHENKER.
BETREKKELIJKE
NIETIGHEID.

4°

CASSATIEMIDDELEN. BuRGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL GEGROND OP
EEN RECHTSDWALING VAN DE RECHTER.
DWALING ZONDER INVLOED OP DE
WETTELIJKHEID VAN HET BESCHIKKENDE GEDEELTE. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° De nietigheid van onde1·linge schenkingen en testamenten onder echtgenoten
tijdens het httwelijk bij een en dezelfde
akte vloeit voort uit de voTm van de akte
en niet uit de onbekwaamheid om te
beschikken (1). (Art. 1097 B.W.)

2° De nietigheid van onderUnge schenkingen en testamenten onder echtgenoten
tijdens het huwelijk bij een en dezelfde
akte is, in p1·incipe, een volstTekte
nietigheid (2). (Art. 1097 B.W.)
3° De nietigheid va-n onrJ,edinge schenkingen en testamenten qnder echtgenoten
tijdens het huwelijk bij een e~ dezelfde
akte is na het ove1·lijden .van de schenke1·
een betreklcelijke nietigheid en lean
worden gedekt dam· bevestiging, belcrachtiging of v1·ijwillige uitvoering
van de schenking (3). (Artt. 1097 en
1340 B.W.) .
4° Niet ontvankelijlc, wegens het ontbreken
van belang, is het middel dat a.an de
rechte1· verwijt een rechtsdwaling te
hebben begaan, wanneer deze geen
invloed heejt op de wettelij kheid van het
bestreden beschilckende gedeelte (4).
(LAMBERT A. EN DE BEIR,
T. LAMBERT J. EN LITISCONSORTEN. ).
ARREST.
HET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 26 maart 1976 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;

Over het eerste middel,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1097, 1319, 1320 en 1340 van
het Burgerlijk W etboek,
doordat, na te hebben geconstateerd
dat op 29 november 1957 de echtgenoten
Lambert-Malfliet drie overeenkomsten
hebben gesloten respectievelijk met hun
drie zoons Joseph, Marc en Paul, waarbij
zij aan gezegde zoons respectievelijk 26,
25 en 26 aandelen in de vennootschap
<< W eduwe
I vo Bekaert en Kinders »
verkochten telkens tegen de prijs van
2.000.000 frank, zulks onder voorbehoud
van het vruchtgebruik ten behoeve van
de verkopers en tot. dat de langstlevende
hunner zou zijn gestorven, en dat die
(1) (2) en (3) Raadpl. cass., 18 mei 1866
(Bull. en Pas., 1866, I, 190); DE PAGE, Traite,
d. II, 3de uitg., nr. 780, en d. VIII-1, 2de uitg.,
nrs. 480 en 766.
(4) Cass., 14 april 1977, sup1'a, blz. 848.

t·
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-893aax1delen behoorden tot de huwelijksgemeenschap van de verkopers, het ~trrest
het, midd1;3l verwerpt w~tardoor de eisers
Iieten gelden · dat een dergelijk voor~
behoud .een sqhenking uitmaakt door de
ene echtgenoot aan de andere voor zijn
deel in het, vruchtgebrt,Iik, dat schenldngen tu$sen echtgenoten niet in een
akte n:wgen worden bedongen, en dat
dit . ongeoorloofd voorbehoud een beslissende terugslag heeft gehad op een
wezenlijk bestanddeel van de verkoop,
namelijk de prijs, zodat gezegde
verkoopsovereenkomsten nietig waren,
zulks op grond van de beschouwing dat,
indien. inderdaad voormelde wederzijdse
schenking ni\3tig was als strijdig met de
bepalingen van artikel 1097 van het
Bmgerlijk Wetboek, niettemin de nietigheid van het verblijvingsbeding niet de
gehele verkoop trof daar 1° (J.e kopers de
nietigheid niet vroegen, 2° de eisers aileen
handelen als rechtsopvolgers van hun
vader en als zodanig geen nadeel leden
door de eventuele nietigheid, terwijl zij
de .verdeling van de nalatenschap van
hun· moeder niet vroegen, en 3° het
wegens vormver•zuim nietig beding kon
worden ·bevestigd, overeenkomstig artikel 1340 van het Burgerlijk Wetboek, en
ook ·ten deze werd bevestigd na het
overlijden
van
de
eerststerve.nde
verkoper, namelijk door vrijwillige uitvoering en door een uitdrukkelijke
verklaring in e.en akte van 6 april 1961,
te?·wijl, eerste onderdeel, het onmogelijk
is enig logisch verband te leggen tussen,
enerzijds, het feit dat de kopers van deze
aandelen de nietigheid niet vroegen en,
anderzijds, de beweerde ongegrondheid
va)'l de s:telling van de eisers, volgens
welke de kwestieuze verkoopovereenkomsten nietig waren, daar een wezenlijk
bestanddeel, namelijk de prijs, werd
gedetermineerd door een ongeoorloofd
en nietig verblijvingsbeding, welk gebrek
aan logisch verband gelijkstaat met een
gebrek aan antwoord op het middel van
de eisers en derhalve met een gebrek aan
de door artikel 97 van de Grondwet
vereiste motivering;
tweede onde?·deel, de eisers als rechtsopvolgers van hun vader nadeel leden
door het feit dat de prijs van de aandelen,
behorende aan de huwelijksgenieenschap,
welke voor de helft aan de nalatenschap
van hun vader moest worden betaald,
be'invloed werd door het verblijvingsbeding, waardoor, na het overlijden van
de vader, het ganse vruchtgebruik van
de aandelen aan de moeder toekwam,
zodat het arrest, door die benadeling te

ontkennen, de bewijskracht miskent
welke door de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek aan
voormelde drie verkoopakten van 29 november 1957 wordt gehecht;
en, derde onderdeel, de nietigheid welke
voortspruit nit de miskenning van artikel1097 van het Burgerlijk ·wetbock geen
nietigheid is wegens !outer vormverzuim
welke het voorwerp zou kunnen uitmaken
van· een bevestiging zoals bepaald door
artikel1340 van het Burgerlijk Wetboek:
. W at het dCI·de onderdeel betreft :
Overweg.ende dat de miskenning van
het door artikel 1097 van het Burgerlijk
Wetboek bepaalde vormvoorschrift in
principe. een volstrekte nietigheid oplevert ; dat echter, na de dood- van de
schenker, deze nietigheid betrekkelijk
wordt met het gevolg dat zij, overeenkomstig artikel 1340 van hetzelfde
w:etboek, door bevestiging, bekrachtiging
of vrijwillige uitvoering van de nietige
schenking kan worden gedekt ;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
Wat het eerste en het tweede onderdeel
betreft:
Overwegende dat, nu het arrest vaststelt dat het nietige verblijvingsbeding,
na de dood van de eerststervende verkoper, door zijn erfgenamen werd bevestigd, namelijk door vrijwillige uitvoering en door een uitdrukkelijke
verklaring in de akte van 6 april 1961,
en daaruit wettelijk afleidt dat de verkoop
van de aandelen geldig is, de in het eerste
en het tweede onderdeel aangevoerde
grieven, al waren ze gegrond, zonder
invloed op de wettelijkheid van de
beslissing zouden blijven en dan ook, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk
zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
29 april 1977. - 1e kamer. - Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de
H. Sury. Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal. - Pleiter,
de H. Bayart.
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2° KAMER. -

2 mei 1977,

1° HELING.- BESTANDDELEN.
2° HELING.- WIL TOT TERUGGAVE.SLUIT HET MISDRIJF SLECHTS UIT ALS
HIJ DIE HET VOORWERP BEZIT OF ONDER
ZICH HOUDT . MET DIE BEDOELING
ALLEEN HEEFT GEHANDELD.
1° Noodzakelijke bestanddelen van heling
zijn het bezit of de detentie van een door
misdaad of wanbedrijf van een derde
bekomen voorwerp en de voorafgaande
of gelij ktijdige wetenschap van de
onrechtmatige oorsprong van dit voorWe1'P; de wil om dit voorwerp te onttt·ekken aan de nasporingen van de
eigenaar kan een criterium zijn om de
bestanddelen van dit misdrijf als bepaald
bij artikel 505 van het Strafwetboek te
beoordelen (1). (Art. 505 S.W.)
2° De wil tot teruggave van het door misdaad
of wanbedrijf van een derde bekomen
voorwerp sluit het misdriJJ « heling »
slechts uit als hij die het voorwerp bezit
of onder zioh houdt met die bedoeling
alleen heeft gehandeld, zonder voor
zichzelf of voor een ander een voordeel
nate streven (2). (Art. 505 S.W.)
(TORSIN.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 januari 1977 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de
sohending van de artikelen 505 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat, eerste onderdeel, het arrest, om
eiser wegens haling te veroordelen, erop
wijst dat hij over de teruggave van de
door hem aangekochte zaken, waarvan
hij de strafbare oorsprong kende, weriste
te onderhandelen, met andere woorden
dat hij ze wilde teruggeven aan de
eigenaar en niet dat hij ze aan zijn
opzoekingen heeft willen onttrekken ;
·" tweede ondet·deel, het arrest de desbetreffende conclusie van eiser niet
beantwoordt :
(1) en (2) R.aadpl. cass., 3 november 1975
·(A?'?'. cass., 1976, blz. 292 en noot 1 ; Rev.
dr. pen. et cl'im., 1975-1976, blz. 1005, en de
noot get. C.E. HE:<RION); 23 november 1976,
sup1·a, blz. 328 en noot 1 ; 21 december 1976,

Overwegende dat de noodzakelijke
bestanddelen van haling ~r.ijn : het bezit
of de detentie van een door misdaad of
wanbedrijf van een derde verkregen
voorwerp en de voorafgaande of gelijktijdige wetenschap van de onrechtmatige
oorsprong van dit voorwerp ;
Overwegende dat hoewel de wil om
dit voorwerp te onttrekken aan de
nasporingen van de eigenaar een criterium
kan zijn om de bestanddelen van het
misdrijf als bepaald bij .artikel 505 van
het Strafwetboek te beoordelen, zulks
niet vereist is als moreel bestanddeel
van dit misdrijf;
Overwegende dat de wil tot teruggave
het misdrijf enkel zou verhinderd hebben
wanneer eiser enkel de teruggave beoogde
zonder voor zichzelf of voor een derde een
voordeel na te streven ;
Dat het arrest, dat bovendien aldus de
in het middel aangeduide conclusie
beantwoordt, dienaangaande erop ·wijst
dat « Torsin, bij de aankoop · van de
voorwerpen waarvan hij de onrechtmatige oorsprong kende, de. bedoeling
had iets te bekomen bij hun verhandeling », '' dat hij de gestolen ·. voorwerpen die hij welbewust had verkregen
op oneerlijke· wijze wou verhandelen »,
en niet zoals hij beweerde « een gerechtvaardigde beloning te bekomen » ;
Dat het eerste onderdeel van het
middel naar recht faalt en dat het tweede
onderdeel feitelijke grondslag mist ;
En overwegende dat de substaritiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen worden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
2 mei 1977. 2e kamer. Voot•zitter, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. V erslaggever, de
H. Legros. Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleiter,
de H. Goossens (van de balie te Brussel).

sup1·a, blz. ·447 en de noot get. E.K~ ; 17 januari 1977, supra, blz. 549 en de n:oten ·1 en
2 ; alsmede de noot van J.P. SFREt'TELS
over dit arrest, verschenen in .J.T., 1078,
'blz. 29.

8952e KAMER. -

2 mei 1977,

1o JACHT, - GEEN AFGIFTE VAN HET
WAPEN; - GEEN AFZONDERLIJK MISDRIJF, - MOET IN DE DAGVAARDING
· NIET WORDEN VERJI1ELD.
20 CMlSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. -, SOHENDING VAN DE REOHTEN
VAN DE VERDEDIGING. MIDDEL
HIERUIT AF.GELEID DAT AAN DE HAND
VAN DE DAGVAARDINGEN DE JUISTE
AARD VAN HET 1\'IISDRIJF NIET KON
WORDEN AOHTERHAALD. MIDDEL
VOOR HET EERST VOOR HET HoF
. VOORGEDRAGEN. NIET-ONTVANKELIJKHEIP.
1° H et jeit dat de schuldige het wapen

waarvan hij zich heejt bediend niet
onmiddellijle ajgeeft aan de agent die
proces-verbaal opmaalet is geen bijzondere en van het hoojdjachtmisd?'ijj
ajg(!scheiden misdrijj, doch een bijleomende en e1·mee onajscheidelijle verbonden omstandigheid, zodat deze omstandigheid niet noodzaleelijle in de
dagvaarding van de belelaagde moet
worden vermeld (1). (Art, 20 Jachtwet
van 28 februari 1882; art. 182 Sv.)
2o Het middel hie1·uit ajgeleid, dat de
rechten van de verdediging zijn ge. schonden doordat aan de hand van de
dagvaardingen van de belelaagde om te
verschijnen v66r de em'Bte rechtm· en v66r
de reohter in hager beroep de juiste aard
van · het misdrijf niet leon worden
achterhaald, lean niet voor het eerst voor
het Hoj worden voorgedragen (2).
(VANDENABEELE.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; - G13let op het bestreden
arrest, op 6 januari 1977 door het Hof
van Beroep te Luik gewezen ;
Over het midde1 afgeleid uit de scherrding van de artikelen 182 van het
Wetboek van Strafvordering en 20 van de
Jachtwet van 28 februari 1882, en van
de rechten van de verdediging,
·
doordat het arrest het beroepen vonnis
bevestigt waarbij eiser tot twee af(1) Cass., 22 december 1952 (Bull. en Pas.,
1963, I, 281) en noot 2; 16 februari 1970
(ibid., 1970, blz. 653).
(2) Cass., 22 juni 1976 (An·. cass., 1976,
blz. 1192).

zonderlijke straffen werd · veroordeeld,
de ene van 50 frank om buiten de door
de Minister van Landbouw vastgestelde
periodes op herten te hebben gejaagd,
de andere van 100 frank om het wapen
waarmee het misdrijf werd gepleegd
niet onmiddellijk te hebben afgegeven,
terwijl, naar luid van de dagvaardingen
voor de Correctionele Rechtbank te
Verviers en voor het hof van beroep,
aan eiser enkel werd ten laste gelegd dat
hij buiten de door de Minister van
Landbouw vastgestelde periodes op
herten had gejaagd, zonder dat werd
vermeld dat eiser daarenboven verantwoording moet verschaffen voor het niet
onmiddellijk afgeven van het wapen
waarvan hij zich bediende ; de loutere
vermelding van artikel 20 van de Jachtwet waarbij dit feit strafb~:tar wordt
gesteld het stilzwijgen van de dagvaarding niet kan vervangen, nu deze
naar luid van artikel 182 van het Wethoek van Strafvordering de aan beklaagde
ten laste gelegde feiten moet vermelden ;
daaruit volgt dat eiser de juiste aard
van het hem ten laste gelegde misdrijf
niet kon achterhalen en zich bijgevolg
niet afdoend kon verdedigen :
Overwegende dat eiser benevens de
veroordeling wegens jachtmisdrijf ook
veroordeeld werd tot een boete van
100 frank omdat hij het ~apen waarvan
hij zich bediende niet onmiddellijk heeft
afgegeven;
Overwegende dat de eerste rechter deze
veroordeling uitgesproken heeft met
vermelding van de toepasselijke wetsbepaling en van de bestanddelen van het
misdrijf, dat geen afzonderlijk misdrijf
vormt dat afgescheiden is van het hoofdjachtmisdrijf;
Overwegende dat het middel, nu eiser
zich voor de rechter in hoger beroep ten
gronde heeft verdedigd zonder de in het
middel aangevoerde schending aan te
voeren, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de substantiiile of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en
de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
2 mei 1977. 2e kamer. Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Screvens. - Gelijleluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleiter,
de H. Fally.

8962e KAMER. -

2 mei 1977,

1° REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.- STRAFZAKEN. -BEKLAAGDE
DIEf ZIOH OVER DE ZAAK TEN GRONDE
HEEFT VERDEDIGD ZONDER TE ZEGGEN
DAT DEf GEfVOLGDEf PROCEDURE ZIJN
RECHTEN VAN VERDEfDIGING HEEfFT
GEfSCHOND:ElN.- SCHENDING VOOR HET
HoF AANGEVOERD.- NIEfT-oNTVANKE'LIJKHEfiD.

2° REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. - STRAFZAKEfN. - VERZOEK
OM EEN AANVULLENDE ONDERZOEKSMAATREGEL. - ]{AATREGEL DOOR DEl
RECHTER GEWEfiGEfRD OMDAT HIJ ONNODIG IS. GEEfN SCHENDING VAN
DE RECHTEfN VAN DE VERDEDIGING.
3° OPENBAAR MINISTERIE. - VERZOEK OM MEDEfDEfLING VAN EEN STRAF•
DOSSIER OF AFLEfVERING VAN AFSCHRIFTEfN VAN AKTEN VAN ONDERZOEK
EN RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. ALLEEN DE PROCUREUR-GEfNEfRAAL BIJ
HEfT HOF VAN BEROEP IS BEVOEGD OM
OVER DIT VERZOEK TE BESLISSEN.

arrest, op 10 februari 1977 door het Hof
van Beroep te Luik gewezen ;

I. Op de voorziening van Ledent,
beklaagde :
Overwegende dat eiser in zijn ' tot
staving van zijn voorziening ingediende
memorie betoogt . dat zijri recht. van
verdediging werd geschonden door de
door de rechter in hager beroep gevolgde
rechtspleging ;
Overwegende dat eiser zich voor het
hof van beroep ten grande heeft verdedigd zonder deze schending aan te
voeren terwijl hij daartoe de mogelijkheid had;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;

:II. Op de voorziening van 'Longree,
beklaagd,e :

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de rechten van de verdediging
en van artikel 97 van de Groiidwet,
doordat het arrest, zonder op passende
wijze te antwoorden op eisers c<;mclusie
dienaangaande, weigert de.. heropening
van de debatten te bevelen zoals eiser had
1° De beklaagde is niet ontvankelijk om gevraagd opdat het openbaar m!nisterie
voor het Hof te beweren dat zijn rechten de processen-verbaal zou overleggen die
van verdediging zijn gesqhonden door de werden opgesteld bij vervolgingen tegen
procedure die de rechter in hager beroep derden betreffende feiten die bij het hof
heeft gevolgd, terwijl hij zich ten grande van beroep aanhangig waren en waarvan
heeft verdedigd zonder een dergelijke het bestaan niet werd betwist, en dit om
schending in te roe pen ( 1).
de reden « dat de rechter het, openbaar
ministerie niet kan verplichten een dossier
2° De rechten van de verdediging worden toe te voegen dat het voorwerp van
niet geschonden door de rechter die een vervolgingen · uitmaakt en dat bij een
verzoek om een aanvullende onderzoeks- ' onderzoeksrechter aanhangig is ; dat aile
maatregel ajwijst omdat hij deze maat- gegevens die nodig zijn om de waarheid
regel niet nodig acht om tot zijn over- · aan het licht te brengen aan de vrije
tuiging te komen (2).
tegenspraak van de partijen werden
3ri Alleen de procureur-generaal bij het onderworpen >> :
hof van beroep is bevoegd om machtiging
Overwegende dat, enerzijds, de rechten
te geven voor de mededeling of aflevering van
de verdediging niet worden gevan afschrijten van akten van. onderzoek schonden
door de rechter die een verzoek
en rechtspleging in strafzaken (3). om een heropening
der. debatten voor
(Art. 125 K.B. van 28 december 1950
een aanvullende onderzoeksmaat:regel
houdende algemeen reglement op de verwerpt omdat deze ··rnaatregel ·niet
gerechtskosten in strafzaken.)
nodig is om tot · zijn ov'ertuiging. l:;e
komen, wanneer de bestanddelen waarvan de rechter oordeelde dat ze vol(LONGREE EN LEDENT.)
stonden om tot zijn overtuiging te
ARREST (ve1•taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden

(1) Cass., 29 januari 19'73 (.Arr. cass., 1973,
.blz. 544); raadpl., cass., 25 november l 975
(A?T. cass., 1976, biz. 391); zie het voorgaand
arrest.

(2) Cass., 10 januari 1977, supra, blz. 52<t.
(3) Cass., 12 juni .1913 (Bull . .en Pas.,
1913, I, 322) en de conciusie van !ie Procureurgeneraai Terlinden, en 21 juni, 1974 (Arr •
cass., 1974, biz. 1176); raadpl. cass.; '15 februari 1972 (ibid., 1972, blz. 558),.
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-897komen aan de vrije discussie -Van de
partijen werden onderworpen ;
. Overwegende dat, anderzijds, . na~r
luid van artikel 125 van het tl).nef m
strafzaken, enke.l de Procureur-gener~a1
bij het ho~ van .beroep ertqe ~erecht1gd
is de kenmsnemmg 13n de afg~fte toe te
staan van afschriften van stukken van
het onderzoek en van .de rechtspleging
iri st1·afzaken, en geen enkele wettelijke
bepaling de rechtbanken · machtigt een
uitzondering op deze regel te maken ;
Ove:rwegende dat het arr~s~ ze~t ~at
« de rechter het openbaar mm1ster1e n1et
kan verplichten .dossiers toe te v?egen
die het voorwerp van vervolg~ngen
ui.tmaken en die bij een onderzoeksrecht1;1r
aanhangig zijn ; dat all~ gegevens . d1e
nodig zijn om de waarhe1d aan het hcht
te brengen aan de vrije discussie van de
partijen werden_ onderw:orpen ; dat deze
gegevene volstaan opd~~ _de beklaagde
zich zoq kunnen verded1gen en opdat het
vonn!sgefecht zijn oordeel zou Jmnnen
vormen; dat de rechten van de verdediging bijgevolg niet werden geschonden
en dat de heropening van de debatten,
welke als een dilatoire .maatregel voorkomt niet kan worden toegestaan n ;
Dat het arrest aldus het beschikkende
gedeelte wettelijk verantwoordt en regelmatig met redenen omldeedt ;
Dat het middel niet kan .aangenomen
worden;
En overwegende dat ten aanzien van de
twee eisers de substaritiele of op straffe
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkoinstig de wet is
gewezen;

de H. Velu, advocaat-generaal. - Pleitm·,
de H. Hamacher (van de balie te Luik).

Om die redenen; verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt elke eiser; in de
kosten van zijn voorziening.

10 en . 2° .

1o

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. ~. STRAFZAKE;N. BEKLAAGi:JE DIE BIJ CONCLUSIE .. OM
ZIJN INTERNEIUNG vERZOEKT.- VEROORDELENDE
B:I!JSLIS~ING . WAARUIT'
NIET KAN WORDEN OPGE)IfAAKT OF DE
RECHTER HEEFT GEOORDEELD DAT DE
. ]m:~LAAGDE ~ICR . OP .. RET OG~NB.Li:K
VAN DE UITSPRAAK VAN HET ARREST
AL DAN N'rET IN EEN TOE STAND BEYOND
ALS BEPAALD IN DE W:ET TOT BESCHERMING VAN DE ·MAATSCRAl'PIJ. NIET
:REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.
BESCHERMING VAN DE MAAT~
(WET TO'j'). BE~
·KLAAGDE DIE BiJ OONCLUSIE OM ZIJN
INTERNERING VERZOEKT. VEROORDELENDE BESLISSING WAARUIT NI:)JJT
KAN WORDEN
OPGEMAAKT
OF
DE'
RECRTER REEFT' •GEOORDEELD DAT DE
.BEKLAAGDE ZICR OP RET OGENBLIK VAN
'DE.UITSPRAAK VAN RET ARREST ALDAN
NIET IN EEN . TOESTAND BEYOND · ALS
BEPAALD .IN DE WET TOT BESCHERMING
·-VAN· DE MAATSCHAPPIJ.- NIET REGEL~
MATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

2°

SCHAPPIJ

wanneer . een . beklaagde bii
conclusie betoogd'e 'dat •hij zich op het
dgenblik van de'jeiten ·en zich nag steeds
bevond in· een ernstige staat van geestesstoornis die hem ongeschikt maakt tot
het cont1·ole1·en van ~ijn daden en om
zijn internering verzocht; is ditbbelzinnig'
en dus · niet regelmatig rJ.emotiveerd de
veroordelende beslissinfl uit de motieven
wadrvan' niet kan 'worden opgemaakt
of de · rechter heeft geoordeeld dat de
b'ektaagde zich op het ogenblik van di
uit&praak varo' . deze ·beslissing al dan.
niet 'in een · toes~and bevond als bepaalrJ
de Wet tot 'besoherming van de maat-(Art. 97 Grondwet.)
schappij . (l):
: ....
·. .
·. .
.

. 2 mei 1977. 2e kamer. - Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer waar•
nemend voorzi.tter. Verslaggever, de.
H. Lllgros; - Gelijkl-nidende 'concl'11,8i~,

(1) Uit'. ·het bestredim arrest kop. hl_et
wo;den · oj:igemaakt of
rechter in: hoger
bero'ep geoordeeld had dat de beklaa~de
zich op het ogenblik van d~ uitspraak van liet
arrest in een toestand · bevond, als bepaald
in de Wet tot . bescherming V(Lll de maat-.
schappij, ·zodat· deze wet geetr :toepassi'ng
vond, 'da:ri.' wel' of hij, ho<rivel· hij aamiam
dat de beklaagde zich op dat ogenblik in ee~
van di~ toestanden.bevond,-'·geoordeeld 'had
dat de toepassing van de Weftot bescherniing

de

CASSATIE,

1977. -

29

in

'•

was·

1·

,•

van de maat'schapplj_ niet:
verant,voord;,
zodat een straf m.hest 'worden uitgesprokilll."
Ongeaoht de geestestdesta~d 'van de be"
klaagde op het ogenblik vari de feite:ii'ka:ri de-

-

898

(DE GREEF.)
ARREST (vertaling).
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 februari l 077 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen ;
Over, het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet:
Overwegende dat het arrest, bij b~ves
tiging .van .de beslissing van de eerste
rechter,' beklaagde, thans eiser, veroordeelt met. name tot een geldbo~te wegens
de telastleggingen van onopzettelijke
slagen en 'verwondingen, het. besturen
van een motorvoertuig in staat van
dronkenschap en het besturen van een
motorvoertuig · na het , gebruik van
alcoholhoudende dranken ;
Overwegende dat eiser in conclusie
voor het hof vari beroep betoogde, op
grond van een deskundigenonderzoek
dat in een andere zaak werd bevolen, dat
hij zich op het ogenblik van het ongeval
en ook thans nog in een ernstige toestand
van geestelijk onevenwicht bevond waardoor hij de controle over zijn daden had
verloren, en vroeg dat men zijn internering zou bevelen ;
Overwegende dat het arrest, na de drie
bovenvermelde telastleggingen bewezen
te hebben verklaard, oordeelt dat de
twee laatstgenoemde telastleggingen niet
impliceren dat beklaagde werkelijk de
neiging heeft om zich antisociaal te
gedragen en dat de feiten van de eerste
telastlegging enkel een onopzettelijk
misdrijf vormen ; dat het bijgevolg niet
verantwoord is de Wet tot bescherming
van de maatschappij op beldaagde toe
te passen en hem te interneren ;
beklaagde die zich bij de uitspraak van ,de
beslissing in 'eeti van de toesta:riden bevindt
als bepaald in de wet tot bescherming van de
maatschappij, gel:nterneerd worden. Zoals het
Hof in zijn arrest van 18 . mei 1976 zegt,
blijkt uit de tekst van artikel 7 van de Wet
tot bescherming van de maatschappij dat
de rechter, bij de beslissing over de internering, bevoegd is om te beoordelen of de
beklaagde voor de maatschappij een gevaar
oplevert (Arr. cass., 1976, blz. 1036).
~Vanneer bij de uitspraak van de beslissing,
de beklaagde zich hetzij in staat van krauk·
zinnigheid of in een ernstige staat van gecstes·
stoornis of van zwakzinnigheid bevindt die
hem ongeschikt niaakt tot het , controleren

Overwegende dat uit deze motieven
niet kan worden opgemaakt of het hof
van beroep heeft geoordeeld dat
beklaagde zich op het ogenblik van de
uitspraak van het arrest al dan niet in
een toestand bevond als bepaald in de
Wet tot bescherming van de maatschappij;
Overwegende dat het Hof bijgevolg de
wettelijkheid yan de beslissing niet kan
nagaan;
Om die redenen, yernietigt h<::~t bestreden arrest ; beveelt dat van dit 11rrest
melding wordt gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing ; laat de kosten
ten laste v&n de Staat; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen ..
2 mei 1977. 2e kamer. Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer waarriemend voorzitter. V erslaggever, de
H. Mahillon. - Gelijkluidende concl-usie,
de H; V elu, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

3 mei 1977.

l 0 TAALGEBRUIK. -

EENTALIGHEID
VAN DE AKTE.- BEGRlP.

2° HERZIENING. -'- Nrnuw FElT. lNTREKKlNG VAN EEN VERKLARING
DOOR EEN MEDEVEROORDEELDE. VERElSTE OM EEN AANVRAAG TOT
HERZlENING ONTVANKELlJK TE !VIA:KEN.
3° HERZIENING. - NIEUW FElT. ~
MlDDEL VAN DE BURGERLlJKE PARTIJ.
van zijn daden, heeft het gerecht waarblj de
zaak aanhangig is dus de mogelijkheid gecn
internering te bevelen, indien het van oordeel
is dat uit bepaalde feitelijke gegevens
blijkt dat de beklaagde geen gevaar voor de
maatschappij oplevert. Doch, zoals het Hof
in zijn arrest van 26 februari 1~34 heeft
beslist, indien het gerecht in een: dergelijk
gev~l geen internering be~eelt, dan kan het
geen straf uitspreken ten laste van de be·
klaagde (Bull. en Pas., 1934, I, 180 en de
noteD.' 2 tot 5, get. P.L., alsmeue de corrclnsiE)
van de Procureur·Genera.al L. CornU; toen
Advocaat-Generaal, in Ret•. d·r. pen.- "t erim.;
193,1, blz .. 372 on vlg.).

-899.:.._ · O:NoN'TVANKELIJKHEID. >-- VooR~
. WAARDE.

4°

HE;RZfENING. ·__:_ Nrmuw FEIT. VERWIJZING NAAR EEN HOF" VAN
BEIWEP. VooRwAARDEN.·

I o De

woordelijke aanhaling van een
bewijsstuk dat in een andere taal dan
·die vafl, de akte is gesteld, doet niets af
aan de eentaligheid van de akte, wanneer
de zake_lijk_e inhoud van het bewijsst'lfk,
iJoor zover .die voor .de regelmg,tigheid
van de_.akte ver"eist is, erin is weergegeven
in de taal van de akte.

2° Opdat de ·intrekking van een in de loop
van het geding afgelegde verklaring door
een medeveroordeelde een aanvraag tot
herziening ontvankelijk kan. maken, is
onder meer vereist dat enig gegeven
wordt ov.ergelegd dat de oprechtheid van
de int11ekking waarschijnlijk maakt (1).
(1) Cass., 1 december 1958 (A1·r. cass.,
1959, biz. 276); raadpl. cass;, 5 mei 1969
(ibid., 1969, biz. 857).
(2) Cass., 12_ november· 1973 (Arr. cass.,
1974, biz. 302); raadpi. cass., 14 april 1975
(ibid., 1975, biz. 885).
(3) Herziening kan, Iuidens artikel 443, 3°,
van het \Vetboek vau Strafvordering, worden
gevraagd "wanneer het bewijs dat.de veroordeelde onschuldig. is . of dat een strengere
strafw.et . is toegepast dan die welke hij
werkelijk ·heeft overtreden, schijnt te· voigen
uit eefr feit dat zich voorgedaan heeft sedert
zijn veroordeling, of uit een omstandigheid
waarvan hij hilt bestaan niet heeft klmnen
a.antonen ten tijde van het geding ·"·
Wanneer de aanvraag_ tot.herziening.steunt
op een van . .deze gronden " en het Hof van
Oassatie de .aanvraag niet dadelijk als niet-ontvankelijk verwerpt, beveelt · het Hof,
luidens artikel 445; dat deze zai worden
onderzocht door. een hof -van beroep dat het
daarmee beiast, ten einde na te gaa,n of de tot
staving van de aanvraag 11-angeyqerde feiten
beslissend. genoeg. schijnen om d<J zaak te
herzien "· ·
·.
. ,
De Senaa.tscommissie h<td voorgesteid. da.t_
het Hof d<J.a<tnvra(tg.na.ar .een hof van ,beroep
zou verwijzen, n.iet wanneer ·het de .aanvraag
n.iet dadelijk als niet-ontvanlcelijk verwerpt,
maar " si · elle ··.ne rejette- pas immediatement
la demande comp:J.e n'etant point justifiee,"
(Sen.aat, 1.892-1893, .Gedr. St .. n.r. U6, blz. :).12).
De_ ..commissie kon niet· aannemen dat het
Hof· .. aileen zou · fungeren. ais . '! >J,gent de
transmission. d'une :requ€it<Jl>_ (ibid., biz .. 111)
of als brievenbus, zoais, Repe1·toi1•e pratique
du droit belge het zegt (tome XI, v 0 Ret•ision,

go Niet ontvankelijk is het middel van de

burgerlijke partij, dat voo1· het Hof
wordt aangevoerd tegen een aanvraag
tot herziening wegens een nieuw feit,
wanneer dit middel het Hof zou verpl·ich·
ten de waarde . van dit · feit voo1· de
beoordeling vim de schuld of de onschuld
van de verzoeke1· te onderzoeken, (Sv.;
art. 44g, eerste lid, go,)
4° W anneer in een regelmat-ige aanvraag
tot herziening een nieuw · feit wordt
· aangevoerd 'dat zich ·heeft voorgedaan
sinds de veroordeling . of · waarvan de
verzoeker het bestaan ten tijde van het"
geding niet heeft kunnen aantonen en
waaruit het bewijs van zijn onschuld
kan volgen of volgens hem volgt, qntvangt
het Hof de aanvraag en beveelt dat een
onderzoek door. "een ·hof van beroep zal
worden ingesteld (2) (.g), (Sv., artt. 44g,
eerste lid, go, en 445~ derde lid.)
n.r. 124); en zij 'meende dat het oorspronkelijke wetsontwerp de beoordelingsbevoegdheid
van het Hof te ·zeer beperkte om misbruiken
te voorkomen: "Si elle estime que-la dewande·
ne .. remplit pas· Ies conditions de forme et -de
fond exigees par la Ioi, que les faits allegues
sont in.sllffisants et. sans pertinence, en un
mot que cette demande ne peut evidemment
aboutir, l>J, cour _doit pouvoir, dans tousles cas,
la rejeter,. comme n'etant pas .recevabie, sans·.
etre te:ime de renvoyer l'affaire devant une
(JOur d'appel .. , pour in.strujre sur cette question.
de recevabilite » (Senaat; 1892-1893, Gedr. st;
m:. 1~6, blz .. 110).
· De Kamercommissie was het met deze
opvatting n.iet een.s,. Zij was van oordeel dat
ook · bij het behandelen van een aanvraag .tot
herziening de beoordeiing van de feiten
voikom"n buiten de beyoegqheid van het _:E=j:of
diende te bli,iven: «.La mission de la cour de
cassation doit se horner verifier si Ie demandeur en revision aiiegue une cause 16gale de
revision et. s'il .n'existe :Pas _de fin de nonrecevoir " (K~tmer, :).898-1984, .Gedr. S.t.
nr. 191, biz. 312).,
.
Daarqm heeft de Kamerco~mis~ie de .t~ks~
van de Senaatscommissie in die zin geamen~.
deerd dat. het Hof _de aanvraag" aileen dan
niet naar een :hof van beroep verwijst, w.anneer
het de aanvraag. ,niet dade.Jijk als niet~'
ontyan"kelijk verwerpt. En. o]ll tegeinoet te
komen aan de bezprgdl1eid van de Sen>J,at,..
misbruiken t.e yporko:rrien, .\verd als ontvan-,
kelijkheidsvoorwaarde van de a,anvraag het
voorafgaand gun.stig advies v~n drie ~rvaren
advocaten ge(list (ibid., blz .. 313).
.
Uit de gesc;t>hidenis -van de totstandkontillg·
van ,artikel 445 blijkt wei, duide~ijk daf het
Hof in de herzieningsprocedure _zich

a

op

900

~

a) verzoeker op de strafvordering werd
veroordeeld tot een gevangenisstraf van
vier jaar en een geldboete van 100 frank,
benevens de kosten en onverminderd
enkele bijkomende veroordelingen, om,
bij eenheid van opzet en ideiile samenloop,
op niet nader te bepalen tijdstippen van
.een periode.gaande van 6 november 1965
tot .24 maart 1970, te Brussel of elders
in het Rijk, als qader,. de volgende
misdrijven te hebben gepleegd :
----:- 10 telastlegging 0~Il : oplichting
,(art1kel 496 van het Strafwetboek),
~ 2o telastlegging D : bij inbreuk op
art1kel 1~1 van het. Wetboek van Koophandel, ziCh schuld1g te hebben geiiil),akt
aan oplichting door, misbruik makend
van een anders )lwakheid of onweten:d:heid, openbare fondsen, aandelen, maat-

schappelijke aandelen, · obligaties of
andere titels uitgegeven, verkocht; ingekocht qf uitgewisseld te hebben, of
deviezen aangekocht of verkocht te
hebben, tegen ei:m prijE! of opvoorwaarden
die duidelijk buiten verhouding 'zijn''tot
de werkeliJke waarde van d.eZE) titels of
van deze deviezen,
··
- 3o telastlegging G : bij inbreuk op
artikel 202 van de V ennootschappenwet
zich schul?-ig tt;~ hebben gemaakt aa~
aftrogg~lanj door, .hetzij inschrijvingen
of stortinge:r;t, 'het71ij aankopen van
aandelen, obhgaties of andere titels van
vennootsci;tappen uitgelokt te · hebben,
door verdiChting van inschrijvingen of
van stortingen in een verinootsphap, door
bekendmaking van inschrijvingen of
stortingen die hij wist. niet te bestaan,
door bekendmaking van namen van
person en, aangewe.zen als. zijnde of
moetende worden verbonden: aan de
vennootschap, te welken titel ook, wannet;~ . hij wist dat die aanwijzingen
str13d1g waren met de waarheid, of door
bekendmaking van alle andere feiten·
..
· ·
die. hij wist vals te zijn,
al deze misdrijven opgeleverd door
dezelfde feiten, omschreven als volgt :
door een geheel van listige lmnstgrepen
en leugt;nachtige voorstellingen; alsmede
het opriChten· van een fictieve vennootschap, namelijk de holding Oogeli, te
hebben doen geloven aan een hersenschimmige waardevermeerdering van de
aandelen van de maatschappij van Frans.

.ogelijke wijze als in andere zaken buiten bet
..onderzoek en de beoordeling va~ · de feiten
moet bouden.
Overigens scbijnt de Kamercoinmissie aan
bet begrip " oritvankelijkheid » een zeer
beperkte draagwijdte te geve~, want ~e stelt
deze tegenover de gronden tot berziening;
In die opvatting zou bet Hof de aanvraag
dus niet als niet-ontvankelijk mogen ver~
werpen, omdat bet aangevoerde feit niet
voldoet aan de door artikel 443, .3°, gestelde
voorwaarden .
. . De vraag kan echter worden gesteld of dit
wel de bedoeling van de wetgever is geweest.
Opz~t is toch · alie(m geweest het Hof niet te
verplichten de reiten na te gaan en ov~;r de
herziening zelf uitspraak te doen. Bovendien
blijft de taak van bet hof van beroep ertoe
beperkt na · te gaan of de aangevoerde feiten
beslissend 'gen<ieg schljnen om de zaak te
berzien. Het staat dus niet aan bet bof van
l?eroep te onder~oelcen of bet feit nieuw is
en tot de onscbuld van de vet·oordeelde zou
Jkunnen leiden. Indien de·aangevoerde gronden

niet aan de wettelijke voorwaarden voldoen,
kan de aanvraag niet worden ontvangen •
En dat te onderzoeken is zaak van h:et Hof
van Cassatie, in zoverre bet daarvoor niet
moet treden in de beoordeling van de feiten.
De recbtspraak beperkt bet begrip " ontvankelijkbeid » kennelijk ' evenmin tot de
wettelijk voorgeschreven vormvereisten; maar
onderzoekt in dit verb and · ook of ·o.m. · bet
aangevoerde feit nieuw,ia of· kan' doen blijken
van de onsobuld van de veroordeelde dan·wel'
van de toepassing van een strengere wet ·dEn
die' welke bij werkelijk overtreden heeft· (Zie
o.m. caas., 16 februari 1971; Arr.' casR., 1971,
blz. 583; 25 'Oktober 1971 en 8 mei 1972,
ibid., 1972; blz; 207 en 832). In zekere mate
ziet b:et· Hof zelfs toe of de aanv'raag ernstig'
is, want de intrekking van verklaringen door
een medebeklaagde wordt' ihaar ·als·' nieU:w:
feit aan'genomen; wanneer enig element wordt
aangebracbt dat de. oprecbtbeid van de
intrekki'ng waarscbijnlijk maakt (caas.,. ·1 dec~~biJr·I958, A?"''. cass., 1959; biz. 276).'
··H.L.

(LENGLE'l',
T. BLONDE EN LITISOONSORTEN.)
.ARREST.

}[ET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift getekend door Mr. Ignace Claeys
Bouuaert, advocaat bij het Hof, en
neergelegd t.er griffie op 19 juli 1976,
waarbij Lenglet Serge, Auguste, thans
wonende te Brussel, Van Eyckstraat 28,
herziening vraagt van het in kracht van
gewijsde gegane arrest gewezen:. door het
Hof van Beroep te Brussel op 22 april
1974, waarbij, ingevolge verwijzing bij
arrest van dit Hof van 27 maart 1973 :

