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De motivering
van de vonnissen en arresten
en de bewijskracht van de akten

Rede uitgesproken door de procureur-generaal F. Duman op
de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie op
1 september 1978.

De rede die ieder jaar op de algemene openbare vergadering van
het Hof wordt uitgesproken en die op grond van een eeuwenlange
traditie << Mercuriale » (1) genoemd wordt, moet volgens de wet en
ook naar diezelfde traditie handelen over een << bij die gelegenheid
passend >> onderwerp.
In een tijd, zoals wij die thans beleven, valt de keuze van dat
onderwerp moeilijk te maken, nu de institutionele, sociale,
internationale, economiche vraagstukken die de leden van een
hoogste gerechtshof uiteraard niet onberoerd kunnen laten, heel
talrijk, ernstig. en ingewikkeld zijn, evenzeer trouwens als de
problemen in verband met de rechtsbedeling in onze hedendaagse
samenleving.
. ·
. · .
·
Verleden jaar had ik de eer U zekere aspecten uiteen te zetten
van de ontwerpen tot hervorming der instellingen waarover de
Wetgevende Macht en de Grondwetgever weldra een beslissing
moeten nemen. Thans kom ik daarop niet terug, omdat ik enkel
kan bevestigenwat ikhier, met dezelfde vaste overtuiging en met
dezelfde grote bezorgdheid, twaalf maanden geleden gezegd he b.
(1) Mercuriale : op Mercurius betrekking hebbende; de woensdag (in het Frans
mercredi »)is de dag gewijd aan Mercuri us.
a) Eeuwenoude benaming voor de algemene vergaderingen van de Kamers van de
Parlementen onder het Ancien Regime in Frankrijk, welke steeds plaatsvonden op
een woensdag. Bij uitbreiding,. de naam gegeven aan de rede welke de
procureur-generaal of een advocaat-generaal op die algemene vergaderingen
uitspreekt.
Dienaangaande raadplege men :
1° de redEf van. deheer VAN SCHOOR, procureur-generaal bij het Hof van Beroep te
Brussel, op de. plechtige terechtzitting van dit hof van 15 okt.1886,
. 2o ·MAR9EL RoussELET;eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Parijs, Histoire de
· la magistratui·efrai]raise, d. I, blz. 353 e.v., inz. biz. 361 tot 363.
b) MercuriaJ(m : regelmatig verschijnend verslag van de prijzer. var> goederen
geno~eerd op de markt.
_
c) Mercurialen :te Rome gehouden feesten ter ere van Mercuri us
«

-40p 20 juli ll. heeft de Rechterlijke Macht pas op het ogenblik van
de uitreiking van de Gedrukte Stukken vernomen wat de Regering
als oplossing voorstelt tijdens het « overgangsstelsel " - d.w.z. v66r
de grondwetsherziening - voor de conflicten tussen de wet en het
decreet en de ordonnantie, tussen decreten en tussen ordonnantien.
Ik had reeds, de le september van vorig jaar, kritiek geuit op
hetgeen de Regering aldus voorstelt. De eerste voorzitter van het
Hof en de procureur-generaal Delange hebben van de 20e juli af
gereageerd, zoals het hom·de. In mijn rede had ikzelf precieze
voorstellen gedaan. Ik meen dat ik mij daaraan moet houden.
Ik heb het dan ook nodig geacht nu, samen met U, sommige
problemen te onderzoeken in verband met de dagelijkse
werkzaamheden van het Hof en dus met het belang van de
rechtsbedeling en derhalve van de justitiabelen, zowel vandaag als
morgen, wanneer de voorgenomen veranderingen doorgevoerd
zullen zijn.
Elke dag worden ons middelen voorgelegd over de motivering
van vonnissen en arresten en over de schending van de
bewijskracht van de akten. Ik hoop dat ik er U van kan overtuigen
dat sommige van die middelen nopen tot vaststellingen,
overdenkingen, rechtzettingen en ook tot het nemen van
nauwgezette, nuttige, zelfs onmisbare besluiten om ons werk voort
te zetten.
I.- Motivering van de vonnissen en arresten
Artikel97 van de Grondwet
1. - Behoef ik nog te herhalen dat tal van rechtswerken,
redevoeringen, studies, artikelen (lbis), uiteenzetten wat het doel,
de betekenis en de draagwijdte zijn van artikel97 van de Grondwet
en dat talloze arresten van het Hof van dit artikel toepassing
maken ? Er bestaat geen gevaar dat men zich vergist als men
beweert dat deze grondwettelijke bepaling op iedere terechtzitting
minstens een keer aangevoerd, zo niet toegepast wordt.
(1bis) Men kan ze niet allemaal vermelden. Er dient evenwel bijzonder melding tP
worden gemaakt van de redevoeringen die hier op 15 sept. 1933 en 15 sept. 1934 werden
uitgesproken door de procureur-generaal GESCHE, toen eerste advocaat-generaal, Des
motifs des jugements et arn§ts, alsmede van het merkwaardig en betrekkelijk recente
werk van professor F. RIGAUX, waarnaar wij zeer dikwijls zullen verwijzen, La nature
du contr6le de fa Cour de cassation, Bruylant, 1966.
Herinneren wij tevens aan « Considerations sur les motifs » van onze collega, de
raadsheer LEGROS, Revue de droit penal et de criminologie, 1970-1971, 3-21. Men
raadplege ook van dezelfde auteur « La motivation des decisions de justice >>, Travaux
~~'du .Centre national de recherches de logique, de rede op 1 sept. 1970 uitgesproken door
rdiJ.e' Heer CoNSTANT, procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik, • Propos sur Ia
motivation des jugements et des arrets en matiere repressive », alsmede de werken
van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland
Q,VtV""9~ ful1fO.tjyf",i-R-flrK\ln het feitelijk en rechtskundig dispositief in het strafvonnis
riaar Belgisch en Jl!,~.i;\l'iflfl/H!s recht •, 1964. Vermelden wij ten slotte nog de recente
,,\,sJ:mll1h\'l(a,11r ;m;o,f~~li?Jo-li\<t'lP,J',?JY,ERHAEGEN, • Le controle conceptuel des motifs du
jugement p'enal et les ~P.!IE~SJ'\tJ!'!'1'lc'IO.uveraines du juge du fond •, J.T., 1977, 321-327,
alsmede de zeer. nuttige commentaar hierop van professor F. RIGAUX, J.T., 1977,
ff94~6'.§l.fl4-8.q(-jlj
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Ook de zeer recente llJrlblikatie van het ~ Cent.re national de logique
motivation des cf€t!iS'rans1cte]\:tsfici:!lNriag'l1let m\hloii.vermeld blijven.
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-5De dagelijkse ervaring wijst niettemin uit dat dit doe!, deze
betekenis en deze draagwijdte vaak miskend worden door vele
partijen die U cassatieberoepen voorleggen, en misschien ook
trachten sommigen van hun raadslieden al dan niet bewust aan
deze bepaling een draagwijdte toe te kennen die zij geenszins kan
hebben en die het Hof overigens in meer en meer arresten
verwerpt.
De rechtsleer - en soms zelfs de beste commentatoren schrijven vaak aan uw arresten, waarin enkel beslist wordt over
een middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet, een draagwijdte toe die zij kennelijk niet hebben.
Mag ik mij veroorloven eraan toe te voegen dat sommige van uw
arresten en ook- ik mag het niet verbergen - bepaalde van onze
conclusies, noten of samenvattingen - ertoe bijdragen deze
verwarring te stichten ?
·
Ik wou U natuurlijk geen doctrinaire en praktische uiteenzetting
geven van de zeer talrijke vragen die opgeroepen worden door dit
artikel van de Grondwet, volgens hetwelk « elk vonnis met redenen
omkleed is''·
Ik wil in dit eerste dee! van mi.in uiteenzetting enkel een paar
vaststellingen en overwegingen ten beste geven waardoor, naar ik
verhoop, een einde zal komen aan dwalingen die de belangen van
de partijen benadelen, de rechtzoekenden of het wetenschappelijk
onderzoek op een dwaalspoor brengen en het Hof ertoe verplichten
dikwijls elementaire beginselen te herhalen, en die- waarom het
verhelen- aan het Hof zijn kostbare tijd doen verliezen welke het
moest besteden aan zijn eigen taken en waarmee tal van" pleiters »
geen rekening houden.

Betekenis, draagwijdte en doel van artikel 97 van de Grondwet.
2. Sta mij toe eraan te herinneren dat de bij onze
grondwetsbepaling voorgeschreven motivering ertoe strekt willekeur te vermijden door de rechter te dwingen de verantwoording
die zich voor zijn beslissing opdringt te zoeken en te vinden (2), de
partijen de gelegenheid te geven in te zien waarom een dergelijke
beslissing is genomen, aan de appelgerechten een middel te
verschaffen om de hun overgelegde beslissing in feite en in rechte
te beoordelen, aan het Hof van Cassatie de mogelijkheid te bieden
om na te gaan of onze positiefrechtelijke bepalingen al dan niet
werden geschonden door het voorgelegde vonnis of arrest,
rechtspraak te scheppen - dit is een zeer belangrijk dee! van de
formele bronnen van dit recht- en ook een wezenlijke kant van
het verdedigingsrecht te doen eerbiedigen.
Artikel 97 stelt een algemeen rechtsbeginsel dat een van de
rechterstaak onafscheidelijke regel vormt : dit is door het Hof zeer
dikwijls in herinnering gebracht. De verplichting de rechten van
de verdediging te eerbiedigen wordt ook opgelegd door de aard zelf
van de jurisdictionele functie : de rechter zou, in de regel, niet
kunnen beslissen als hij over geen inlichtingen beschikt.
(2). De motiveringsverplichting is een wezenlijke waarborg tegen willekeur; zij
geldt als bewijs dat de magistraat zorgvuldig de hem voorgelegde middelen heeft
onderzocht en dat hij heeft nagedacht over zijn oplossing voor het geschil (Cass.,
12 mei 1932, Pas., 1932, I, 166).

-63. - Als de rechter geeh rekening houdt met de vorderingen,
weren en excepties van de partijen die zij inzonderheid in hun
conclusie aanvoeren, als de partijen aan de hand vari het vonnis of
het. arrest niet kunnen inzien of uitmaken of hun ·conclusie in
aanmerking is genomen, is het duidelijk dat hun rechten van
verdediging geschonden zijn wegens gemis aan motivering. Tot
wat dient het vorderingen, weren en excepties aan te voeren als de
rechter ze kan ignoreren of er niet op antwoorden ! Dit zou leiden
tot een dovemansgesprek ! Meestel vergeet men het verdedigingsrecht vast te knopen aan de motiveringsplicht; dit is ndchtans een
vereiste op grond waarvan wij vaak gemakkelijk kunnen ontwaren
of de rechter deze motiveripgsplicht aldan niet nagekomen is. 1\u
kan ik hier evenwel niet verduideliJken tot hoever deze plicht
strekt (3).

(3) Laten wij slechts eraan herinneren, zonder.echter te trachten een volledige lijst
op te geven van de vragen die daarbij rijzen : a) dat de rechter een ioutere bewering
beantwoordt door ze tegen te spreken; b) dat het antwoord nutteloos wordt als het,
wegens een vaststelling of een beslissing, niet meer ter zake dienend is; c) dat de
rechter dus, in de regel, geen antwoord• moet verstrekken op een grand van
niet-ontvankelijkheid van een partij, als J:;!ij op dezer eis ingaat door over de zaak ten
grande te beslissen, d) dat impliciete antwoorden volstaan ... maar dat men er zeker
van moet zijn dat de rechter zodoende wei heeft geantwoord. Te vermijden is de
verwarring tussen wat de rechter had kunnen zeggen•of moeten zeggen en wat hij
werkelijk heeft gezegd, al was het impliciet. .Het Hof mag niet beslissen dat een
impliciet antwoord is gegeven tenzij dit antwoprd vasts.taat (raadpl. dienaangaande
o.m. het antwoord van het Hof op het vierde onderdeel van het eerste middel in een
arrest van 8 november 1974 (A.C., 1975, 319, 2, kol., De bestreden beslissing had niet
impliciet geantwoord). Het Hof zegt dikwijls dat de rechter niet verplicht was een dee!
van de conclusie te beantwoorden, omdat het slechts ging om « argumenten , of om
'' middelen die niet te onderscheiden , zijn van een ander middel waarop werd
geantwoord. Het Franse Hof van Cassatie, maakt ook, zoals de rechtsl'?er in dit land,
het onderscheid tussen middelen waarop de rechter een antwoord moet verstrekken
en argumenten die geen antwoord behoeven. Dit onderscheid. maken is echter geen
goede oplossing omdat het, enerzijds, zeer dikwijls moeilijk, ja zelfs onmogelijk is
inzicht te krijgen in wat een « middel , is dat een a11twoord behoeft en wat een !outer
« argument >> is dat geen antwoord behoeft. Anderzijds beslist het Hof vaak dat moet
worden geantwoord op een dee! van de conclusie, terwijl de auteurs oordelen dat aldus
slechts een argument wordt aangevoerd. Zo zijn volgensonze rechtspraak niet
gemotiveerd de beslissingen, die niet antwoorden op de conclusie waarin bepaalde
bewijselementen voorkomen ter staving van de onschuld (Cass., 7 jan. 1963, Pas., 1963,
I, 529), waarin de redenen worden opgegeven.tot staving van een verweermiddel ten
betoge dater een onoverwinnelijke dwaling bestaat (Cass., 13 sept, 1957, ibid., 1958, I,
35) of van ieder ander verweermiddel (Cass., 22 jan. 1962, ibid., 1962, I, 589), en 14 jan.
1963 (ibid., 1963, I; 563), waarin nauwkeurige feitelijke gegevens worden aangevoerd
tot staving van het verweermiddel als zou de beklaagde· niet de bedoeling gehad
hebben zich te onttrekken aan de dienstige vaststellingen en hij dus geen
vluchtmisdrijf had gepleegd (Cass., 23 jan. 1961, ibid., 1961, I, 549). Het Hof beslist oak
dat motivering ontbreekt in beslissingen die niet antwoorden op zekere feitelijke
elementen waarin de waarde van getuigenissen wordt betwist (Cass., 12 nov. 1962,
ibid., 1963, I, 330), die een omstandig of met redenen omkleed verweer, enkel
tegenspreken zonder een antwoord te verstrekken op de gronden of de redenen
waardoor de conclusienemer het verweermiddel verantwoord (Cass., 28 mei 1962, ibid.,
1962, I, 1091; 27 juni 1966, ibid., 1966, I, 1384; 22 juni 1970, A.C., 1970, 997; 4 sept. 1973,
ibid., 1974, 10; 21 jari. 1975, ibid., 1975, 561, en 10 nov. 1975, ibid., 1976, 321 ), die geen
antwoord verstrekken op de precieze elementen tot staving. van een vordering of een
verweermiddel (Cass., 20 feb. 1967, ibid., 1967, 775; 11 sept. en 9 okt. 1967, ibid., 1968,
39 en 192; 11 april1972, ibid., 1972, 753).
Tenslotte zij erop gewezen dat dit vaag en onduidelijk onderscheid tussen mid de len
en argumenten t.o.v de motiverjngsplicht een nadelige indruk van willekeur doet
onts~aar
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formule aangewend, nl. dat de bestreden beslissing, door het ene of
het andere niet te verduidelijken of wegens niet-inachtneming van
enig deel van de conclusie, de controle van het Hof onmogelijk
maakt.
Er zij nochtans opgemerkt dat deze formule in talrijke gevallen
niet geschikt is, om de goede red en dat het Hof niet opgericht: is om
onverschillig welk toezicht uit te oefenen, en dat vaak, vooral
wanneei· de partijen geen conclusie hebben genomen, de
motivering wettelijk summier mag zijn en aldus de corttrole
uitsluiten die in vele middelen zo beoogd wordt. Het is duidelijk dat
het Hof niet bevoegd is om na te gaan of de feitenrechter de
gegevens van het dossier aldan niet goed in feite heeft beoordeeld,
wat evenwel niet betekent dat hij niet moet antwoorden op de
conclusie, zelfs indien zij slechts betrekking heeft op feitelijke
gegevens zoniet zouden de rechten van de verdediging
geschonden zijn en zouden de partijen niet kunnen uitmaken
waarom zij verliezen of winnen. Zijn antwoord mag evenmin
tegenstrijdig zijn, hetgeen zou gelijkstaan inet niet-motivering.
Het mag evenmin zo dubbelzinnig zijn dat motivering daardoor
ontbreekt of dat het Hof niet kart uitmaken of de gevolgtrekking
van de rechter uit zijn feitelijke motivering al dan niet een
rechtsregel heeft geschonden.
Een vonnis of een arrest wordt door het Ho£ dikwijls vernietigd
op grand dat de rechter uit de ehkele vaststellingen ervan niet
he eft kunnen afleiden dat een rechtsregel, een rechtsbegrip in casu
al dan niet toepasselijk of aanwezig was. In dergelijke gevallen
echter vernietigt het Hof niet wegens schending van artikel 97 van
de Grondwet, maar omdat de bestreden beslissing niet wettelijk is
verantwoord en omdat deze rechtsregel (een andere dan die van
artikel97, van de Grondwet) of dit begrip dus geschonden werd.
5.- Laten wij nude diverse aspecten van het doel van artikel 97
van de Grondwet behandelen.
Als de rechter niet willekeurig heeft beslist, omdat hij naar de
verantwoording van zijn beslissing die zich opdringt heeft gezocht
en meent dat hij deze gevonden heeft, als hij aan de partijen de
gelegenheid heeft gegeven in te zien waarom hij een dergelijke
beslissing heeft genomen, als hij het toezicht van de appelrechter
of van het Hof van Cassatie (binnen de zoeven herhaalde perken)
mogelijk gemaakt heeft, als hij geantwoord heeft op de
,, conclusie >> van de partijen ... dan heeft hij natuurlijk deze
grondwets)Jepaling niet geschonden, zelfs indien zijn verantwoording « verkeerd , is, d.w.z. indien zij strijdig is met een andere
rechtsregel (een andere grondwetsbepaling, een regel inzake
burgerlijk, handels-, sociaal, straf-, fiscaal recht ... ), zelfs indien de
« mlichting >>die de partijen hebben gekregen of het antwoord op
hun « conclusie >> om dezelfde redenen « verkeerd >> is, zelfs indien
het toezicht dat de motivering mogelijk heeft gemaakt en die dus
voldoet aan artikel 97 van, de Grondwet, tot vernietiging (cassatie)
zou kunnen leiden we gens schending van een andere rechtsregeL

-8Daarom brengen talloze arresten van uw Hof in herinnering zulks is geregeld noodzakehjk- << dat een arrest overeenkomstig
artikel 97 van de Grondwet met redenen is omkleed, wanneer de
rechter duidelijk en ondubbelzinnig de redenen opgeeft, oak al z1jn
zij onjwst of onweWg, waarom hij derwijze heeft beslist, (4); dat
<< de verplichting de vonnissen en arresten met redenen te
omkleden een vormvereiste is; de omstandigheid dat een reden
naar recht onjuist is geen schending van artikel 97 van de
Grondwet oplevert , (5), of gewoonweg dat << de verplichting van
artikel 97 van de Grondwet de vonnissen en arresten te motiveren
aan een vormvereiste beantwoordt, (6).
Het is dan ook duidelijk, enerzijds, dat een arrest of een vonnis,
zelfs indien dit het vereiste van artikel 97 van de Grondwet heeft
nageleefd, niettemin een andere rechtsregel geschonden kan
hebben en daarom moet worden vernietigd, anderzijds, dat in een
dergelijk geval een middel, dat enkel is afgeleid uit de schending
van deze grondwetsbepaling, niet kan worden aangenomen. Was
dit zo niet, dan kon worden volstaan met het aanvoeren van de
schending van artikel 97 van de Grondwet om elke beslissing te
vernietigen waarin niet het << vormvoorschrift , van deze bepaling,
doch wel een andere rechtsregel werd geschonden.
Het Hof gebruikt een klare en duidelijke formule waarvan het
niet afwijkt om te zeggen dat een beslissing waarin onze
grondwetsbepaling in acht genomen werd << regelmatJ'g >> met
redenen is omkleed en dat een beslissing << wettejjJk >> gemotiveerd
is, wanneer een middel ten onrechte beweert dat de bestreden
beslissing een andere rechtsregel heeft geschonden.

Enkele << afw1jkingen
Gro;1dwet.

»

in verband met art1kel 97 van de

6.- AI deze overwegingen zijn elementair en ik zou mij ervoor
moeten verontschuldigen dat ik ze voor U ter sprake breng. Ik doe
het echter omdat werkelijke << afwijkingen >> ons hiertoe nopen.
Tijdens de laatste jaren werden aan het Hof veel middelen
voorgedragen die zijn afgeleid uit de schending van artikel 97 van
de Grondwet, << doordat >> de bestreden beslissing berust op « een
niet ter zake dienende motivering >> of op « niet passende gronden ...
zodat de beslissing dan ook niet naar behoren is gemotiveerd >>, het
vonnis of het arrest « niet genoegzaam >>, « niet voldoende naar
recht >> is gemotiveerd of « niet op overtuigende wijze is
verantwoord >>.
Andere afwijkingen : aanhaling in het middel van talrijke
wettelijke bepalingen, maar aanvoering alleen van een niet
« regelmatige >> motivering, ofwel verwarring tussen niet wettelijk
verantwoorde gevolgtrekking en tegenstrijdige motivering, het(4) Raadpl. o.m. Cass., 8 april 1941, Pas., 1941, 139.
(5) Raadpl. inz. Cass., 7 feb. 1977, A. C., 1977, 632. Idem wam1eer een vastste;iing val'
oe rechter in feite verkeerd is: Cass., 17 nov. 1977. i.z. Steens t. Legrand.
(6) Raadpl. mz. Cass., 15 maart 1977, A. C., 1977,767.
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bewering als zou deze grondwetsbepaling geschondenzijn wegens
niet « wettelijke motivering, van de bestreden beslissing !
Onnodig is het dan oak verder de nadruk te leggen op de
onvergeeflijke verwarring waarvan deze laatste formulering van
een middel getuigt. Zeer onlangs nag heeft het Hof moeten
herhalen « dat artikel97 van de Grand wet geen betrekking heeft op
de grief dat de beslissing niet wettelijk is verantwoord, (7).
Kart geleden oak heeft het Hof aan een eiser geantwoord dat
geen schending van deze bepaling kon zijn de omstandigheid dat
het op een conclusie gegeven antwoord niet ter zake dienend is,
d.w.z. in feite niet overtuigend of verantwoord zou zijn of een
schending oplevert van de recbten en verplichtingen, zoals deze uit
de wet voortvloeien (8) ... en pas onlangs heeft bet Hof gezegd dat
« de omstandigheid dat overwegingen van een vonnis of van een
arrest in feite of in recbte niet ter zake dienend zijn geen
scbending van artikel 97 van de Grondwet oplevert ,, (9). Voor
sommigen betekenen de woorden « ter zake dienend " : « wat
betrekking beeft op de zaak, op de vraag " ... « naar behoren "•
« gescbikt "; voor anderen betekenen zij « overtuigend, beslissend "·
Het is duidelijk dat in dit laatste geval « ter zake dienend" niets
met bet artikel te maken beeft. « Hetgeen betrekking heeft op de
zaak, op bet vraagstuk ... hetgeen aangepast is , zijn echter
begrippen die wel betrekking kunnen bebben op de
motiveringsverplichting : een antwoord op een conclusie dat er
geen betrekking op beeft, dat er buiten staat, dat « naast de
kwestie , is, is, volgens de betekenis welke uw arresten vaak eraan
geven, een antwoord dat niet passend is en dat onze grondwetsbepaling schendt.
Wij komen later terug op bet begrip « passend antwoord , dat
eveneens tot verwarring leidt.
Van sommige advocaten beb ik vernomen dat zij onder« niet ter
zake dienende motivering, verstaan een « onlogischemotivering "·
Dit punt zullen wij oak later behandelen.
De grief die hieruit is afgeleid dat de beslissing niet naar
behoren is gemotiveerd verdient onze aandacht niet : ze betekent
niets. Hetzelfde geldt voor de grief dat de beslissing niet passend is
gemotiveerd. Dit is te vaag, zoals door het Hof op 10 oktober 1974
werd beslist (10).
(7) Cass., 16 maart 1978, in zake vennootschap naar Frans recht Etablissements
Moteurs Ceres t. N.V. Almacoa.
(8) Cass., 16 dec. 1977, in zake P.V.B.A. Ziegler t. Verzekeringsmaatschppij La
G{merale de Berne.
(9) Cass., 12 april1978, in zake Gillard.
(10) A. C., 1975, 186, redenen: « Overwegende dat in zoverre eiser !outer aanvoert dat
het arrest de in het middel gekritiseerde vaststellig niet passend motiveert, zodat het
arrest dienaangaande niet naar behoren met redenen is omkleed, hij niet preciseert
waardoor artikel 97 van de Grondwet werd geschonden ... dat het middel dus niet
ontvankelijk is.»
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bepaalde overweging te laten gelden, niet
voldoende
geantwoord heeft op de conclusie en dus niet met redenen is
omkleed, is het ontvankelijk, in zoverre het schending van
artikel 97 van de Grondwet ( 11) aanvoert, maar niet als het enkel
zegt dat de beslissing niet genoegzaam is gemotiveerd (12) (13).
Indien het rhiddel betoogt dat het vonnis of het arrest door zijn
beschikkend gedeelte op bepaalde gronden te doen steunen, dat
gedeelte niet wettelijk of " voldoende naar recht , heeft
verantwoord, is niet ontvankelijk het middel dat is afgeleid uit
schending van artikel 97 van de Grondwet. In dit laatste geval
wordt in de grief, in werkelijkheid, aan de rechter niet verweten
dat hij niet voldaan heeft aan bet « vormvereiste , van de
motivering, doch we! dat hij op grand van de gekritiseerde
motieven, een met een andere rechtsregel niet strokende
beslissing heeft genomen en dat hij dus deze rechtsregel heeft
geschonden (14).
7. - Deze verwarringen Z!Jn wellicht te verklaren door· de
:r:nogelijke invloed op eisers en hun advocaten van de leer dat " de
beslissh1g Hretteli)ke grondslag mist "• welke leer het Franse Hof
v~n Cassatie toepast en vastknoopt aan bet vereiste van de
(11) In strafzaken client, zoals men weet, geen melding te worden gcmaakt van de
1\'ettelijke bepalingen die geschonden zijn (artikel 97 van de Grondwet behoeft dus
niet tc worden aangehaald); de " onwette,lijkheid " venvijten volstaat :
niet-i110tivering. In deze materie is de grief op basis van niet-motivering, omdat de
beslissin!; niet voldoende geantwoord heeft op de condusie, derhalve ontt·anke!ijk.
(12) Bet Hof heeft op 15 maart 1977 (A.C, 1977, 767) als antwoord op een middel als
zou een vemordeling wegens oplichting niet voldoen aan het voorschrift van artikel 97
van de Grondwet, omdat" het arrest niet voldoende preciseert waarin de verklaringen
van de beklaagde de slachtoffers be!nvloed hebben en bepalend zijn geweest om een
iwldsom te doen afgeven "• beslist dat ... at'tikel 97 ·'· slechts de naleving van een
vormvereiste aan de rechter oplegt, zodat deze wetsbepaling niet gescbonden kan zijn
om de door het onderdeel ingeroepen red en.
Opgemerkt· zij dat, bij gebrek aan ' een conclusie, de recbter aan de
motiveringsverplichting voldoet door vast te stellen dat de feiten bewezen zijn,
wanneer zij in de bewoordingen van de wet zijn omschreven.
{13) Sommige arresten en sommige beknopte samenvattingen kunnen wellicht
misleidend zijn. Aldus heeft het Hof, op een middel dat uitsluitend is afgeleid uit de
schending van de artikelen 1350, 3", en 1351 van het Burgerlijk Wetboek, omdat het
bestreden arrest geen" geldige en voldoende » redenen had opgegeven, op 8 sept. 1964
(Pas 1965, I, 15) geantwoord « dat in zoverre het middel aan het arrest verwijt dat het
niet voldoende is gemotiveerd, het niet ontvankelijk is, daar het geen scbending van
artikel 97 van de Grondwet aanvoert ». Ook al zou deze bepaling zijn aangevoerd, dan
nog was het middel niet ontvankelijk wegens vaagheid. Het at'rest van 10 maart 1964
(Pas., 1964, I, 745), waarnaar samenvatting 3" van het arrest van 8 sept. 1964 verwijst,
had terecht beslist « dat niet ontvankelijk is het middel waarin aan bet arrest enkel
wordt verweten geen antwoord te bebben verstrekt op zekere passages van eisers
conc!usie, wegens niet-aanvoering van de schending van artikel 97 van de Grondwet. ,
(14) In bet tweede middel van de voorziening, waarover het arrest van het Hof van
29 juni 1978 (in zake N.V. Falconi t. Maison liegeoise en Nationale Maatschappij voor
Huisvesting) werd gewezen, betoogde eiseres, onder aanvoering alleen van schending
van artikel 97 van de Grondwet, dat het arrest, door op grond van de gekritiseerde
motieven te beslissen dat zij geen recht had op de gevorderde schadeloosstellirtg," zijn
beslissing op onvoldoende redenen heeft gegrond waardoor zij .niet wettelijk is
verantwoord ». Het spreekt vanzelf dat op het middel diende te worden geantwoord dat
artikel' 97 van de Grondwet, het enigt;! waarvan het middel sprak, een bepaling is die
met de. aangevoerde grief niets te maker. had, nl. dat de' bestreden b"'slissing niet
wettehjk was verantWoord. Het middel was dus niet ontvankelijk, daar het de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek niet vermeldde.
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ons Hof (15) hoewet, zoals wij verder gaan uiteenzetten, talrijke
door ons Hof uitgesproken cassaties op grand dat de bestreden
beslissing niet wettelijk is verantwoord, in Frankrijk cassaties
« wegens gebrek aan wettelijkgrondslag" zouden zijn. Dit is echter
nog geen verantwoording voor die vergissingen want, als het
Franse Hof van Cassatie vernietigt wegens gebrek aan wettelijke
grondslag, doet het zulks niet op grand van schending van de regel
dat de beslissingen gemotiveerdmoeten zijn- zowel in Frankrijk
als in Belgie is dit een Touter vormvereiste (16)--:- maar wel van een
schending van een ·andere rechtsregel om de red en dat deZ:~
onwettelijk van toepassing dan wel van geen toepassing op het
geval werd verklaard (17) (18).
Het gebrek aan wettelijke grondslag is dus. een middel ten
grande - zoals bij ons het ontbreken van wettelijke verantwoording- dat maar eerst kanworden onderzocht indien het vonnis
regelmatig naar de vorm is (dit wil zeggen inzonderheid wanneer
er motieven zijn die voldoen aan het voorschrift van artikel 7 van
de wet van 20 april1810).
Terwijl het Franse Hof van Cassatie een beslissing aangaande
burgerrechtelijke aansprakelijkheid waarvan de redenen het
beschikkende gedeelte niet verantwoorden - .o.m. wegens
onvoldoende vaststellingen- vernietigt we gens het ontbrek.en van
wettelijke grondslag, vernietigt ons Hof,.in hetzelfde geval, wegens
het ontbreken van wettelijke verantwoording en derhalve wegens
schending van . <l,e artikelen 1332 en !333 van het Burgetlijk
Wetboek en niet van artikel97 van de Grondwet. ·
Meermaals. echter vernietigt het Franse Hof van Cassatie
wegens gebrek aan wettelijke grondslag - een middel over de
grand - terwijls ons Hof zulks doet wegens het ontbreken van de
vereiste motivering - een middel over de vmm. De Fl:anse
rechtspraak raadplegen kan dus gevaarlijk zijn.
8. - Tegenstrijdigheid. in de redenen stemt overeen met het
ontbreken van motieven, zoals ook bij tegenstrijdigheid tussen de
redenen en het beschikkende gedeelte dat aan een motiveringsgebrek lijdt; er is dus schending van artikel97 van de Grondwet. Als
in de redenen geen verantwoording te vinden is voor het
beschikkende gedeelte, inzonderheid voor het n\chtsgevofg dat dB
rechter uit . deze redenen heeft getrokken, bestaat. er geen
tegenstrijdigheid die moet worden gesanctioneerd met toepassing
van artikel 91, maar wei een niet wettelijk verantwoord
beschikkend gedeelte waarvoor schending van een andere
wetsbepaling dan artikel 97 moet worden aangevoerd (19).
(15) Raadpl. noot8, get. P.L. bij Cass., 11 dec. 1930, ~as., 1931, I, 11, triz. biz. 12 en 13,
(16) « Si les juges ont donne des motifs, quelle qu'en soit Ja valeui·.. le jugement ou
!'arret sont reguliers en Ia forme et satisfont aux exigences de !'article 7 de Ia loi de
1810. II est tout a fait arbitraire de transformer le vice d'absence de motivation en vice
de motivation defectueuse. »(GABRIEL MARTI, La distinction du fait et dudroit- Essais
sur Je pouvoir de contr6le de Ja Cour de cassation sur Jes )lfges du lait, Parijs, 1929,
·
biz. 348, nr. 161-II).
117)(18)(19) zie biz. 12
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chaque chef des conclusions des parties, il faut encore que les motifs donnes soient
suffisants (civ. 1er mai 1939, Rec. Gaz. Pal.. , 1939, 2.112; 26 juni 1939, D.H., 1939, 478).
Cela resulte de Ia creation, par Ia jurisprudence de Ia Cour de cassation, d'une cause
d'ouverture Speciale a cassation, le di!faut de base legale, destinee precisement a
sanctionner les decisions qui se trouveraient motivees en termes trap vagues pour
qu'il soit possible de verifier si Ia loi a ete correctement appliquee. " (Repertoh·e de
procedure civile et commercinle, Dalloz, d. II, v" Jugement, nr. 271).
" La base de Ia decision doit se trouver dans le rapprochement des faits constates
avec le texte de loi dont il est fait application. Si de ce rapprochement il resulte
clairement que Ia loi a ete violee, ou faussement appliquee, il y a lieu a cassation, pour
violation de Ia loi. Mais quand Ies motifs ne permettent pas de reconnaitre si les
elements de fait necessaires pour justifier !'application de Ia loi se rencontrent dans Ia
cause, il y a de/nut de base legnle (FAYE, n" 119, p. 134; civ., 24 juli 1946, JC.P., 1946, II,
3301).
" La distinction entre le manque de base legale et le defaut de motifs n'est pas
toujours observee. S'il est admis en principe qu'il n'y a pas lieu a cassation pour
inssufissance des motifs, il existe quelques incertitudes dans Ia pratique et !'article 7
est encore vise dans des cas ou il s'agit seulement de motifs incomplets. Par contre, on
trouve des arrets au Ia cassation et prononcee pour defaut de base legale bien que le
moyen de fait sur lequelle jugement a om is de s'expliquer ait fait !'objet de conclusions
formelles (FAYE, n" 120, p.134), supra, nr.1423.
" Au cas de defaut de motifs, la Cour se borne a constater en fait que tel jugement
n'est pas motive, qu'il n'a pas ete repondu a tel moyen des conclusions, sans emettre
aucun avis sur Ia valeur juridique du moyen au que! on a oublie de repondre et elle vise
uniquement !'article 7 de Ia loi du 20 avril 1810. Si Ia cassation est prononcee pour
defaut de base legale, elle aborde au contraire l'examen de Ia question de droit; elle
declare que Ia condition dont on a neglige de constater !'existence est essentielle pour
justifier legalement Ia decision; elle se prononce ainsi en doctrine et elle vise !'article
de loi dont !'application n'est pas justifiee. Certains arrets de Ia Cour de cassation
portent cependant a Ia fois le visa de !'article 7 de Ia loi du 20 avril 1810 et celui de Ia Ioi
dont !'application n'est pas justifiee.
"En definitive, on dit que Ia decision manque de base legale lorsqu'elle est motivee,
mais que les motifs ne permettent pas de reconnaitre si elle est fondee en droit : ces
motifs en ce cas ne sont pas 'operants'. Avant Ia creation du cas de cassation pour
defaut de base legale, Ia Cour de cassation disait que 'les termes du jugement ne
permettent pas a Ia Cour d'exercer son contr6le' ou 'ne permettent pas de reconnatre
s'il a ete juge en fait au en droit', au bien disait que 'le tribunal n'a pas justifie
!'application qu'il a faite de telle loi', etc. (GLAsSON, TrssiER et MoREL, t. 3, n 952, p. 479)
supra, n" 1451. » (Repertoire de procedure dvile et commerdale, Dalloz, I, v" Cassation,
nrs. 1452-1456).
(18) Raadpl. o.m. over het onderscheid tussen het gebrek aan wettelijke grondslag
en, enerzijds, niet-motiverin15, anderzqds, schending van de wet : 1" FAYE, La Cow· de
cassation, herdruk van 1970 (uitg. 1903), biz. 86-87, 106-114, 133, 134, 135 en 139; 2" J.F.
LE CLECH, raadsheer in het Hof van Cassatie : a)" De l'insuffisance de motifs, manque
de base legale des decisions judiciaires »,La Semainejuridique, 1948, Doctrine, nr. 690;
b)<< Manque de base legale et violation de Ia loi en matiere civile "• ibid., 1948, Doctrine,
nr. 720; 3" Traite de droit dvil sous la direction de Jacques Ghestin, Introduction
generale par Ghestin et Goube~ux, Parijs, 1977, nrs. 456 e.v., biz. 348 e.v.;
4" de repertoria waarvan sprake is i11 de vorige noot.
( 19) Raadpl. het derde onderdeel van het middel van de voorziening dat geleid heeft
tot het arrest van 30 juni 1977 (A. C., 1977, 1124). Hoewel het tweede onderdeel van het
tweede middel van het cassatieberoep, waarover het arrest van het Hof van
20 juni 1977 (A. C., 1977, 1082) werd gewezen, niet enkel schending van artikel 97 van de
Grondwet had aangevoerd, dach oak die van artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek,
heeft het Haf vernietiging uitgespraken wegens tegenstrijdigheid en dus wegens
schending van artikel97, terwijl veeleer een wettelijke bepaling over« de grand», met
name artikel 1382, was geschanden.
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van de schending van een reeks wettelijke bepalingen en onder
meer van artikel 97 van de Grondwet, zonder dat de eiser juist zegt
waarin deze schending bestaat; hij klaagt er enkel over dat de
conclusie niet werd beantwoord of dat « niet is voldaan aan de
motiveringsverplichting >> (20). Een dergelijke redactie van de
middelen misleidt het Hof; niettegenstaande de evidente
complexiteit van het middel, moet het Hof slechts antwoorden op
de enkele en waarachtig aangevoerde grief, nl. schending van
genoemd artikel 97.
9. - De rechtsleer heeft niet altijd een duidelijk inzicht van de
strekking van artikel 97 van de Grondwet en dus van de betekenis
en de draagwijdte van onze arresten, i.h.b. de an·esten die zich
beperken tot aanneming of verwerping van een middel, afgeleid uit
de schending van deze grondwetsbepaling, o.m. een middel ten
betoge dat een conclusie niet is beantwoord.
In de laatste jaren hebben wij vaak moeten betreuren dat veel
auteurs bij de lezer een verkeerde voorstelling doen ontstaan over
wat het Hof heeft beslist; naar hun bewering heeft het Hof, door
verwerping of aanneming van zulk middel, stelling genomen in een
of ander geschil in rechte, dat o.a. het onderwerp van de conclusie
uitmaakt, of heeft het Hof de betekenis en de draagwijdte van een
wettelijke bepaling (een andere dan artikel 97), van iedere andere
rechtsregel of,nog van enig rechtsbegrip verduidelijkt. Dit zijn
natuurlijk kennelijke en jammerlijke misvattingen. In dergelijke
gevallen beslist het Hof immers enkel over de naleving of niet van
het vormvoorschrift (artikel 97 van de Grondwet), zonder zijn
stand punt te bepalen ten opzichte van die andere punten.
Deze vergissingen zijn niet te verantwoorden of te verontschuldigen onder het voorwendsel dat onze arresten niet klaar en
duidelijk genoeg zijn geredigeerd; zij zijn uitsluitend hieraan te
wijten dat deze auteurs het doel van onze grondwetsbepaling
slecht of onvolledig kennen en soms misschien ook aan het feit dat
zij de arresten en de middelen, waarop wordt geantwoord, te vlug
gelezen hebben.
Nemen wij een paar voorbeelden. Hoewel het Hof enkel had
geoordeeld dat de bestreden beslissing geen antwoord had
verstrekt op de conclusie waarin werd aangevoerd dat een
overeenkomst bestond om eruit af te leiden dat afgezien werd van
een vroegere overeenkomst, zou volgens een auteur het Hof
impliciet, doch zeker beslist hebben dat men zich kan beroepen op
een overeenkomst t.o. waarvan men een derde is, alleen maar om
er gewag van te maken en niet om de uitvoering ervan te vorderen
en« hierin is», naar zijn mening, « deze beslissing van belang » (21).
In zijn arrest van 9 februari 1973 besliste het Hof alleen dat het
bestreden arrest geen antwoord had gegeven op de conclusie
waarin sprake was van « .algemene voorwaarden van sommige
(20} Raadpl. inzonderheid het tweede onderdeel van het vijfde middel van de
voorziening in het arrest van 10 januari 1978 in zake Fannes, Marien en Gilliams t.
Wolfcarius, Helsen en Waeghe en het derde middel van het cassatieberoep waarover
het Hof op 6 juni 1978 heeft beslist (Meerts t Bruylandts).
(21) Noot in R.C.J.B., 1973,290, inz. 291-292.

-14expediteurs , waardoor de partijen waren gebonden; een
commentator verklaart niettemin dat het Hof aldus beslist heeft in
welke omstandigheden « algemene voorwaarden , bindend zijn
(22). Een arrest van 9 april 1970 had wei enkel beslist dat de rechter
niet verplicht was te antwoorden · op een conclusie die geen
bestaansreden meer had of niet meer ter zake dienende was
wegens de vaststellingen van de rechter en dat artikel ,97 van de
Grondwet derhalve niet geschonden was; toch werd be~veerd dat
het Hof «de wettelijkheid van een clausule (van een overeenkomst)
erkent, waarbij ... >> (23).
In een arrest van 17 april 1975 (A.C, 1975, 908) beperkt het Hof
zich ertoe te beslissen dat de conclusie niet is beantwoord.
Niettemin schrijft men dat het Hof een stelling van professor De
Page, die berust op het arrest van 17 januari 1938 (Pas., 193S, I, 8)
verwerpt, aangezien wordt vernietigd het bestreden arrest volgens
hetwelk de geleden schade veroorzaakt was door de uitvoering van
het contract ... en het oorzakelijk verband tussen de fout (van een
derde) ... en de schade daardoor uitgeschakeld werd (24} .. Door
derwijze te beslissen heeft het Hof de aan De Page toegeschreven
stelling van het bestr.eden 'arrest niet afgekeu'rd; het Hof heeft
enkel besli9t dat het hcif van beroep het vormvereiste van arti kel 97
niet had nageleefd.
·
,
Opmerkenswaardig is, ten slotte, de commentaar volgens welke
e~n arrest van 3 december 1976 de rechtsleer van het Hof inzake
aansprakelijkheid heeft .bevestigd, inzonderheid wat betreft de
samenloop tussen contractuele en quasi-delictuele aansprakelijkheid, terwijl dit arrest alleen maar heeft beslist dat de bestreden
beslisstng aan het vormvoorschrift voldoet (25Y,
10. - Na deze kritiek ben ik een precisering verschuldigd.
Hoewel men, wat de betekenis of de ldraagwijdte van een andere
rechtsregel dan die van artikel97 betreft, niets kan afleiden uit een
arrest van het Hof dat beslist heeft dat het bestreden vonnis of
arrest al dan niet voldaan heeft aan het vormvoorschrift van dit
.artikel of inzonderheid al dan niet een antwo9rd heeft verstrekt op

(22) R.C.J.B., 1974, 192 e.v. mz. 195.
(23) Noot nr. 135 onder de commentaar op een arrest van het Hof van 27 sept. 1973,
in R.C.J.B., 1974, 510 e.v., inz. 543.
(24) J.T., 1976, 578-579.
(25) R. W:, 1978-1979, 1305-130\l.
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gemaakt worden, wanneer het Hof vernietiging uitspreekt op
grond dat het voor het Hof niet mogelijk is aan de hand van de
bekritiseerde motivering uit te maken of de feitenrechter zijn
beslissing op de ene of de andere overweging steunt, als de ene een
« wettelijke ,, motivering inhoudt en de andere niet (26).

" Passend » antwoord,
Verwan1'ng

«

passende

»

motivering -

Begrip -

H.- Ook hier is zelfkritiek vereist.
Sinds een veertigtal jaar ten minstc zegt het Hof zeer vaak gelukkig ruinder, sedert een paar jaar - dat de rechter een
« passend >> antwoord heeft gegeven of eenvoudig dat hij zijn
beslissing « passend >>met redenen omkleed he eft (27).

(26) Nog enkele verduidelijkingen ,over het toezicht van het Hof op een grief van
dubbelzinnigheid der motieven :
a) Deze dubbelzinnigheid, zelfs indien zij slaat op motieven die slechts feiten
aapgaan, leidt tot cassatie omdat zij iedere moth:ering vitsluit en deze nochtans
noodzakelijk is niet aileen om een controle van het Hof op "wettelijkheid '' mogelijk te
maken, maar ook om " willekeur » van de rechter te vermijden, en om de partijen de
gelegenheid te geven in te zien waarom zij gewonnen of verloren )lebben en ten slotte
om hun rechten van verdediging te doen eerbiedigen (zie supra);
b) Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel afgeleid uit
dubbelzinnigheid van de redenen van de bestreden beslissing wanneer deze wettelijk
verantwoord is, ongeacht de interpretatie welke aan deze redenen wordt gegeven
(raadpl. Cass., 30 sept. 1957, Pas., 1958, I, 70; 2 okt. 1961, ibid., 1962, I, 125; 21 dec. 1964,
ibid, 1965, I, 405). Raadpl. ook in verband met het gebrek aan belang van een middel
afgeleid uit tegenstrijciigheic1van de redenen; Cass., 14 maart 1977, A. C., 1977, 7ti2, en
5 okt. 1977, ibid., 1978, 160). In verband met hetgebrek aan belangmoet hoofdzakelijk
hierop worden gewezen dat het Hof geenszins- en het is wettelijk onmogelijk (iiJ
strijd met wat professor F. RIGAUX, op. cit., nr. 216, biz. 329, sch,1jnt te ~eggen : " toute
lacune dans Ia motivation 'en droit' peut etre supleee d'office par Ia Cour ») - een
middel v~zy.'erpt dat i.s afgeleid uit een gebrek aan antwoord op de conclusie, omdat
het beschikkende gedeelte niettemin wettelijk verantwoord zou zijn door een
rechtsgrond die het zelf zou aanvullen, want derwijze zou het Hof de rechters
vrijstellen vari hun grondwettelijke verplichting hun beslissingen te motiveren: Maar
zonder be lang en derhalve niet ontvankelijk is het middel dat aan het arrest verwijt
een vaststellmg te hebben gedaan zonder de conclusie van de eiser dienaangaande te
beantwoorden, als een andere vaststellingvan het arrest het beschikkende gedeelte
wettelijk rechtvaardigt (Cass., .4 april 1975, A.C., 1975, 842). Raadpl. over andere
gevallen waarin een middel afgeleid uit het gebrek aan antwoord op de conclusie
uitzonderlijk van belang is ontbloot: Cass., 26 mei 1952, Pas., 1952, I, 617; 19 maart 1953,
ibid., 1953, I, 549; 8 okt. 1953, ibid., 1954, r, 91; 27 jan. 1955, ibid., 1955, I, 533, en de noot,
alsmede de noot bij Cass., 20 juni 1958, ibid, 1958, I, 1176.
(27) Blijkens de opzoekingen zou de uitdrukking " passerid antwoord » de eerste
maal gebezigd zijn in een arrest van 26 februari 1934 (Pas., 1934, I, 180), maar er komt
geen verklaring voor in dit arrest, evenmin in de latere arresten of in de conclusies of
noten van hetopenbaar ministerie.

Zie Vocabulaire technique et critique de la phJJosophie, Societe fran9aise 'de
philosophie :" Adequat, se dit d'une idee qui represente parfaitement et completement
son objet, qui ne differe en riehde ce qu'elle estdestinee aenoncer. »
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de rechtsleer (28) en op de universiteit, als bij de balie (29) en ook in
de geest van vee! magistraten, tot betreurenswaardige verwarring.
Ten onrechte denkt men dat het Hof aldus, zelfs wanneer het
alleen maar uitspraak doet over een grief volgens welke artikel 97
van de Grondwet werd geschonden, beslist heeft dat de motivering
« goed , is, dat zij wettelijk is en dat zij dus voldoet aan de vereisten
van andere rechtsregels dan die van artikel 97. Wanneer het Hof
van deze uitdrukking (>> passend antwoord ») gebruik maakt, doet
het dit ofwel ten overvloede en dus nutteloos - voldoende is
natuurlijk te zeggen dat een antwoord verstrekt is - om aan te
tonen dat er een antwoord is dat voldoet aan het grondwettelijke
voorschrift, ofwel om erop te wijzen, hetzij spontaan hetzij ter
beantwoording van de grief, dat het antwoord van de rechter wei
degelijk betrekking heeft op de bij « conclusie » aangevoerde eis,
weer of exceptie, dat bet ermee verband houdt, dat het antwoord
niet « naast de kwestie »is (30).
Kon men aan de uitdrukking << passend antwoord » die bet Hof
gebruikt de betekenis geven van « goed » antwoord of « ter zake
dienend » antwoord, dan zou dat betekenen dat ons boogste
gerechtshof, bij zijn controle op de inacbtneming, door de
feitenrecbter, van het voorscbrift van artikel 97 van de Grondwet,
de betekenis en de draagwijdte, ja zelfs de aard zelf, van deze
grondwetsbepaling zou miskennen !
Aangezien de uitdrukking (passend antwoord) nodeloos en op
onverantwoorde wijze verwarring sticbt, moet zij volstrekt
geweerd worden.

Het Hof van Cassatie kan geen uitspraak doen over de
<< beoordeling van de feiten ''door de rechter.
12. - Vermelden wij nog een vergissing van de recbtsleer
waardoor een verkeerde opvatting ontstaat over de taak van het
Hof en over de manier waarop bet Hof die taak verv-ult. Geschreven
wordt dat « Ia Cour apprecie Je jugement du fait»,« (que) le contr6le
de Ia logique du raisonnement conduit la Cour a apprecier
(28) Professor F. RIGAUX, op. cit., biz. 326, nr. 212; biz. 327, nr. 214, en biz. 329, nr. 216,
is waarschijnlijk misleid door zekere arresten van het Hof en hij schrijft : « II ne suffit
pas d'une reponse quelconque, i1 faut une reponse adequate; en outre, par ce biais, Ia
Cour de cassation a etendu son controle au jugement du fait en non pas seulement a Ia
legalite de Ia qualification de ce fait. , « Le plus souvent aujourd'hui, Ia Cour censure
une reponse 'inadequate', c'est-a-dire insuffisante >>. Comme le controle de Ia
motivation et notamment de Ia reponse aux conclusions porte essentiellement sur !es
circonstances de fait de Ia situation litigieuse ... c'est toute Ia discussion du fait qui, par
le biais du controle de Ia motivation, p!'metre dans !'instance en cassation, !
(29) Wegens de vaagheid van de uitdrukking en ook omdat het gebruik ervan
nutte!oos is, hebben cassatieberoepen en memories van antwoord dan ook in 't lang en
't breed de betekenis en de draagwijdte uiteengezet die zij naar de« taal , van het Hof
kon hebben, toen een der partijen van mening was dat een antwoord passend was als
het ondubbelzinnig was. Raadpl. de memories bij eeri arrest van 16 sept. 1976 in zake
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds t. Ratinckx en Tarnopolski (niet verschenen in A. C.) .

. qo) Zo is natuurlijk geen passend antwoord op een conclusie ten betoge dat,
rekening houdende met de snelheid van een voertuig, de schade hierdoor veroorzaakt
kon zijn, de bewering van de feitenrechter dat de zon scheen op de dag van het
ongeval!
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accident est survenu », « ces motifs (des arrets de la Cour)
n'emportent pas la conviction. Ils dissimulent mal le double
jugementdefaitemispar la Cour elle-meme » (31).
In de drie arresten, waarvan melding wordt gemaakt tot staving
van deze vergissing, onderzoekt bet Hof, hetzij of de redenen van
de bestreden beslissing in strijd zijn met bet bestreden dispositief
(32), betzij of de rechter uit zijn onaantastbare vaststellingen in
feite wettelijk zijn beslissing in recbte beeft afgeleid, inzonderbeid
het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de scbade en de
beweerde fout (33), ofwel dat van het misdrijf « bigamie >>,
inzonderbeid van bet mor·eel element bij de wet bepaald voor bet
bestaan van dit misdrijf (34).
Het spreekt vanzelf dat het Hof, ten einde toezicht te kunnen
oefenen op de bij artikel 97 van de Grondwet vereiste motivering
en inzonderbeid op de gegrondbeid van een grief, als zouden
redenen ontbreken omdat zij tegenstrijdig zijn, noodzakelijk in de
beoordeling moet treden van 's recbters redenering, zelfs in feite.
Het is evenzeer vanzelfsprekend dat bet Hof, dat er moet over
waken dat de recbtsregels door de feitenrechter zijn toegepast,
moet nagaan of bij deze niet gescbonden heeft door op grond van
de aan de zaak eigen feitelijke omstandigbeden te verklaren dat
een van deze regels al dan niet van toepassing was. Dit is zuiver
toezicbt op de toepassing van bet recbt.
Het Hof berhaalt geregeld dat, hoewel de recbter op
o:1aantastbare wijze in feite bet bestaan beoordeelt van de feiten
waarop bij zijn beslissing grondt, bet Hof van Cassatie tocb
inzonderbeid moet nagaan of bet besluit dater- in recbte - uit
afleidt dat uit deze gegevens wettelijk getrokken kon worden (35).
Het maakt natuurlijk en noodzakelijk talloze toepassingen van dit
beginsel (36).

(31) F.

RIGAUX,

op. cit., nr. 221, biz. 3l2-33'5.

(32) Cass., 25 jan. 1965, Pas., 1965, I, 510.
(33) Cass., 30 jan. 1965, Pas., 1965, I, 543.
(34) CMs.., 27 apri\1964, Pas., 1965, I, 909.
(35, Raadpl. Cass., 14 okt. 1974, A. C., 1975,205, en 22 nov. 1976, ibid., 1971,318.
(36) Heeft de feitenrechter op grond van zijn feitelijke vaststellingen wettelijk het
bestaan kunnen afleiden van « dronkenschap "• in de zin van de wet betreffende de
polit~e over het :vegverke~r (Cass., 16 feb. 1971, A. C., 1971, 581)," aftrekbare lasten, in
de zm van ar~1kel 13-1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (Cass.,
23 dec. 1971, 1b1d., 1972, 415), « afstand van een recht, (Cass., 15 feb. 1974, ibid., 1974,
658), «staking van betalingen en wankelen van het krediet, (Cass., 8 nov. 1974, ibid.,
1975, 230), onoverwinnelijke dwaling (Cass., 21 okt. 1975, ibid., 1976, 23), wettige reden
voor het dragen van een jachtwapen (Cass., 30 nov. 1976, A.C., 1977, 375) of nog
ondergeschiktheid, een kenmerk van de arbeidsovereenkomst (Cass., 16 jan. 1978),
enz.
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13. - Sinds 18 september 1962 (37), doet het Hof tot staving van
sommige arresten uitdrukkelijk een beroep op de logica.
Een enigzins uitgebreide studie van dit vraagstuk zou we!
moeten beginnen met een verwijzing naar de merkwaardige
werkzaamheden van het << Centre national de recherches de
logique >> (38), onder Ieiding van professor Ch. Perelman, die ook
belangrijke beschouwingen « Propos sur la logique juridique »
heeft geschreven, die onlangs v66r de Academie Royale de
Belgique werden uiteengezet (39). De geleerde professor toont
klaar en duidelijk het mogelijke verschil aan tussen de formele
logica en de juridische logica, d.i. de specifieke redenering van de
rechtsgeleerden; hij wijst er o.a. op dat « Ia logique juridique ne
peut se desinteresser du contexte social et politique dans lequel elle
s'exerce >> (40).
Laten wij hier slechts eraan herinneren dat logica - het begrip
wordt in deze zin gebruikt in de arresten van het Hof en in de
beknopte samenvattingen van de magistraten van het parket van
het Hof- betrekking heeft op de redenering, het mechanisme van
het verstand, de wijze waarop gedachten en zaken onderling
verbonden zijn, uit elkaar voortvloeien. Logica zou erin bestaan te
denken, een goede Ieiding te geven aan zijn rede in de kennis vari
zaken.
De eerste arresten waarin verwezen wordt naar de logica (41)
h8bben dit concept aangevoerd ter verantwoording of verklaring
van de controle die het Hof wettelijk moet uitoefenen op de
gevolgtrekkingen in rechte, die de rechter afleidt uit zijn
onaantastbare vaststellingen in feite : heeft de rechter uit deze
vaststellingen wettelijk kunnen afleiden dat er i.e. al dan niet bv.
sprake· was van een fout of van een oorzakelijk verb and, in de zin
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, staking van betaling
en wanl,elen van het krediet, in de zin van artikel 437 van het
Wetboek van Koophandel, verband van ondergeschiktheid, een
wettelijk kenmerk van de arbeidsovereenkomst ... ? (Zie supra,
overwegingen in verband met deze controle).
(37) Cass., 18 sept. 1962, Pas., 1963, J, 80, en noot 3, get. W.G. : " Mais ce que Ia Cour
affirme ici pour Ia premiere fois expressement c'est que le contr6le de Ia legalite de Ia
conclusion du juge du fond comprend le contr6le de Ia logique de son raisonnement, »
(38) Bruylant, 1965, 1968, 1971 en 1974.
(39) Bul/eUn de fa classe des Jettres et des sclences morales etpolihques, 5e reeks, d.
LX!l, 197ti-5-6, blz. 155 tot 167.
(40) T.z.p. blz. 163. Raadpl. ook, blz. 164 :"La logique juridique ne se limitera pas a
!'analyse des schemas argumentatifs utilisables.ll s'agit, en effet, d'une argumentation
qui se developpe dans un contexte, le plus souvent judiciaire, ou le respect des regles,
Ja recherche de la verite, doivent se concilier avec le respect de Ia personne humaine,
)a protection des innocents, Ia sauvegarde des relations de confiance indispensables a
Ia vie sociale. Toutes ces preoccupations, totalement etrangeres it Ia logique formelle,
font que Ia logique juridique, logique de Ia controverse, vise it etablir, dans chaque cas
d'espece, Ia preeminence de l'une ou de !'autre valeur. >>
(41) Raadpl. inzonderheid Cass., 18 sept. 1962 en de bovenvermelde noot. Raadpl.
uok o.m. Cass., 6 dec. 1965, Pas., 1966, I, 477, en 9 nov. 1972, A. C., 1973, 238. Doch ook de
beknopte samenvattingen of de middelen vermelden verkeerdelijk artikel 97 - of
zelfs artikel 95 '-van de Grondwet.
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vroegere jurisprudentie van het Hof en verrijkt ze deze ook niet.
Sinds altijd moest het Hof, om dergelijke gevolgtrekkingen nate
gaan, noodzakelijk redeneren en zich vergewissen van de juistheid
van de redenering van de feitenrechter om te beslissen of deze een
juiste gevolgtrekking in rechte had gemaakt. Het Hof beperkte
zich - en beperkt zich nog vaak - ertoe te zeggen zonder dat het
zich verplicht voelt een beroep te doen op « logica >>, dat de rechter
dergelijke gevolgtrekking had kunnen of niet had kunnen maken
en dat hij dus artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, of
artikel 437 van het Wetboek van Koophandel niet of wel had
geschonden, of ...
Later is, ten gevolge van wat ik als een onverantwoorde
afwijking beschouw - hoewel somtijds de juiste leer opnieuw
duidelijk aan de dag gekomen is (42) - in middelen, beknopte
samenvattingen en zelfs arresten algemeen en ten volle bevestigd
dat niet regelmatig met red enen omkleed is, in de zin van artikel97
van de Grondwet, « de beslissing die gegrond is op een met de
logica strijdige redenering >> (43). Sommigen van mijn collega's
hebben ingezien dat een dergelijke leer op zijn minst buitensporig
was en zijn in de samenvattingen gaan schrijven dat, « hoewel het
aan het Hof niet staat te oordelen of de redenen van de bestreden
beslissing logisch onaanvechtbaar zijn, het toch mag nagaan of
deze redenen met de logica verenigbaar zijn >> ( 44). Om aan te tonen
dat het Hof zich, door deze controle, niet het recht mag toeeigenen
de feitelijke beslissingen van de rechter te beoordelen en dat hij
<< van de grond van de zaak geen kennis mag nemen >>, gewagen
deze samenvattingen ook van artikel 95 van de Grondwet (45) ( 46).
Beweren dat artikel 97 van de Grondwet altijd geschonden
wordt, wat noodzakelijk aan 's Hofs beoordeling onderworpen is,
als een beslissing op een met de logica strijdige wijze gemotiveerd
is, komt niet alleen erop neer aan deze bepaling een draagwijdte
toe te kennen die zij niet heeft, doch bovendien uit het oog te
verliezen dat het Hof niet mag nagaan of de rechter de gegevens
van de zaak al dan niet juist in feite heeft beoordeeld. Een feitelijk
verkeerde motivering te wijten .o.m. aan een verkeerde
(42) Samenvatting van het arrest van 18 dec. 1972 (A.C:, 1973, 399) :de verplichting
de vonnissen en arresten met redenen te omkleden is een vormvereiste; de
omstandigheid dat een grond onjuist of weinig logisch is, Ievert geen schending op van
artikel97 van de Grondwet.
(43) RaadpL o.m. de samenvatting van een arrest van 2 dec. 1971, A. C., 1972, 325.
(44) en (45) Raadpl. de beknopte samenvattingen van de arresten van 8 feb. en
10 mei 1973, A.C, 1973, 573 en 857. RaadpL ook de samenvatting van het arrest van
21 feb. 1975, ibid., 1975, 705.
(46) Af en toe hebben ste .ers van zekere notities onder de invloed van vroegere
dwalingen - maar dit is gelukkig uiterst zeldzaam ~ weer de absolute en
onverantwoorde leer van de logica gevolgd, die zou voortvloeien uit artikel 97 van de
Grondwet, hoewel het op zijn minst zeer twijfelachtig was dat het arrest, aldus
same~gevat, rekening had gehouden met deze bepaling en veeleer moest worden
overwogen dat het wettelijk had nagegaan of de gevolgtrekking van de rechter al dan
niet een andere rechtsregel had geschonden.
VgL samenvatting 1" metredenen van hetarrest :Cass., 21 feb. 1975, A. C., 1975, 705.
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bepaling als een juridisch verkeerde motivering (47). Zulks is naar
mijn mening een essentiele overweging.
Natuurlijk, wanneer twee redenen strijdig zijn of wanneer de
redenen niet verenigbaar zijn met bet beschikkende gedeelte, is er
een gebrek aan logica of redenering, wat het Hof sanctioneert,
maar het volstaat zich erop te beroepen, zoals het Hof al sedert het
begin doet, dat er tegenstrijdigheid is, hetgeen artikel 97 van de
Grondwet afkeurt. Waaron dan spreken van logica en zo
verwarring stichten over de taak van het Hof en de draagwijdte van
deze bepaling ?
Laat een rechter zijn beslissing berusten op redenen die hij als
vermoedens beschouwt waarvan, volgens zijn eigen vaststellingen,
niettemin blijkt dat zij niet voldoen aan de voorwaarden van
artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek, dan treedt hij zeker de
<< logica >> met voeten, maar dit begrip behoeft niet te worden
aangevoerd : voldoende is dat men zich beroept op schending van
deze wettelijke bepaling.
Wanneer het Hof nagaat of de feitenrechter uit zijn feitelijke
vaststellingen het besluit heeft kunnen trekken dat hij er in rechte
uit afleidt, dan « redeneert » het natuurlijk en gaat het na of de
logica niet verloochend is. Maar, enerzijds, lijkt het mij niet
essentieel dit begrip logica aan te voeren - het Hof heeft dit
gedurende jaren niet gedaan omdat het nutteloos was - en
anderzijds, werd niet artikel 97 van de Grondwet geschonden,
indien deze gevolgtrekking in rechte onwettig is, maar wei de
rechtsregel waaraan aldus een betekenis of een draagwijdte werd
gegeven die hij niet he eft (48).
Als antwoord op een middel dat uitsluitend was afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet heeft de procureurgeneraal Delange onlangs gezegd :
>> L'article 97 de la Constitution est etranger au defaut de
justification legale de la decision (Cass., 18 novembre 1976 De
Leeuw et 30 juin 1977 S.N.C.F.B.) C'est abusivement, la plupart du
temps, que l'on vous invite a contr6ler la logique du raisonnement
du juge du fond et le cas me parait ici flagrant, puisque c'est en
(47) Men kan zeggen dat dit ongepast verwijzen naar de logica het Hof aldus ertoe
heeft gebracht, o.m. in zijn arrest van 2 dec. 1971 (A.C, 1972, 325) in de beoordeling te
treden van een !outer feitelijke beslissing van de rechter.
Op 6 jan. 1978 (in zake Smissen t. Kalmoen) neemt het Hof, m.i. ten onrechte, aan
een middel te onderzoeken dat is afgeleid uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet, doordat de redenen van de bestreden beslissing een petitio principjj
uitmaken zodat het arrest, door een gebrek aan logica aangetast, het verwerpen van
eisers aanbod tot tegenbewijs niet regelmatig motiveert.
(48) Ten onrechte wordt aldus door het arrest van 21 juni 1976 (A.C., 1976, 1189)impliciet- ontvankelijk verklaard een middel dat is afgeleid uit schending van art. 97
van de Grondwet, omdat de bestreden beslissing uit haar redenen niet « logisch » had
kunnen afleiden wat beslist werd over de draagwijdte van artikel1 van het koninklijk
besluit van 29 jan. 1935 op de nijverheidstekeningen en -modellen.
Het Hof heeft daarentegen op een dergelijke grief in zijn arrest van 17 qb. 1978 (in
zake P.V.B.A. Gesubsidieerde vrije gemengde lager~ en bewaarschool en N.V.
Assurantie van de Boerenbond t. De Witte e.a.) terecht geantwoord dat « de in dit
onderdeel van het middel aangevoerde grief geen schending kan zijn van artikel 97
van de Grondwet, de enige wettelijke bepaling waarvan de schending is aangevoerd. »
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alh~guee; c'est en consequence de cette violation qu'est invoquee
une meconnaissance de la logique et de la regie de forme qu'impose
!'article 97 de Ia Constitution. Je pense qu'il est urgent que Ia Cour
evite dorenavant de se laisser entra!ner dans cette voie (comp.
Cass.,21 fevrier 1975, Pas., I, 642, et 10 mai 1973, ibid., 1973, I, 828)"
(49).
II.- Schending van de aan de akten gehechte bewijskracht.
Uitlegging van de akten door de rechter
en toezicht van het Hof van Cassatie.

14. - Het staat aan de feitenrechter de overeenkomsten en de
geschreven akten tot vaststelling daarvan (instnzmenta) en tal van
andere geschriften tot vaststelling van de rechtshandelingen of
rechtsfeiten op onaantastbare wijze uit te leggen.
De bevoegdheid om na te gaan of die uitlegging een schending
·vormt van de bewijskracht van een van die akten behoort aan de
rechter in hoger beroep en ook aan het Hof van Cassatie. Vooral in
de arresten van dit Hof wordt uitspraak gedaan over het bestaan
van een dergelijke schending door een beslissing die aan zijn
beoordeling wordt onderworpen.
Nagaan of de bewijskracht van een akte a! dan niet werd
miskend, impliceert vanzelfsprekend dat men verplicht is de akte
te lezen, te begrijpen en vaak uit te leggen, niet om zich aldus in de
plaats te stellen van de feitenrechter, doch om die controle
mogelijk te maken. In de loop van deze uiteenzetting zal natuurlijk,
door bepaling van de perken ervan, het verschil moeten worden
verduidelijkt tussen de uitleggingsopdracht van de rechter en die
van het Hof.
Het onderscheid tussen de uitlegging van een akte en het
toezicht op de eerbiediging van haar bewijskracht zou, volgens
F. Rigaux, zeer miniem zijn (50). Het onderzoek van de rechtspraak
van het Hof zou gewis die indruk kunnen wekken. Het onderscheid
is niettemin reeel en zeer belangrijk.
Als het Hof soms impliciet of expliciet uitspraak doet over de
betekenis van een geschrift tot vaststelling van een rechtshandeling, van enig feit of enige omstandigheid, gebeurt dit om aan te
geven dat de betekenis of de draagwijdte die daaraan door de
rechter werd verleend a! dan niet kan worden verantwoord en a!
(49) Conclusie v66r het arrest van 16 maart 1978 (in zake naamloze vennootschap
naar Frans recht Etablissementen Moteurs Luis t. N.V. Almacoa) en dezelfde
conclusie v66r het arrest van dezelfde datum (in zake N.V. Verzekeringsmaatschappij
« Verenigde Patroons» t. N.V. «La Royale beige»).
In deze eerste conclusie had de procureur-generaal eerst overwogen : « C'est aussi a
bon droit que Ia defenderesse soutient que le moyen n'est pas non plus recevable en
tant qu'il est pris de Ia violation de l'article 97 de Ia Constitution dans Ia mesure ou il
invoque que les motifs de !'arret sont inconciliables avec Ia logique parce qu'en
!'absence d'accord des parties sur un chiffre d'affaires expressement constate par
!'arret, les premisses du raisonnement - a savoir Ia lettre du 22 mars 1972 - ne
peuvent Jegalement justifier Ia conclusion qui en est deduite par Ia Cour d'appel dont
la decision n'est, partant, pas regulierement motivee.,
(50) La nature du contr(}le de la Cour de cassation, Brussel, Bruylant, 1966, nr. 186,
blz. 296 en 297
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uitlegging van de feitenrechter al dan niet strijdig is met wat de
akte vaststelt. Die tegenstrijdigheid bestaat er als het ware in de
akte << te doen liegen »en dus haar bewijskracht te miskennen.
Alles kan natuurlijk niet ineens worden verduidelijk en daarom
zal ik thans niet verder uitweiden over dat begrip (schending van
de bewijskracht).
Reeds nu wens ik echter de nadruk te leggen op het onderscheid
(51) tu.ssen de schending van de bewijskracht van een akte en de
miskenning van haar wettelijke bewijswaarde, hoewel dezelfde
wettelijke bepalingen, met name de artikelen 1319 tot 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, op de beide begrippen betrekking hebben.
Aangezien de schending van de bewijskracht van een akte zeer
vaak (52) b€staat in een misbruik, een onwettelijkheid, een
machtsoverschrijding die de rechter heeft begaan bij de uitlegging,
vereist het onderzoek van de aard van die schending dat men
tevens bestudeert en onderzoekt wat de ui tlegging van een akte is.
A.

Uitlegging van een akte tot vaststelling van een
overeenkomst, van een andere rechtshandeling of van een
rechtsfeit. - Taak van de feitenrechter. - Toezicht van het
Hofvan Cassatie op de« wettelijkheid ».

Inleiding.
15.- Het is dus de feitenrechter en niet het Hof van Cassatie die
de akten tot vaststelling van een overeenkomst moet uitleggen en
meer algemeen elk geschrift betrekkelijk een feit, een omstandigheid, een toestand of nog elk geschrift dat een uiteenzetting bijvoorbeeld een deskundigenverslag- bevat.
(51) Het is zeer moeilijk om dit onderscheid duidelijk te maken in het Nederlands.
De volgende bewoordingen worden door het Hof sinds verschillende jaren gebruikt in
de Nederlandse arresten of de in het Nederlands vertaalde an·esten om uit te drukken
dat de rechter" a meconnu Ia foi due a un acte,:" de rechter heeft de bewijskracht van
een akte miskend. »
Het woord bewijskracht is taalkundig natuurlijk vee! juister dan de vroeger
gebruikte term : « geloof >> (miskenning van het geloof gehecht aan een aide). Volgens
de huidige terminologie betekent de bewijskracht niet enkel « foi due , doch ook
«force probante » wat twee duidelijk onderscheiden begrippen zijn.
Wij zullen dus een nieuw woord of een nieuwe uitdrukking moeten vinden.
Verwijzen naar de in Nederland gebruikte rechtstaal heeft ten deze geen enkel nut
aangezien het begrip « violation de Ia foi due a un acte , er onbekend is. Het ligt niet
binnen het bestek van deze uiteenzetting voorste!len te doen aangaande de
aangepaste Nederlandse benaming. Wij geven enkel de volgende uitdrukkingen ter
overweging : miskenning « van het gezag gehecht aan de akte , of« van het gezag- of
van de betekenis- gehecht aan het geschrift » of nog, met verwijzing naar het Franse
begrip «denaturation >>,«de akte- of een bepaling ervan- ontaard te hebben , of nog
« miskenning (of schending) van de bewijskracht van een akte » indien « force
probante »door« wettelijke bewijswaarde » wordt vertaald.
Ook zou kunnen gezegd worden « miskenning van wat uit de akte blijkt » of
« miskenning van de inhoud van de akte. » !Vlisschien zou de uitdrukking" miskenning
- of schending -van de bewijskracht van een akte » kunnen behouden worden om
het begrip dat overeenstemt met " violation de Ia foi due a un acte , weer te geven,
maar dan mits voor « force probante » gezet wordt « wettelijke bewijswaarde >> en voor
«valeur probante » eenvoudig « bewijswaarde ».
(52) Zie nr. 41 : « Verkeerde lezing van een akte, onoplettendheid, verstrooidheid of
nalatigheid van een rechter. »
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uitlegging die deze heeft gegeven. Zulks spreekt natuurlijk vanzelf.
Artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt weliswaar dat
de overeenkomst van de partijen tot « wet ,, strekt, doch de
betekenis van de term << wet "• in deze wetsbepaling, verschilt van
die welke betrekking heeft op de bevoegdheid en de opdracbt van
ons Hof.
De « wet , (53) waarvan de schending - wegens o.m. haar
onjui:ete uitlegging- onderworpen is aan de beoordeling van bet
Hof, is een algemene en onpersoonlijke regel die op abstracte wijze
een onbepaald aantal gevallen bedoelt, een regel die wordt
uitgevaardigd, aangenomen of vastgelegd door de overheid (54) of
die o.m. ook nog uit haar eigen regels voortvloeit (55).
16.- De verwarring tussen de twee begrippen «wet, zou ecbter,
volgens de procureur-generaal Leclercq, tijdens een bepaalde
periode in Frankrijk zijn begaan : « Durant une premiere epoque,
la Cour de Cassation de France applique litteralement la regle que
la convention tient lieu de loi a ceux qui l'ont faite. Elle en deduit
qu'etant instituee pour fixer le sens exact des lois, elle a aussi pour
mission de donner celui des conventions. Toutefois, et contrairement a ce qu'elle fera beaucoup plus tard, elle vise, quand il s'agit
d'une acte autbentique dont la foi a ete meconnue, la violation des
articles 1317 et 1319 sur la foi due aux actes (MARTY, La distinction
de fait et de droit, 1929, p. 295 et 296; p. 298 et suiv.) Cette premiere
periode fut courte. Un arret, cbambres reunies, rendu 'le
2 fevrier 1808, marque un revirement complet. La Cour reconnut
aux juges du fond le droit absolu d'interpreter les conventions, de
dire la consistance en fait des idees sur lesquelles les parties se
sont mises d'accord, accord qui constitue leur convention» (56).
Dit is ook de vaste rechtspraak van ons Hof die trouwens zonder
enige twijfel ooor de aard van zijn opdracht wordt opgelegd : de
feitenrecbter moet beslissen over de zin, de betekenis en de
draagwijdte van een akte tot vaststelling van een overeenkomst of
van enig ander geschrift, en bet Hof is niet bevoegd om te beslissen
of die uitlegging juist of verkeerd is en inzonderheid om zijn
uitlegging in de plaats te stellen van die van de rechter.
(53) Zie inzonderheid art. 608 van het Gerechtelijk Wetboek en de conclusie van het
openbaar ministerie (die o.m, verwijst naar die van de procureur-generaal P. Leclercq)
bij Cass., 30 jan. 1976, A.C, 1976, 632,
(54) Onder « overheid » worden hier verschillende overheden bedoeld :
grondwetgever, wetgevende macht, uitvoerende macht, bepaalde ambtenaren,
openbare diensten, sociale groeperingen (paritaire comites), supra-nationale
overheden de Raad van ministers en de Commissie van de Europese
Gemeenschappen, het comite van Ministers van de Benelux Economische Ume vreemde Staten in zoverre zij samen met onze Staat overeenkomsten' en
internationale verdragen hebben gesloten. Raadpl. ook de in de vorige noot bedoelde
conclusie.
(55) Men bedoelt hier algemene of andere rechtsbeginselen. Raadpl. met name« De
jurisprudentie van het Hof van Justitie Kritische beperking van de
uitleggingsmethoden >>, Gerechtelijke en academische bijeenkomst op 27 en
28 sept. 1976, blz. 55 e.v.
(56) Conclusie bij Cass., 17 nov. 1932, Pas., 1933, I, 9.
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Cassatie (modelcontracten, standaardcontracten). - Ontwe1p
(ingetrokken) dezelfde taak toe te vertrouwen aan de Hoge Raad
der Nederlanden.
17. Het Franse Hof van Cassatie en ook de hoogste
gerechtshoven van de Duitse Bondsrepubliek wijken evenwel a£
van die essentiele regel van de verdeling van de bevoegdheden
tussen het hoogste gerechtshof en de feitenrechters betreffende
bepaalde contracten. Oak in Nederl<md had men de bedoeling,
zoals blijkt uit de wordingsgeschiedenis van de wet van
20 juni 1963, die onder meer artikel 99 van de wet houdende de
rechterlijke organisatie ingrijpend heeft gewijzigd betrekkelijk de
cassatieopdracht van de Hoge Raad der Nederlanden - aan die
hoogste jurisdictie de uitlegging, a.m. van dezelfde contracten, toe
te vertrouwen, of beter nog haar te belasten met het toezicht op en
eventueel met de beoordeling van de uitlegging die daaraan door
de feitenrechter werd gegeven.
Het betreft hier akten die op dezelfde wijze en met dezelfde
bewoordingen overeenkomsten of rechtsfeiten vaststellen en die
niet werden geconcipieerd of opgesteld met het oog op bijzondere
individuele verhoudingen en die uiteraard toegepast kunnen
worden op tal van niet gei:ndividualiseerde rechtsverhoudingen en
waarvan het aantal niet bij voorbaat is vastgesteld.
Het Franse Hof van Cassatie heeft dienaangaande een
eenmakende uitlegging willen doorvoeren en heeft bijgevolg aan
de feitenrechters zijn eigen uitlegging opgelegd. Het heeft zulks
gedaan voor bepaalde obligaties en openbare uitgiften « dont des
interpretations divergentes am·aient ete particulierement
facheuses » (57), en ook voor bedingen vervat in modelcontracten of
toetredingscontracten zoals de verzekeringscontracten. Het Hof
heeft zulks echter niet gedaan voor de gebruikelijke bedingen
zoals « les regles d'York et d'Anvers , (58). Hetzelfde Hof zou zich
ook bevoegd achten - volgens een traditie die teruggaat op de
« Conseil des parties >> om de uitlegging na te gaan van aile
contracten voor de deductie in verband met hun fiscale gevolgen,
net name voor de toepassing van de wetten inzake registratie (59).
Het Franse Hof van Cassatie heeft aldus zijn bevoegdheid
uitgebreid op een wijze die moeilijk te verantwoorden is.
Sommigen hebben gepoogd zulks te doen door aan te voeren dat
< techniquement on peut considerer que des conventions de ce type
(57) Raadpl. G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit civil, 1e dee!, Les obligations, biz. 203,
nr. 220. In noot 3 worden de arresten van het Hof van Cassati.e van 3 juni en 9 juli 1930
en 14 jan. H!31, D., 1931,1, 5, enook de conclusie van de procureur-generaal P. Matter
en een noot van professor Savatier vermeld.
(58) Raadpl. MARTY en RAYNAUD, op. cit., en Joe. cit.; PLAISANT,« Le contr6le de !a Cour
de cassation en matiere de contrat "• Gazette du Palais, 1946, I, Doc. 26; MARTY,« Le role
du juge dans !'interpretation des contrats "• Travaux de ]'association Henri Capitant,
1949, biz. 85 e.v.; MARTY, Repertoire de droit civil, 1977, V° Cassation, nrs. 91 tot 93;
WEILL en FRAN<;:OIS TERRE, Les obligations, Preciz Dalloz, 1975, blz. 409 en 401; J. FLOUR
en J.L. AuBERT, Les obligations, dee! I, Sources: L'acte juri.dique, Armand Colin, Parijs,
1975.
(59) JACQUES BoRE, « Un centenaire ': Le contr6le par la Cour de cassation de la
denaturation des actes "• Revue trimestrielle de droit civil, 1972, blz. 302, nr. 114.
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zou in het Belgisch positief recht niet kunnen worden
aangenomen. Ofschoon er een gelijkenis bestaat tussen die
overeenkomsten en een « verordening », wegens het aanzienlijk en
onbepaald aantal gevallen waarop ze toepasselijk zijn, kunnen zij
geen «wet>> zijn, i.h.b. in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Indien men de mening zou zijn toegedaan dat de uitlegging door
de feitenrechters van de model- of standaardcontracten noodzakelijk eengemaakt moet worden door ons hoogste gerechtshof, moet
een beslissing daartoe genomen worden door de bevoegde
politieke machten, aangezien het in dat geval een wijziging betreft
van de taak die de grondwetgever (art. 95) en de wetgever a an het
Hof van Cassatie hebben toevertrouwd. Men kan zich echter
' afvragen of eenmaking werkelijk nodig is.
De rechtspraak van de Duitse hoogste gerechtshoven neemt
eveneens aan dat zij bevoegd zijn om dergelijke modelcontracten
uit te leggen (61).
Het antwerp tot wijziging van artikel 99 van de
18. Nederlandse wet tot gerechtelijke organisatie bevatte een bepaling
volgens welke ontvankelijk zou zijn een voorziening in cassatie
voor de Hoge Raad wegens een onjuiste uitlegging van « statuten,
reglementen en standaardbedingen, voor zover zij bestemd zijn
rechtsverhoudingen te regelen van een aantal bij de vaststelling
niet bepaaldelijk aangewezen personen >> (62).
Het is duidelijk dat een dergelijk ontwerp werd ingediend omdat
de wet de Hoge Raad der Nederlanden niet in staat stelde een
dergelijk toezicht uit te oefenen op de uitlegging die de
feitenrechters hebben gegeven aan die standaardbedingen,
statuten of« reglementen >>met een bijzonder karakter.
Veegens (63) onderzoekt de zin en de draagwijdte van dit
wetsontwerp, dat trouwens niet werd goedgekeurd door de
wetgevende macht, en wijst erop dat de memorie van toelichting
van het ontwerp geen nadere omschrijving bevat van de juiste aard
van die « statu ten, reglementen en standaardbedingen >>, maar tach
aangeeft dat het rechtsverhoudingen tussen grote groepen van
belanghebbenden moet betreffen (64), welk begrip door de Hoge
Raad gepreciseerd zal moeten worden. De Nederlandse auteur
wijst er eveneens op dat men zich de vraag heeft gesteld of die tekst
aileen de « statuten en organieke elementen van rechtspersonen >>
bedoelt of ook de reglementen in ruimere zin die laatstgenoemden
hebben uitgevaardigd. Volgens hem is het essentiEHe verschil
(60) A. WEILL en FRAN~OJS TERRE, op. cit., 400 en 401.
(61) Raadpl. F. RIGAUX, La nature du contr6le de la Cour de cassatjon, biz. 283,
nr. 178, en VEEGENs, Cassatje jn bwgerJjjke zaken, Tjeenk-Willink, Zwolle,blz. 173
en 174, nr. 96.
(62) Zie wetsontwerp.
(63) Op. cit., blz.174-178, nrs. 97-98.
(64) • Rechtsverhoudingen tussen grote groepen van belanghebbenden . »
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bespreking van dit antwerp in de wetgevende kamers is er bij de
!eden verzet gerezen tegen het antwerp op grond van de
overweging dat de grote verzekeringsmaatschappijen en transportondernemingen dikwijls de uitleggingen die de feitenrechters
aan hun« standaardbedingen >> hebben gegeven, aan de Hoge Raad
zouden kunnen voorleggen, waardoor de rechtsplegingen verlengd
zouden worden de ten nadele van de andere partijen die over
minder financiele mogelijkheden beschikken.

Uitleggingsbevoegdheid van de feitenrechter.
19. - De feitenrechter is dus bevoegd om geschriften tot
vaststelling van overeenkomsten en van andere rechtshandelingen
of van enig ander feit uit te leggen (55). Het betreft hier
feitenkwesties en geen rechtsvragen : welke is de draagwijdte en
de zin van die akten, wat bedoelen ze, wat wordt vastgesteld door
de bewoordingen of uitdrukkingen die daarin worden gebruikt, of
zelfs, welke is de betekenis van de plannen, schetsen, tekeningen
of andere tekenen die ze bevatten (55)?
Het Hof is slechts bevoegd om zijn toezicht uit te oefenen m.b.t.
de schending van een rechtsregel door de feitenrechter bij de
uitoefening van zijn onaantastbare uitlegging.
·
Het Hof zal dus nagaan of de rechter, na een eventuele
precisering van de zin en de draagwijdte van de overeenkomst, de
bepalingen heeft geschonden van artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek, inzake de bindende kracht van de overeenkomsten (57),
en ook, of de rechter bij de uitlegging van een akte tot vaststelling
van een overeenkomst of van een andere rechtshandeling of zelfs
van een rechts- of ander feit, -een onwettelijkheid heeft begaan
m.b.t. een wettelijke kwalificering (58). Het gaat ook na of de
rechter in plaats van de geschreven akte tot vaststelllng van een
overeenkomst niet een overeenkomst tussen dezelfde partijen
heeft t:<itgelegd, die echter verschilt van die welke de partijen in
een geschrift wilden vastleggen of doen vastleggen, hetgeen een
schending vormt van a1·tikel1319 of artikel1320 van het Burgerlijk
Wetboek omdat hij quod scriptum est miskend heeft en hij aldus
bovendien de artikelen 1341 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek
geschonden heeft volgens welke het bewijs door getuigen niet
(65) Dit begrip zal verder in de tekst gepreciseerd worden.
(66) Men weet dat het Hof aanvaardt toezicht uit te oefenen over het feit dat de
feitenrechter, door aan een schets (bijvoorbeeld betreffende een verkeersongeval) een
bepaalde betekenis of draagwijdte te hechten, al dan niet de bewijskracht ervan heeft
geschonden.
(67) Dit gebeurt vanzelfsprekend slechts wanneer de aa~·d van de voorziening
(inzonderheid een voorziening in strafzaken) zulks noodzakel!Jk maakt of wanneer de
aangevoerde middelen (voorzieningen in« burgerlijke » zaken) zulks vergen.
(68) Wij zullen onder nr. 48 (p. 88) het verschil proberen te verduidelijken tussen de
schending van de bewijskracht van de akte en de m1skennmg van de bmdende kracht
van de overeenkomst die door de akte wordt vastgesteld.
··
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Hof zal natuurlijk ook de bestreden beslissing vernietigen
wanneer zijn uitlegging van de akte niet tot censuur kan leiden
wegens schending van de artikelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk
Wetboek maar die uitlegging een gevolgtrekking of beslissing met
zich brengt die een andere rechtsregel schendt.
Het Hof van Cassatie kan bovendien ook nagaan- en dit vormt
de hoofdzaak van mijn ·uiteenzetting - of de rechter bij de
uitlegging van een geschreven akte de bewijskracht ervan heeft
geschonden, en wij zullen trachten dit begrip in de loop van deze
uiteenzetting te preciseren (70).
Hoewel de feitenrechter op onaantastbare wijze de akten uitlegt,
heeft het Hof van Cassatie evenwel de opdracht de wettelijkheid
van de kwalificatiesdoor die rechter nate gaan.

Toezicht van het Hof van Cassatie op de wettelijkheid, o.m. op de
kwalificatie.
20.- Vooral bij de uitlegging van de overeenkomsten en ook
van de gevolgtrekkingen die de feitenrechter uit zijn uitlegging
afleidt m.b.t. de - expliciete of impliciete- toepassing van een
rechtsregel, rijst het probleem van de aan het toezcht van het
Hof van Cassatie onderworpen kwalificatie.
Dat probleem doet zich natuurlijk ook voor op andere
gebieden of in andere omstandigheden, zo bijvoorbeeld,
wanneer de feitenrechter, na een authentieke of onderhandse
akte op onaantastbare wijze te hebben uitgelegd, beslist dat een
bepaalde vaststelling wettelijke bewijswaarde heeft zolang ze
niet van valsheid is beticht, of enkel zolang het tegendeel niet is
bewezen ... Het spreekt vanzelf dat het Hof van Cassatie in een
dergelijk geval zal nagaan of de feitenrechter aldus aldan niet de
artikelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek heeft
geschonden, niet in zoverre die bepalingen de miskenningvan
de<< bewijskracht »van de akten verbieden, doch in zoverre zij de
<< wettelijke bewijswaarde » van een akte preciseren, dat wil
zeggen in welke mate en met welke kracht de akte als bew1js
geldt van hetgeen zij vaststelt.
De overeenkomsten zijn op suppletieve of imperatieve wijze
aan rechtsregels onderworpen. Vaak kwalificeren de partijen
zelf de overeenkomsten die ze sluiten, dat wil zeggen dat zij
daaraan een benaming geven waardoor zij aan een welbepaald
stelsel word-en onderworpen dat in rechtsregels is vastgelegd.
Wanneer de feitenrechter een overeenkomst heeft uitgelegd
en daarna beslist dat de partijen aan een bepaalde wilsaanvl:tllende wet zijn onderworpen, dan houdt zulks een
<< kwalificering » in omdat hij beslist dat die overeenkomst de
karakteristieken bezit die deze wet aan bepaalde overeenkomsten verleent door hun welbepaalde rechtsgevoglen toe te
kennen: zo beslist hij bv. dat die overeenkomst een contract van
(69) Zie nr. 21.
(70) Zie nrs. 35-38.
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spreekt vanzelf dat het Hof van Cassatie in een dergelijk geval
verplicht kan worden zijn toezicht uit te oefenen aangezien de
feitenrechter aldus niet enkel de overeenkomst heeft uitgelegd
- wat behoort tot zijn onaantastbare beoordeling in feite doch ook rechtsregels heeft toegepast die hij eerst heeft
uitgelegd - wat aan het toezicht van het hoogste Hof kan
worden onderworpen.
Wanneer de rechter, na een overeenkomst te hebben
uitgelegd, beslist dat deze a! dan niet een overeenkomst vormt
die onderworpen is aan regels van openbare orde of aan andere
dwingende regels, spreekt het vanzelf dat bet Hof ook gebeurlijk
een dergelijke kwalificatie kan beoordelen.
Ten slotte, warineer de rechter, na een overeenkomst te
hebben uitgelegd, beslist dater ten deze aldan niet een band van
ondergeschiktheid bestaat die een wettelijk kenmerk van de
arbeidsovereenkomst is, of besluit dat de genoemde overeenkomst aldan niet de openbare orde of de goede zeden schendt, is
het Hof van Cassatie natuurlijk bevoegd om te beslissen of aldus
de wettelijke begrippen band van ondergeschiktheid, openbare
orde en goede zeden miskend werden, aangezien die wettelijke
begrippen de contracten kenmerken en dus kwalificeren.
Vaak gebeurt de kwali£icering van hun overeenkomsten door
de partijen zelf. lndien de rechter, bij de uitlegging ervan en bij
de erkenning van de gegrondheid van die kwalificering,
niettemin de daaruit voortvloeiende gevolgen miskent, zal hij
artikel1134 van het Burgerlijk Wetboek schenden en dan zal het
Hof van Cassatie vanzelfsprekend de beslissing van de rechter
kunnen vernietigen wegens schending van die wettelijke
bepaling. Indien de rechter beslist dat die kwalificatie wegens de
uitlegging die hij aan de overeenkomst geeft onjuist is en door
een andere moet worden vervangen, zal het Hof die
gevolgtrekking van de feitenrechter kunnen afwijzen wanneer
het vaststelt dat deze aldus de bewijskracht van de akte tot
vaststelling van de overeenkomst of de regels inzake het bewijs,
inzonderheid de regels van artikel 1341 van het Burgerlijk
Wetboek, of nog andere rechtsregels heeft geschonden.
Het Hof heeft ook beslist dat de feitenrechter, wanneer de
partijen hun overeenkomst gekwalificeerd hebben, die kwalificatie niet door een andere mag vervangen wanneer de
kwalificatie die de partijen hebben gegeven door geen heeling
van ditcontract wordt uitgesloten (71).
Maar, om de draagwijdte van een overeenkomst te bepalen,
moet de rechter natuurlijk steunen op de bedingen ervan eerder
dan op de kwalificatie die haar door de partijen werd gegeven

(72).
(71) Cass., 9 juni 1955, Pas., 1955, I, 1097, en 6 okt. 1964, ibid.,1965, I, 115.
(72) Cass.,1 dec. 1955, Pas., 1956, I, 310.
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en de uitlegging van de overeenkomst zelf. - Noodzakelijk
onderscheid.- Werkelijke bedoeling en bedoeling die we tens en
willens in de akte werd vastgelegd.
21. Indien de rechter uitsluitend op grond van min de akte
extrinsieke omstandigheden besluit dat de door de partijen
gesloten overeenkomst afwijkt van die welke in hun geschreven
akte werd vastgelegd, schendt hij de artikelen 13141 en 1353 van
het Burgerlijk Wetboek door aan te nemen dat een vermoeden een
bewijs kan opleveren ben evens of tegen de inhoud van een akte.
De procureur-generaal Cornil - toen eerste advocaat-generaal
- heeft die onwettelijkheid benadrukt in zijn opp1erkelijke
conclusie bij het arrest van 4 april1941 (73). In de voorzieningen die
aan het Hof worden voorgelegd wordt zij doorgaans over het hoofd
gezien en ik meen dat het Hof in bepaalde gevallen nagelaten heeft
daarmee rekening te houden.
Bet Hof heeft op 8 mei 1970 (74) beslist dat de bewijskracht van
de akte nietwordt miskend door de rechter die, nu hij zich grondt
op de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen en op de
extrinsieke omstandigheden volgens welke het uitgesloten is dat
deze partijen een overeenkomst van inpandgeving van schuldvorderingen hebben willen sluiten, enerzijds beslist dat in deze akte
aan de overeenkomst, bij vergissing, de naam van inpandgeving
van schuldvorderingen werd gegeven, en anderzijds zegt, zonder in
strijd te komen met de bewoordingen van deze akte, dat de partijen
een overeenkomst van overdracht van schuldvorderingen hebben
gesloten.
Zoals uit een noot onder dit arrest blijkt had het openbaar
ministerie geconcludeerd tot inwilliging van het eerste middel, op
grond enerzijds dat geen enkele bepaling van de akte uitsloot dat
het om een overeenkomst van inpandgeving van schuldvorderingen ging (raadpl. Cass., 9 juni 1955, Pas., 1955, I, 1097, en
6 oktober 1964, ibid., 1965, I, 115), en anderzijds dat de
feitenrecllter, door hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend extrinsieke
omstandigheden aan te voeren om eruit af te lei den dat de partijen
een overeenkomst van overdracht van schuldvorderingen hadden
gesloten, met schending van de artikelen 1341 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek had aangenomen dat het bewijs door
vermoeden was geleverd tegen en hoven de inhoud van de akte.
In zijn conclusie bij het arrest van 4 april 1941 (75) stelde de
procureur-generaal Cornil : « Le juge du fond devra, pour
interpreter l'acte, avoir recours a des presomptions qu'il basera sur
(l'examen des termes de l'acte, le contexte de ses diverses parties ...
et) des elements de fait extrinseques a l'acte et au 1angage des
parties. L'existence de ces elements de fait, vous devez l'admettre,
puisque le juge du fond l'aura souverainement constatee ... Mais. il
(73) Pas., 1941, I, 120.
(74) A.C.1970, 827.
(75) Pas., 1941, I, 120, inz. 131, 2e kolom.
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juge du fond a interprete par ces presomptions dont vous n'avez
pas a apprecier le valeur de fait ... ? S'il n'a pas eu egard al'acte, s'il a
fait abstraction de l'acte, il aura viole les regles de la preuve
litterale inscrites dans les articles 1319 et suiv., 1341 en 1353, a
mains qu'il n'ait reconnu a certains faits dont il a constate
l'existence le caractere d'un avue extrajudiciaire tacite.,,
In zijn commentaar op 's Hofs arrest van 30 januari 1947 (76) en
met verwijzing naar de pertinente conclusie van de heer Cornil
v66r het arrest van 4 april 1941, preciseerde professor J. Dabin :
<< Tres souvant, quand la volonte, pour exprimer, a emprunte le
mode de l'ecrit - d'un ecrit qui joue le double role de mode
d'expression et d'instrument de preuve - on a tendance a
confondre la convention (art. 1156) avec l'ecrit (art. 1319 et suiv.) et,
par consequent, l'interpretation de la convention avec l'interpretation de l'ecrit ( ... ). Or done, quand un ecrit a ete dresse en vue de
faire preuve d'un acte juridique, cet acte juridique fUt-il fictif en
tout ou en partie, foi est due l'ecrit pour son contenu materiel (id
quod scriptum est) et pour son contenu intellectuel (id quod
significatum est)(art.1319 a 1322 du Code civil). Le juge n'est plus
libre de faire abstraction de l'expression ecrite de la volonte ( ... ).
C'est a travers l'ecrit, par interpretation des termes de l'ecrit, que le
juge est convie a reconstituer ce qui est juridiquement, en raison
des n}gles de la preuve, la volonte des parties; et le decalage peut
etre considerable entre cette volonte ecrite et la volonte reelle,
quand on songe au cas, extreme il est vrai mais typique, de l'acte
simule qui, non voulu au moins comme reel, lie cependant les
parties tel qu'il a ete ecrit et parce qu'il a ete ecrit, tant que la
preuve n'est pas rapportee de la simulation egalement par ecrit ou
par mode equivalent. Il n'importe que, pour une raison quelconque,
consciente ou non, l'ecrit soit infidele ou incomplet par rapport au
contrat qui a ete effectivement passe, il est, legalement, le miroir
fidele et complet de la volonte des parties , (77).
Ook wanneer de partijen overeengekomen zijn dat het geschrift
slechts een gedeelte van hun overeenkomst vastlegt of hun
akkoord anders weergeeft dan het is tot stand gekomen, is er
discrepantie tussen de overeenkomst en de akte, en de rechter
moet de akte en niet de overeenkomst uitleggen ... het staat gewis
dan de partijen vrij om v66r de rechter de werkelijke bedoeling te
laten prevaleren hoven de in het geschrift uitgedrukte bedoeling,
doch dan mits zij zich dienaangaande aan de regels inzake het
bewijs onderwerpen.
Meestal zijn de partijen het echter eens dat de akte hun
overeenkomst integraal en volmaakt weergeeft, zodat natuurlijk,
<<en definissant la portee et le sens de la convention, ont definit la
portee de l'acte, (78).

a

(76) R.CJ.B., 1947,215 e.v., inz. 222-223.
(77) F. R!GAUX, La nature du controle deJa Cour de cassation, overweegt ook dat « il
faut que Ia Cour verifie si les regles de preuve ont ete respectees par le juge du fond et
notamment si !'interpretation suggeree par les parties et accuei!lie par le tribunal n'a
pas fait echec a Ia force probante privilegiee des ecrits »(biz. 288-289).
(78) L. CoRNIL, aangehaalde conclusJe.
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onderzoek van hetgeen daarin kon of moest worden vastgesteld
kan ook belangrijk zijn voor onverschillig welke akte, dus ook voor
die akten die geen betrekking hebben op een overeenkomst.
Nemen wij bijvoorbeeld het proces-verbaal van een openbaar
officier of ambtenaar die dam·in feiten als waar heeft opgenomen
die het niet zijn (artikel 195 van het Strafwetboek). Indien de
rechter, bij het onderzoeken van de werkelijke toedracht van die
feiten, beslist dat die akte de werkelijke toedracht heeft
vastgesteld, dan schendt hij natuurlijk de bewijskracht van die
akte en ontkent hij tegelijkertijd dater valsheid werd gepleegd.

Uitlegging van een akte. - Begrip.
22. - In zijn uitstekend werk over La nature du contr6le de la
Cour de cassation (79)- waarnaar ik nog dikwijls zal verwijzenschrijft F. Rigaux:
<< D'apres Robert, interpreter c'est 'expliquer, rendre clair ce qui
est obscur dans un texte, un ecrit'. En revanche, le mot 'interprete',
proche parent des deux autres, a mieux conserve le sens ancien,
d'ailleurs conforme a l'etymologie, de mediateur entre deux
langages, expressions d'une pensee commune( ... ). Il convient de se
demander si le sens premier assigne par le dictionnaire Robert au
mot 'interpretation', et qui n'est d'ailleurs pas inconnu du Littr·e
(Interpretation, 2' « Explication de ce qu'il y a d'obscur ou d'ambigu
dans un texte >>),est tout a fait correct et si cette definition inexacte
n'a pas pese sur la motivation de certaines decisions judiciaires.
Pourquoi limiter le role de !'interpretation aux textes 'obscurs' ou
'ambigus' (80)? Et si tel doit etre le critere de !'interpretation, a
l'aide de quel critere separera-t-on ce qui est clair de ce qui est
obscur? En realite tout texte necessite une interpretation, car il est
un assemblage de mots, de signes materiels d'une pensee (ou d'une
volonte), dont la lecture doit susciter chez autrui !'intelligence
receptive de la pensee ou de la volonte que l'auteur du texte s'est
efforce de communiquer. La notion d'interpretation exprime le
souci d'entrer en communication avec la pensee et la volonte
d'autrui. >>
Ook volgens De Page moet worden vastgesteld wat de steller van
de akte heeft willen zeggen, vaststellen, bekendmaken, bedingen :
<< Toute volonte implique une emission, une declaration, une
manifestation. Sans quoi, elle n'est que mentale et par consequent
socialemen inefficace ( ... ). Par le fait de l'imperitie ou de
l'inhabilitk <..: ~ celui qui emet une volonte, ou par l'effet de
!'imprecision naturelle du langage, moyen le plus courant
d'exterioriser une pensee, la volonte manifestee ne concorde pas
toujours avec la volonte reelle >> (81).
(79) Bibliotheque de Ia Faculte de droit de I'Universite Catholique de Louvain, II,
Etablissements Emile Bruylant, 1966, biz. 280-282.
(80) Wijze en nuttige beschouwingen waarover wij verder zullen spreken onder
nr.27.
(81) DE PAGE, nr. 561, biz. 480-481.
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onderscheidt De Page de uitgedrukte wil - door woorden, tekens,
redactie van de akte- en de werkejjjkewil. In werkelijkheid is er
maar een enkele wil : namelijk de werkelijke wil. Die welke de
uitgedrukte wil wordt genoemd is er geen (Blbis) : het betreft
s!echts de onvolledige, onjuiste, onhandige, dubbelzinnige uitdrukking ... van de enige bestaande wil.
Deze beschouwingen gelden natuurlijk voor aile geschreven
akten en niet aileen voor die welke een overeenkomst vaststellen.
23. - Interpreteren gaat ook vee! verder dan aileen maar
opsporen wat men via de geschreven taal uitdrukkelijk heeft
gewild. Zoals dezelfde eminente auteur erop wijst (82) hebben de
partijen immers dikwijls enkel gesproken over het essentiele, «sur
quelques points principaux, les seuls qu'elles entrevoient
clairement (... )on ne se doutait pas de telle eventualite ». « Le juge
doit alors intervenir, soit pour completer Ia convention (zie verder)
sur les points ou elle est muette, soit pour en determiner !'economie
exacte, !'esprit, eu egard aux circonstances non prevues ( ... ). Dans
Ia limite des principes generaux du droit (zie hierna), il satisfera a
cette obligation en reconstituant aussi fidelement que possible
J'idee fondamentale et commune d'un contrat, en deduisant, tant de
cette idee que de !'existence d'autres clauses similaires, ce qu'aurait
ete Ia volontee des parties si elles avaient prevu ce qui a echappe a
leur vigilance. >> Ten aanzien van de uitlegging van de overeenkomsten door de
rechters geldt er echter een belangrijke beperking, hoewel
verschillende auteurs en ontwerpen of voorontwerpen van wet
(vooral in Nederland) wensen of voorstellen dat ze zonder meer zou
worden opgeheven. De rechter moet weliswaar, overeenkomstig
artikel 1135 van het Burgerlijk Wetboek, aan de overeenkomsten
« aile gevolgen geven die door de billijkheid (?), het gebruik of de
wet aan de verbintenis, volgens de aard ervan, worden toegekend »;
hij moet aan de overeenkomsten ook de gevolgen toekennen die de
partijen er impliciet en noodzakelijk aan hebben willen geven,
zelfs die welke zij niet konden overwegen omdat ze niet te voorzien
waren, maar die zij op het oog hebben gehad, vooral gelet op de
aard van hun verbintenissen, indien zij ermee rekening hadden
kunnen houden ... Doch hij mag natuurlijk niet wijzigen hetgeen de
partijen bij de overeenkomst waarop het geschrift betrekking
heeft, hebben willen regelen, hij mag niet toevoegen, afnemen,
denatureren, verdraaien hetgeen gewild werd, zelfs aileen maar
impliciet.
In deze laatste gevallen zou hij de bepalingen van artikel 1134
van het Burgerlijk Wetboek schenden.

(81bis) Tenz1j, biJ uitzondering, de partijen de bedoeling hebben gehad van in de
akte een ander akkoord of een andere wil te doen vaststellen dan die well<e werkelijk
bestonden. Zie nr. 21 supra.

(82) Op. cit., nr. 563, blz. 483.
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het onderscheid maken tussen, enerzijds, de miskenning van de
bewijskracht van de akte houdende vaststelling van een
overeenkomst en, anderzijds, de miskenning van de bindende
kracht van deze overeenkomst.
24. - Zoals gewoonlijk gezegd en geschreven wordt betekent
een akte uitleggen « de zin en de draagwijdte ervan vaststellen ''•
dat wil dus zeggen vaststellen wat de betekenis is van de woorden,
de uitdrukkingen, de context, de interpunctie en wat uit de aldus
uitgedrukte wil moet worden afgeleid.
De aan de rechter opgedragen uitlegging (die natuurlijk volgt op
of samengaat met de uitlegging van de partijen of van de
betrokkenen in het algemeen en van hun advocaten) is niet aileen
de uitlegging van de geschreven akten - overeenkomsten,
processen-verbaal, deskundigenverslagen, enz. (84) - ze omvat
ook, iedereen weet dat, de uitleggh1g van de " wetten » en van alle
andere regels van het positief recht en ook die van de feiten, de
mondelinge verklaringen van de getuigen, van de partijen, van de
deskundigen ...
De uitlegging van de geschreven akten, enerzijds, en die van de
wetten en andere rechtsregels, anderzijds, vertonen duidelijke
gelijkenissen maar ook substantiele verschillen zowel wat de
omvang als wat de bevoegdheden van de rechter betreft.
Er valt niet a ante den ken hier een, zelfs beknopte, samenvatting
van die gelijkenissen en verschillen te geven : iemand anders zal
dat hier wellicht wel eens will en doen en ondertussen zouden jonge
academicie, onder de leiding en met het advies van anderen die
ervaring hebben en op de hoogte zijn van de sociale, juridische en
institutionele werkelijkheid, zich daarmee verdienstelijk kunnen
bezighouden.
Laten we ons tot de volgende opmerkingen beperken. De
uitlegging van een of andere rechtsregel impliceert dikwijls dat
met andere regels rekening moet worden gehouden en ze
gecoi:irdineerd of aan de eerste regel aangepast moeten worden ...
anderzijds betekent « het recht uitleggen " ook opsporen en
vaststellen welke regel op het geval van toepassing is of wat ook
rechtvinding (contrudiction juridique, Rechtsfortbildung) en
rechtsverfijning (affinement du droit) wordt genoemd. Hoewel
de zin en de draagwijdte van een geschreven akte - vooral van
een overeenkomst soms gemakkelijker kunnen worden
vastgesteld aan de hand van handelingen of van feiten die ze
hebben voorbereid, kunnen deze niet dezelfde rol spelen als de
parlementaire voorbereiding van de wet...
(83) Zie nr. 48.
(84) Zie nr. 34.
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bij geschrift vastgestelde overeenkomst in geval van vaststelling
van hun werking in de tijd (85) of raHone lad (86) of van hun plaats
in de bier archie van norm en (87) en van bij overeenkomst bepaalde
regels. Op die gebieden zijn de bevoegdheden van de feitenrechter
echter niet meer soeverein ten aanzien van de uitlegging van de
overeenkomsten en bijgevolg heeft het Hof van Cassatie bet recbt
toezicht uit te oefenen.
Door te beslissen dat een onder de gelding van een wet gesloten
overeenkomst a! dan niet onder de toepassing van een nieuwe wet
valt, geeft de rechter een uitlegging aan deze laatste en/of aan de
oude wet en hij kan zulks enkel doen onder de eventuele controle
van het Hof. Dit is ook het geval wanneer hij beslist dat een regel
van internationaal of gemeenschapsrecht of een nationale wetwilsaanvullend, dwingend of van openbare orde - al dan niet
effect heeft op een overeenkomst of wanneer hij van oordeel is dat
die overeenkomst al dan niet prevaleert hoven een collectieve
f.<rbeidsover;eenkomst met andersluidende bepalingen (88).
25. Bij de uitlegging van de geschriften zijn de woorden, de
termen ontegenzeglijk belangrijk, doch ze zijn slechts middelen,
een hulp, procedes om een gedachte, een bedoeling uit te drukken,
om een vaststelling of een feit bekend te maken, zodat ze niet
essentieel zijn, daar de uitlegger de gedachte, de bedoeling, de
;vaststelling of het feit moet trachten te weten te komen.
Deze kennelijk elementaire vaststelling is zeer belangrijk voor
bet thans behandelde onderwerp, daar er ontelbare middelen,
notities van arresten en arresten zijn die aanvoeren, erop wijzen of
beslissen dat de door de rechter gegeven uitlegging al dan niet
« verenigbaar is met de bewoordingen van de akte of van een
clausule van een akte ». Wij zullen hierna zien dat deze uitdrukking
zeer omzichtig moet worden gebruikt als men onder « bewoordingen van de akte of van een clausule '' de woorden, niets dan de
woorden, het woord(verbum) verstaat.
Ik geloof dat bet overbodig is er de nadruk op te leggen dat
woorden slechts een ondergeschikt belang hebben of dat ze althans
dikwijls niet volstaan om te weten te komen wat men in een
geschrift heeft willen doen vaststellen. In arresten, conclusie en
noten van onze eminente procureurs-generaal, in publikaties van
(85) (86) Het Hof van JustitiP van de Europese Gemeenscbappen ;< terecbt van
uordeel dat, bet bier gaat om mcerpretaueproblemen en beslist dus bij wege van
uitlegging, overeenkomstig artikel177 van bet Verdrag tot opricbting van de Europese
Economiscbe Gemeenscbap, vanaf welk moment een gemeenscbapsnorm moet
worden toegepast, wat de toepassing ervan is in de tijd (raadpl. arrest van
11 maart 1965, zaak 33/64, en cone!. van de advocaat-generaal Reiscbel in de zaak
106177) en ook of een bepaling van bet gemeenscbapsrecbt al dan niet voorrang beeft
hoven een bepaling van het nationaal recht (zeer talrijke arresten dienaangaande ).
(87) De regels van het internationaal privaatrecbt of zelfs van strafrechtspleging
bepalen of een regel van nationaal recht a! dan niet effect heeft in het buitenland of
welke nationale regel van toepassing is op een bepaalde plaats. Regels vc>.n de Feder ale
en Regionale Staten bepalen waar de federale regels, die van de gefederaliseerde
Staten of van de gewesten, van toepassing zijn of gewoonweg effect sorteren.
(88) Raadpleeg dienaangaande de v;et van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comite's.
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de donner pour fondE;ment (<1 Ia determination du sens d'un acte)
des faits extrinseques a l'acte )) (89)(90), (( de r~chter wettelijk de
ware aard van een overeenkomst bepaalt op grond van de
bedoeling van de partijen en de uitvoen·ng die zij aan de
overeenkomst gaven.,. >> (91)(92)(93), dat zelfs latere gebeurtenissen, zoals de evolutie in de zin en de draagw'jdte van de in de akte
gebruikte bewoordingen of « technische vooruitgang >> inzake het
voorwerp of de aard van de overeenkomst, geoorloofde elementen
zijn bij een uitlegging wanneer men binnen de grenzen van de
bedoeling van de partijen in de akte blijft (94)(95); dat « le juge doit
considerer les termes (de l'acte) non pas en pur grammairien ( ... )
mais en homme preoccupe de comprendre ce que les parties ont
reellement voulu dire ou ecrire, eussent-elles meme employe
certains mots dans un sens que l'Academie reprouve » (96), dat
« rien n'interdit au juge, qui a par hypothese bien lu le verbe (, .. ),de
le comprendre dans un sens autre que 'son sens clair et precis',
c'est-a-dire son sens normal et usuel, s'il est effectivement
demontre que les parties l'ont compris dans un sens ... meme
contraire >> (97); dat de uitleggingsbevoegdheid van de rechter « niet
beperkt is tot de verklaring van de gebruikte bewoordingen ( ... )
aangezien de partijen zich op onbeholpen wijze hebben kunnen
uitdrukken en aan de woorden ( ... ) een andere zin dan de gewone
(89) Bovenvermelde conclusie van 4 april 1941 van de heer procureur-generaal
L.COHJ'>IL.

(90) J. DAB!N, R.CJ.B., 1947, Joe. cit.
(91) Cass.,2 sept.1966,A.C, 1967, 1; raadpl. ook Cass., 3juni 1965, Pas., 1965, I, 1074.
(92) De rechter moet echter een beroep doen op die extrinsieke feiten om vast te
stellen wat men in bet geschrift heeft willen zetten, aantekenen, en niet om vast te
stellen wat de overeenkomst was, die verschilt van wat men door het geschrift heeft
willen doen vaststellen, of wat de feiten of omstandigheden waren die door elke
andere akte moesten of konden worden vastgesteld ... Zo niet zou er schending van
artikel1341 van het Burgerlijk Wetboek kunnen zijn.
(93) In artikel 31, § 3 van de Internationale Conventie van 1969 betreffende het
Verdragenrecht wordt onder meer bepaald dat" il sera tenu compte en meme temps
que du contexte( ... ); b) de toute pratique ulterieurement suivie dans !'application du
traite par laquelle est etabli !'accord des Parties a l'egard de !'interpretation du traite,
(Raadpl. in verband met de Verdragen tot oprichting van de Europese
Gemeenschappen : De Jurisprudentie van bet Hof van Justitie - Kritische
bespreking met de uitJeggingsmethoden, Luxemburg, sept. 1976, biz. III-101). De
advocaat-generaal Warner commentarieerde - met nuttige referenties - deze
bepaling vanhet Verdrag van 1969 in zijn conclusie in de zaak 52177.
(94) Raadpl. noot 1 bij Cass., 7 dec. 1967, A.C, 1968, 505): «De rechter kan binnen de
grenzen van de bedoeling van de partijen bij de alde de bewoordingen ervan aan de
moderne tijd aanpassen ( ... )de rechter kan rekening houden met de bedoeling van de
steller van de akte en met de verwezenlijkte technische vooruitgang ( ... )(onder meer)
op het gebied van de vervoermiddelen "·
(95) Verg. inzake uitlegging van de rechtsregels dergelijke evolutieve uitlegging.
(96) L. CORNIL, Joe. cit.
(97) J. DAB!N, Op. cit.
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-36betekenis hebben kunnen toekennen ,, (98); dat « wanneer de
feitenrechter uit andere feitelijke omstandigheden de overtuiging
haalt dat de partijen zich slecht hebben uitgedrukt, hij rekening
moet houden met hun werkelijke bedoeling door deze af te leiden
uit de niet geschikte bewoordingen die zij hebben gebruikt » (99).
Op 18 september 1975 besliste het Hof ook nog dat de bevoegdheid
van de rechter om een overeenkomst uit te leggen niet beperkt is
tot de verklaring van de door de partijen gebruikte bewoordingen
(100).
Deze enkele beschouwingen over de waarde van de bewoordingen en over de noodzaak, de zin en de draagwijdte ervan te
preciseren om eruit te kunnen afleiden wat de steller of de stellers
van de akte in het geschrift hebben willen neerleggen, kunnen
natuurlijk ook mutatis mutandis, gelden voor de andere
geschriften (« akten ») dan die welke een overeenkomst vaststellen.
Zal het Hof casseren indien de bestreden beslissing de
uitleggingsregels waarvan sprake in de artikelen 1156 tot 1164 van
het Burgerlijk Wetboek niet in acht heeft genomen of indien de
rechter heeft uitgelegd, hoewel de « akte , klaar en duidelijk was,
« zodat elke uitlegging was uitgesloten , ? Deze twee vragen zullen
we hierna onderzoeken.

De artikelen 1156 tot 1164 B. W betreffende de uitlegging van de
overeenkomsten.
26. - Kan de schending van die artikelen door de feitenrechter
tot cassatie leiden ? Deze vraag wordt ontkennend beantwoord,
zowel door ons Hof (101) als door het Franse Hof van Cassatie (102)
en de Hoge Raad der Nederlanden en ook door de Nederlandse
rechtsleer (103), waarbij wordt overwogen dat die bepalingen enkel
raadgevingen bevatten doch geen rechtsregels uitvaardigen
waarvan de schending tot cassatie zou kunnen lei den. Hierbij is op
te merken dat de artikelen 1379 tot 1387 van het Nederlandse
Burgerlijk Wetboek een bijna letterli]ke weergave zijn van de
artikelen 1156 tot 1164 van ons Burgerlijk Wetboek.
(98) Cass., 13 sept. 1968, A.C, 1969, 44; 9 okt. 1964, Pas., 1965, I, 134; 21 maart 1969,
A.C, 1969,683, en 18 sept. 1975, ibjd., 1976,88.
(99) Noot get. R.
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bij Cass., 13 juli 1939, Pas., 1939, I, 367.

(100) A.C, 1976, 88.
(101) Cass., 22 mei 1868 (m.b.t. de artikelen 115ti, 1157, 1158, 1160 en 1162 van he!
Burgerlijk Wetboek), Pas., 1868, I, 380; 18 nov. 1915 (m.b.t. de artikelen 1157,
1158 en 1163), ibid., 1915-1916, I, 494; 7 aug. 1925 (m.b.t. artikel1156), ibid., 1925, I, 386;
9 okt. 1964 (m.b.t. artikel 1162), ibid., I, 132; raadpl. evenwel Cass., 29 jan. 1975,
A.C, 1975, 559.
(102) Raadpl. JAcQUES BoRE," Un centenmre : ie controle par Ia Cour de cassation de
la denaturation des actes », Revue trimestrielle de droit civil, 1972, biz. 249 e.v., inz.
m. 115 e.v., biz. 303 en 304, en Loms JossERAND, Cours de droit civil positif franr;:ais, II,
1930, biz. 118, nrs. 240 en 241.
(103) Arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 28 juni 1946, N.J., 1946, nr. 524,
en Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk rechi Verbintenissen -Algemene Jeer der overeenkomsten, biz. 208 en 209.
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evenwel gepreciseerd dat de draagwijdte van artikel 1509 van het
Burgerlijk Wetboek is de uitleg van een beding, dat de verkoper in
een koopovereenkomst heeft gemaakt, te doen uitvallen in het
voordeel van de koper, in een geval dat het beding, « ook na
toepassing van de algemene regels van uitlegging, duister of
dubbelzinnig blijft ( ... )en dat uit het bestreden arrest niet blijkt dat
zich hier een zodanig geval heeft voorgedaan >>. Bij een arrest van
1 juli 1977 (105) heeft de Hoge Raad in dezelfde zin een uitlegging
door een Gerechtshof gecensureerd, met name op grond dat « het
voor de hand ligt bij een door een professionele verkoper
geredigeerd beding onduidelijkheden in beginsel uit te leggen ten
gunste van de niet professionele koper ».
Volgens de jurisprudentie van ons Hof zijn de artikelen 1156 tot
1164 van het Burgerlijk Wetboek zonder twijfel gewone
raadgevingen aan de rechter, doch indien uit de bestreden
beslissing zou blijken dat de feitenrechter, niettegenstaande de
aanbeveling van artikel 1163 van het Burgerlijk Wetboek, een
beding of enig element heeft toegevoegd waarover de partijen
blijkens de bepalingen van de akte niet gecontracteerd hebben, zou
artikel1134 van het Burgerlijk Wetboek geschonden zijn (106).

Ook in het geval dat het Hof zou moeten oordelen over een
vonnis of een arrest dat steunt op een akte waarvan beoaalde
bewoordingen door de rechter werden genomen m een z'm dle
klaarblijkelijk niets te maken heeft met de materie van het
bewuste contract (raadpl. art. 1158 van het Burgerlijk Wetboek),
zou het de cassatie uitspreken wegens schending van de
bewijskracht van de genoemde akte, wanneer aldus aan de akh:!
een zin en een draagwijdte werden verleend die ermee
onverenigbaar zijn.
Opgemerkt zij nog dat, op het verwijt dat de bewijskracht van
een akte geschonden werd of dat de gevolgen werden miskend die
artikel1134 van het Burgerlijk Wetboek aan het contract verbindt,
het Hof kan antwoorden dat de bestreden beslissing wettelijk is
omdat de rechter artikel 1156 van het Burgerlijk Wetboek heeft in
acht genomen door de gemeenschappelijke bedoeling van de
partijen nate gaan (107).

(104) NJ., 1975, nr. 327.
(105) N.J., 1978, nr. 125.
(106) Zie nr. 48.
(107) Cass., 2 sept. 1966, A.C, 1967, 1; 23 dec. 1966, ibid. 1967, 522, en 1 sept. 1968,
ibid., 1968, 44.
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door de procureur-generaal L. Cor·nil (108) en door professor Dabin
geformuleerd (109).
Wij moeten evenwel erkennen dat de h. Cornil ook stelt dat de
rechter verplicht is artikel 1156 in acht te nemen (« le juge doit
rechercher quelle a ete la commune intention») en dat prof. Dabin
meent dat « schending >> van genoemd artikel 1156 mogelijk is
(109 bis).
Het arrest van het Hof van 29 januari 1975 (110) overweegt in
dezelfde zin dat, « nude rechter niet aanneemt ( ... ) hij artikel 1162
van het Burgerlijk Wetboek niet hoe!de toe te passen >> ( 111 ).
Beslissen dat een rechter ve1plicht is artikel 1165 in acht te
nemen of dat hij in een bepaald geval artikel1162 niet hoefde toe te
passen, is onverenigbaar met de voormelde doctrine van het Hof
van Cassatie - die dezelfde is bij het Franse Hof van Cassatie en
de Hoge Raad- volgens welke de bepalingen van de artikelen 1156
en volgende enkel raadgevingen aan de rechter zijn en geen
rechtsregels uitvaardigen waarvan de schending tot cassatie zou
kunnen lei den.
Overeenkomstig die doctrine zou het Hof de beslissing niet
kunnen censureren van een rechter die, in strijd met het bepaalde
van artikel 1156, zou zeggen dat hij zich altijd aan de letterlijke
betekenis van de woorden moet houden en die dientengevolge zou
beslissen dat hij het daarbij houdt om de zin en de draagwijdte van
een hem voorgelegde akte te bepalen. Een dergelijke beslissing van
de feitenrechter zou die rechter ertoe kunnen brengen de zin en de
draagwijdte van een overeenkomst te clenatureren zonder dat het
Hof daartegen iets vermag !
Wanneer het Hof beslist dat de toepassing van artikel 1162 van
het Burgerlijk Wetboek door de rechter de voorwaarde was voor de
wettelijkheid van zijn beslissing (112), verleent het aan dit artikel
de hoedanigheid van rechtsregel.
Het is derhalve de vraag of die doctrine niet aan herziening toe is
en of tnen niet moet beslissen dat, hoewel de rechter zeer vrij is om
in de hem voorgelegde gevallen al dan niet toepassing te maken
van de artikelen 1156 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, hij,
zoals in bovenvermeld geval, geen uitleggingsmethodes mag
(108) Conclusie Cass., 4 april 1941, Pas., 1941, I, 121 : « L'article 1156 ne l'autorise
pas (le juge) proceder inversement et rechercher les termes et les modalites de
l'acte - faisant abstraction de l'acte >>.

a

a

(109-109bis) R.CJ.B., 1947, 215 e.v. Nate hebben uiteengezet dat de rechter volgens
de bedoeling van de partijen in voorkomend geval de bewoordingen van de akte moet
begrijpen in een zin die verschillend, breder, beperkter en zelfs tegenstrijdig is,
besluit prof. Dabin : « autrement le juge violerait !'article 1156 et par ricochet
J'article 1134».
(110) A.C, 1975, 616.
(111) Het Hof heeft ook nog beslist op 6 juni lY58 (A.C, 1958, 800) dat de rechter de
bewijskracht van de wet niet heeft geschonden wanneer, " n4 de zin van een beding
twijfelachtig is, dit uitgelercl werd ten nadele van hem die bedongen heeft ».
(112) Raadpl. Cass., 6 juni 1958, aangehaald in de vorige noot.
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hij evenmin de toepassing ervan mag weigeren wanneer uit zijn
vaststellingen volgt dat hij ze had moeten toepassen (113).
Dan kunnen de genoemde artikelen evenwel niet langer meer
worden beschouwd als gewone raadgevingen doch vormen zij
werkelijke rechtsregels met een suppletief karakter (114).
In Frankrijk schijnt zich een evolutie in die zin af te tekenen
(115-118).

Onderscheid tussen « duidelijke en precieze » en de andel'e
geschreven akten. - Gevolgen m.b.t. het toezicht van het Hof
van Cassatie op de uitlegging door de feitenrech.ter.
27.- Zoals wij zullen bespreken onder nr. 31 betreffende dedoor het Franse Hof van Cassatie toegepaste - theorie van het
" denatureren van de akten "• is dat onderscheid essentieel bij het
toezicht van dat. hoog gerecht op de beslissingen van de
feitenrechter die een akte heeft uitgelegd.
.
In twee bepalingen van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek
wordt ook dit onderscheid gemaakt. Artikel932 bepaalt dat" indien
de bewoordingen ener uiterste wilsbeschikking duidelijk zijn, men
daarvan door uitlegging niet mag afwijken ''• en artikel 1378 dat,
" indien de bewoordingen ener overeenkomst duidelijk zijn, men
dam·van door uitlegging niet mag afwijken ''• tervvijl artikel1379
preciseert dat « indien de bewoord,ingen ener, overeenkomst voor
onderscheiden uitleggingen vatbaar zijn, men veeleer moet nagaan .
welke de bedoeling der handelende partijen geweest zijn, dan zich
aan de letterlijke zin der woorden te binden ».
Bij Veegens (119) lezen we dat die regels uit het Romeinse recht
via Pothier tot ons zijn gekomen ofschoon zij in de Code civil niet
voorkomen en dat ook volgens de F!·anse leer de uitlegging eerst te
pas komt bij onduidelijkheid. Nog volgens deze auteur zijn diE·
artikelen een eigen schepping van de Nederlandse wetgever die
aldus meende paal en perk te stellen aan te grote vrijheden van de
feitenrechters.
·
Dezelfde auteur schrijft dat die artikelen pr:aktisch geen
uitwerking hebben gehad, wat echter niet heeft geleid tot de kwaal
die men wilde verhinderen, namelijk een te grote vrijheid van de
fei tenrech ters.
Er zijn inderdaad - zo menen wij - weinig arresten van de
Hoge Raad betreffende die twee bepalingen van het Burgerlijk
W etboek. Dat hoog gerechtshof heeft evenwel besli~t, met name op
( 113) Raadpl. dienaangaande de bovenvermelde arresten van· de Hoge Raad vaJ;
31 jan. 1975 en 1 juni 1977. Art. 1509 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek dat in het
eerste arrest wordt aangehaald stemt overeen met art. 1602, tweede lid, van ons
wetboek.
(114) Het kan nuttig zijn erop te wijzen dat" Unidroit » 11 regels voorstelt- die
herinneren aan de regels van de artt. 1156 e.v. van het Burgerlijk Wetboek :._ voor de
uitlegging van de internationale handelsovereenkomsten. Raadpl. J.H. HERBOTS,
"Interpretatievoorschriften voor handelsovereenkomsten "• R. W., 1977C1978, 2429.
(115-118) Raadpl. J. BoRE, op. cit., blz. 303 en 304, nrs. 115 en 116.
(119) Op. c1t., in nootti1, nr. 94, blz.166.
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wilsbeschikking duidelijk zijn, een vraag is van feitelijke aar'd
welker beantwoording aan het om·deel van de cassatierechter is
onttrokken. Hetzelfde beginsel wordt- op grond van arresten van
de Hoge Raad - gehuldigd in de doctrine betreffende artikel 1378
van het Burgerlijk Wetboek.
Op 1 april1920 (121), heeft de Hoge Raad beslist dat wanneer de
bewoordingen van een overeenkomst duidelijk zijn, het verboden
is de bedoelingeri (« het motief ") van de partijen in de plaats te
schuiven van die overeenkomst zelve, en op 3 november 1938 (122),
19 maart 1941 (123) en 28 juni 1946 (124), dat de rechter die bepaling
enkel schendt wanneer hij oordeelt dat de bedingen van de
overeenkomst duidelijk zijn doch daar·van door zijn uitlegging toch
afwijkt.
Op 4 mei 1956 (125) heeft de Hoge Raad nogmaals beslist, dat
wanneer de bewoordingen van een overeenkomst duidelijk zijn het
verboden is de " bedoelingen " van de partijen in de plaats te
schuiven van die overeenkomst zelve, doch dat << de rechter, door te
oordelen dat de partijen ondoordacht een wijziging in de akte
hebben aangebracht, niet door uitlegging is afgeweken van door
hem in die akte duidelijk verklaarde woorden >>. Het komt me voor
dat sommige van die arresten steunen op overwegingen die
gelijklopen met de overwegingen van de procureur-generaal
L. Cornil in zijn conclusie van 4 april1941 (126).
Er zij nog aan toegevoegd dat de advocaat-generaal Berger
(127-128) in zijn conclusie v66r het arrest van 11 januari 1974 eraan
herinnerd heeft dat voor de toepassing door de rechter van de
wettelijke bepalingen betrekkelijk de duidelijke en precieze
bewoordingen, vereist is : 1" dat feitelijk beslist werd dat de
bewoordingen duidelijk zijn, en 2" dat desniettegenstaande van die
duidelijke zin wer:d afgeweken.
Asser (129) leert met gezag en wijsheid wat uit de
werkelijkheid en het gezond verstand volgt, zoals we later nog
zullen uiteenzetten m.b.t. de Belgische rechtspraak- dat het niet
redelijk is aan de bepalingen van de artikelen 932 en 1378 van het
Nederlandse Burgerlijk Wetboek de zin en de draagwijdte toe te
kennen die zij schijnen te hebben en volgens welke de bedoeling
(1~U) N.J., 1974, nr. 187; raadpl. oak de noot van MEIJERS bij het arrest van H.R. van
9 mei 1930, en de conclusie van de advocaat-generaal BEHGER bij Hoge Raacl,
11 jan. 1974, bovenvermeld.

(121) N.J., 1920,469.
(122) N.J., 1939,353.
(123) N.J., 1941, 554
(124) N.J., 1946,524.
(125) N.J., 1956,262
(126) Pas., 1941, I, 120.
(127-128) N.J., 1974, nr.l87, biz. 497, inz. biz. 5Un.
(129) Op. cit., biz. 205 e.v.

-41van de partijen slechts in aanmerking zou moeten worden
genomen wanneer hun in het geschrift vastgelegde verklaringen
niet duidelijk zijn ! « Wat deze opvatting voor mij onaanvaardbaar
maakt is de tegenstelling tussen het duid~lijk zijn der
bewoordingen en de bedoelingen van de partij~n. Juist bij de
interpretatie van artikel 1378 moet in het oog worden gehouden,
dater geen op zich zelf duidelijke bewoordingen (in het algemeen :
tekens) zijn.
« De betekenis van een woord moet worden vastgesteld aan de
hand van het verband met andere woorden waarin het werd
gebruikt, van de plaats waar en van de persoon door wie het werd
gebruikt. Kortom, in elk concreet geval moet aan' de hand van de
omstandigheden worden vastgesteld, welke betekenis aan een
woord of een zin moet worden gehecht » (130).
« De leer dat, als de bewoordingen van een overeenkomst
duidelijk zijn, men slechts op deze verklaring zelf mag letten en
geen acht mag slaan op de bedoeling van de partijen of op buiten de
verklaring gelegen omstandigheden, lijkt mij dan ook niet
houdbaar, omdat de vraag of de bewoordingen van de overeenkomst duidelijk zijn, in vele gevallen niet kan worden beantwoord
zonder met deze bedoeling of met bijkomende omstandigheden
rekening te houden » (131).
« Aan artikel 1378 moet dan ook een andere betekenis worden
toegekend dan een oppervlakkige lezing zou doen vermoeden. Het
zou aldus kunnen worden gelezen dat, indien eenmaal door
uitlegging van de wilsverklaring der partijen is vastgesteld welke
rechten en plichten daaruit voortvloeien, de partijen en de rechter
daaraan gehouden zijn en daarvan niet mogen afwijken onder het
mom van uitlegging. In zekere zin herhaalt artikel 1378 daardoor
ten aanzien van de uitlegging wat in het algemeen wordt gezegd
door het eerste lid van artikel1373 '' (132).
Aldus sluit Asser zich enigszins aan bij de ----' vanzelfsprekend
gegronde ...;_ mening dat men de akte moet uitleggen en niet de
overeenkomst, d.w.z. een overeenkomst die zou verschillen van
hetgeen de partijen in de akte hebben willen vastleggen (133).
Veegens levert een gelijkaardige en even pertinente kritiek als
Asser op het- vooral in de materie van de uitlegging van de akten
- nutteloos en verwarring stichtend begrip « duidelijke en
precieze akte » (134). Hij schrijft (135-136) : « Op zichzelf zijn de

(130) Op. cit., biz. 206.
(131) Op. cit., biz. 207.
(132) Art. 1374, eerste lid, bepaalt : " Aile wettiglijk gemaakte overeenkomsten
strekken dengenen die dezelve hebben aang~aan tot wet.»
(133) Zie nr. 21. Uitlegging van de akte en niet van de overeenkomst.
(134) Hetwelk a! even nutteloos en verwarring stichtend is i.v.m. de verplichting
van de rechter de beslissing uit te stellen wanneer het gaat om de uitlegging van een
wet, van een bepaling van internationale verdragen of van beslissingen die ter
uitvoering ervan werden genomen (artt. 177 en 150 van de Verdragen van Rome tot
oprichting van de Europese Gemeenschappen en artikel 6 van het verdrag tot
oprichting van het Benelux-Gerechtshof ... ),en i.v.m. de uitlegging van de" wetteil "·
(135-136) VEEGENS,
biz. 165-166, nr. 94.
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-42woorden ener akte nooit duidelijk, door woorduitlegging aileen
naar het spraakgebruik, is geen enkele interpretatie mogelijk.
Voorwerp van beoordeling is de geobjektiveerde bedoeling van
partijen, mede op te .maken uit de betekenis van hun uiting in het
maatschappelijk verkeer o.a. in verband met spraakgebruik en
gewoonte. Dit tekent zich scherp af bij de stilzwijgende
wilsverklaringen, .welker betekenis niet uit 'duidelijke bewoordingen' kan worden afgeleid en aileen met behulp van ander materiaal
moet worden opgespoord. >>
28. - In tal van aan uw Hof voorgelegde middelen, in sommige
van uw arresten en in de beknopte samenvattinqen die verschijnen
in de verzameling der « Arresten van het Hof >>,en ook in bepaalde
conclusies of noten van de procureurs- en advocaten-generaal
wordt dit begrip « duicj.elijke akte >> of« cluidelijke overeenkomst >>
aangevoerd, bedoelcl of gehQnteerd. ,
.
Eisers voeren vaak aan dat de rechter een akte tot vaststelling
van een overeenkomst of van een andere rechtshandeling, feit of
omstandigheid njet mocht uitleggen ~ of niet behoefde uit te
leg&{en - omdat de akte of de overeenkomst duidelijk was ... en
precies (137). Arresten en vooral beknopte samenvattingen (138)
zeggen dat « de recbter een akte (of een overeenkomst) enkel mag
uitleggen, wanneer de akte (of de overeenkomst) niet duidelijk is
en bijgevolg uitlegging vereist ,, of dat bet middel verworpen moet
worden omdat de bewijskracbt niet werd gescbonden en de
bestreden beslissing « vaststelt dat de genoemde akten niet
duidelijk waren e:r- bijgevolg uitlegging vereisten, (139).
De procureur-generaal P. Leclercq beroept zicb weliswaar op bet
begrip in zijn conclusie bij bet arrest van 17 november 1932 (140)
maar zulks gebeurt voornarrielijk omdat hij daarin de rechtspraak
van het Franse Hof van Cassatie commentarieert dat, zoals elders
werd uiteengezet (141), gebruik maakt van het genoemde begrip
om zijn stelsel van het.<< denatureren van de akten ,, op te bouwen
{137) Zie met name de middelen uit de arresten van 21 maart 1969 (A.C., 1969, 683),
7 jan. 1972 {ibid., 1972, 445), 22 okt. 1976 {ibid., 1977, 229), 28 maart 1977 {ibid., 1977, 814).
{138) Raadpl. met name cass. 4 april 1941 (A.C., 1941, 72) inzonder'heid de beknopte
samenvattingen die herhaaldelijk verwijzen naar « het ontbreken van duidelijkheid
waardoor uitlegging nodig wordt >>en die zeer kenmerkend o.m. lui den : « Wanneer de
feitenrechter beslist ... dat een als bewijs van een overeenkomst ingeroepen akte niet
duidelijk is en verklaringen vergt, is het Hof van Cassatie bevoegd om na te gaan of de
desbetreffende akte op zichzelf onduidelijk is en verklaring vergt en of de rechter aan
de gebruikte bewoordingen hun gewone en normale betekenis toekent »... terwijl het
arrest nopens dit begrip enkel overweegt « dat de clausule van art. 11 de schiJnbare
klaarte van art. 2 wegnemende, de rechter, bij verwijzing naar de gebruikelijke en
normale zin der gebezigde woorden, opmerkt dat die akte eerder een huur met
onzekere termijn voorziet ... dat hij, daarna op uitwendige feitelijke bestanddelen
waarvan hij ... het bestaan vaststelt, vermoedens grondt ».
Raadpl. ook Cass., 20'juli 1965 (Pas., 1965, I, 1194) inz. de samenvatting « ne viole pas
Ia loi due a un acte n'excluant pas dans son contexte toute interpretation, le juge
qui ... »; Cass., 22 okt. 1976 (A.C., 1977, 229) en 28 jan. 197.7 {ibid., 1977, 600) ..
(139) Cass., 7 jan.1972, A.C.,1972, 445.
(140)

Pa~,,

1933, I, 11.

(141) Nr. 31.

-43en toe te passen. In de noot bij het arrest van 4 maart 1937 (142)
wijst hij erop dat" il est tres rare que soit admis le moyen deduit de
ce que le juge du fond a vi ole les termes claii·s et pn§cjs de J'acte ''·
(Wij zullen zien dat dit geval helemaal geen zeldz&amheid is doch
integendeel zeer vaak voorkomt (143). Hij vervolgt:" En realite le
moyen impute au juge de n'avoir pas su lire l'acte qui lui etait
soumis, tel que cet acte etait ecrit. II semble que la chose ne peut
guere se produire qu'a Ia suite d\me distraction du juge ( ... ).Dans
l'espece sur laquelle a statue !'arret annote, le juge du fond n'avait
pas interprete l'acte: il s'etait borne a affirmer que l'acte avait telle
portee contraire a son texte.))
In die noot benadrukt de eminente procureur-generaal dat de
rechter soms een akte verkeerd leest, waaraan wij kunnen
toevoegen dat de rechter er soms niet de gewenste aandacht aan
besteedt of zelfs er geen acht op slaat en aan de akte een
vaststelling toeschrijft die daarin niet voorkomt ... Om zijn
gedachte te verduidelijken maakt de hoge magistraat gebruik van
het begrip" duidelijke en precieze bewoordingen ,, van de akte, dat
wil zeggen die waaruit dujde]jjk blijkt dat de rechter " de akte he eft
doen liegen >>, ten gevolge van een verstrooidheid, een nalatigheid,
of een onoplettendheid.
In die gevallen wordt de bewijskracht van de akten geschonden
ofschoon de rechter niets heeft uitgelegd.
In de voorzieningen worden aan de rechters vaak dergelijke
vergissingen verweten en in sommige gevallen moet het Hof wel
beslissen dat het verwijt gegrond is, nu de rechters aldus, zonder
enige uitlegging, inderdaad de akte" hebben doen liegen "·
De procureur-generaal Cm·nil voert ook meermaals (144) het
begrip " duidelijkheid >> aan, zowel betreffende de akte als
betreffende de bewoordingen (145).
Zijnerzijds schrijft De Page dat " la regle selon laquelle les
clauses dont le sens est clair et precis par lui-meme ne sont pas
susceptibles d'interpretation ( ... ) doit etre energiquement defendue. Elle ( ... ) previent les interpretations abusives du juge, ( ... ) elle
assure le respect, si necessaire, de la secm·ite contractuelle ,, (146).
Instemm'end met de bovenvermelde·Nederlandse auteurs zijn de
professoren J; Dabin (147) en F. Rigaux (148) de mening toegedaan,
dat de rechter, niettegenstaande de duidelijkheid van de
bewoordingen of van de akte, dat wil zeggen van het " woord ,,
(142) Pas., 1937, I, 78.
(143) Zie rir. 4L

(144) Pus., 1941, I, 121.
(145) "Le travail de comprehenston offre-t-il une certaine difficulte parce que J'acte
n 'est pas clai1; on dira que le juge do it interpreter l'acte ». « L'acte lu en attribuant aux
mots leur sens usuel et normal n'est pas clair dans toutes ses dispositions ... » enz.
(146) DE PAGE, I!, biz. 557, nr. 568.
(147) R.CJ.B., 1947,215 ~.v.

(148) LJ/Ilatu1·edu cont~·ole de JaCourde Cassation, biz. 28L
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kan bepalen. Inderdaad, schrijft Dabin, « interpreter, ce n'est pas
seulement comprendre des termes qui seraient ambigus au regard
du sens normal et usuel : c'est rechercher sous les termes employes
la pensee reelle. Et, des lors, si nonobstant le caractere clair et
precis (au sens usuel) des termes employes, ceux-ci ne coincident
pas avec la pensee reelle, il y aura lieu de denaturer, de deformer
les termes, bref de les entendre dans un sens autre que le sens
usuel pour eviter precisement de denaturer, de deformer la volonte
des parties, c'est-a-dire le contrat lui-meme » (149).
Rigaux schrijft zeer pertment :" Osera-t-on ajouter que les actes
juridiques prives sont tres souvent des expressions peu
intelligentes de la volonte des parties? C'est pourquoi la notion de
'texte clair' est encore plus inadaptee aux actes prives qu'elle ne
I' est aux actes de l'autorite publique. II importe moins de decider si
le texte est clair ou confus que de savoir en quel sens les parties ant
employe les mots. Or celles-ci ne sont ni des juristes ni des
ecrivains que I' on pourrait soumettre aux lois du lexique» (150).

29.- Tot welk besluit kunnen die controversen leiden ?
Laten we vooraf stellen dat in ons positief recht geen enkele
regel bestaat die zou beslissen dat de rechter een akte slechts mag
uitleggen wanneer die niet « duidelijk en/of precies » is. Het is
bijgevolg volstrekt zinloos in een middel aan te voeren dat de
rechter niet mocht uitleggen nu de akte of het beding of een
gedeelte van de akte duidelijk was. Het Hof zou trouwens geen
cassatie kunnen uitspreken op de enkele grond dat de rechter de
akte tach heeft uitgelegd ofschoon zo duidelijk is. Cassatie zou
geenszins verantwoord zijn indien de uitlegging van een duidelijk
geachte akte niet miskent wat in het geschrift is vastgelegd.
Cassatie zou kunnen worden overwogen wegens tegenstrijdigheid
(art. 97 van de Grondwet) indien de rechter, nate hebben verklaard
dat de akte ... duidelijk is, ze niettemin uitlegt, doch de cassatie zou
dan normalerwijze aile belang verliezen wegens de bovenvermelde
red en.
Het is overigens niet aileen gevaarlijk, want verwarring
stichtend, maar oak nutteloos te overwegen, zoals met name het
arrest van 7 januari 1971 (151) (152), dat de bestreden beslissing de
bewijskracht van een akte niet heeft geschonden die door de
feitenrechter werd uitgelegd na te hebben vastgesteld dat ze niet
duidelijk was en dus uitlegging vereiste.
(149) DABIN schrijft verder in dezelfde noot: «Sur le terrain de !'interpretation des
actes, rien n'est interdit au juge, qui a par hypothese bien' lu' le verbe tel qu'il a ete
ecrit (... ),dele comp1·endre dans un sens autre que son sens clair et precis, c'est-a-dire
son sens normal et usuel, s'il est effectivement demontre que les parties l'ont compris
dans un sens different plus large, plus etroit, ou meme contraire. Autrement, le juge
violerait !'article 1156 et par ricochet !'article 1134 "·
(150) Op. et Joe. cit.
(151) A.C., 1972,445.
(152) Indien een partiJ natuur.IJ.< rn cone us1e voor cie feitenrechter aanvoert ciat ae
akte duidelijk is en dat dus elke uitlegging uit den boze is of nutteloos, zal de rechter
om aan het voorschrift van art. 97 van de Grondwet te voldoen, dat middel moeten
beantwoorden.
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bevoegd is om de akte uit te leggen nate hebben vastgesteld dat zij
niet duidelijk is, wat natuurlijk onjuist is. Het is echter
vanzelfsprekend dat wanneer de rechter een akte, een beding of
een ander gedeelte ervan, uitlegt op een wijze die noodzakelijk
onverenigbaar blijkt met de bewoordingen ervan, zoncler enige
uitleg te geven die meer bepaald op extrinsieke omstandigheden
steunt of op de bewoordingen en de zin van andere bedingen of
gedeelten van de akte, het Hof van Cassatie zal moeten beslissen
dat de bewijskracht werd geschonden (153).
Het spreekt vanzelf dat de rechter die op een akte moet steunen,
de betekenis, de zin en de draagwijdte ervan moet vaststellen. Naar
gelang van zijn vorming, zijn ervaring, zijn doorzicht (154) en ook
van de vermeldingen van de akte, zal hij nu eens van oordeel zijn
dat hij ze aanstonds begrijpt - en zal hij aldus de mening zijn
toegedaan dat de akte voor hem « duidelijk » is - en zal hij dan
weer menen dat een nader onderzoek nodig is en dat hij, om de
akte te begrijpen, rekening moet houden met de verschillencle
bedingen of gedeelten van de akten en moet bepalen welke hun
onderling verband is en de wijze waarop ze elkaar aanvullen of
uitleggen, « waarbij elk beding wordt opgevat in de zin die uit de
gehele akte voortvloeit » (raadpl. art. 1161 van het Burgerlijk
Wetboek), of nog acht moet slaan op extrinsieke omstandigheden.
Wanneer een akte uit verschillende bedingen of delen bestaat,
kan de rechter die van het geheel kennis heeft genomen, oordelen
dat ze onmiddellijk duidelijk is, doch hij zal niettemin met
aandacht het geheel hebben overwogen en hij zal dus « uitgelegd »
hebben alvorens tot dat besluit te komen. Wanneer de akte slechts
een ding, een stipulatie of vaststelling bevat, kan de rechter
oordelen dat hij die onmiddellijk begrijpt, dat de akte dus duidelijk
is, en dat hij ze niet moet « uitleggen ,, door te verwijzen naar
extrinsieke omstandigheden. Een andere rechter of enig ander
persoon zal niettemin kunnen menen, op grond van zijn ervaring
of van een bijzondere kennis of inlichting, dat de betekenis van de
akte, die de woorden bij de eerste rechter hebben opgewekt onjuist
is, dat de akte dus niet « duidelijk ,, is en dat ze bijgevolg moet
worden uitgelegd. Te bedenken is hierbij tevens dat aan de
bewoordingen van een akte zonder meer hun gebruikelijke
betekenis verlenen en derhalve oordelen dat niet moet worden
nagegaan of ze niet in een andere zin werden gebruikt, ook een
uitlegging is.
Ten slotte kunnen we nog vaststellen dat, ongeacht of de
feitenrechter een aan het Hof van Cassatie voorgelegde akte aldan
niet duidelijk heeft genoemd, dit Hof het middel afgeleid uit
schending van de bewijskracht van die akte zal aannemen of
verwerpen naar gelang het vaststelt dat de zin en de draagwijdte
(153) Zie nr. 40 betreffende de noodzaak in bepaalde gevallen de uitlegging van een
akte te motiveren.
(154) Het 1s evident dat voor de ene magistraat een deskundigenverslag, een balans,
een overeenkomst houdende met name financiele of boekhoudkundige vermeldingen
of nog een verslag van een ambtenaar van de administratie der belastingen ...
onmiddellijk of gemakkelijk te begrijpen is- het stuk is·duidelijk- terwijl zulks
voor een andere niet duidelijk is !
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met de akte, dat wil zeggen aannemelijk, mogelijk en vatbaar voor
verantwoording zijn (155).
Kortom, tot slot kan worden gesteld dat het begrip
« duidelijkheid »van de akte een subjectief en overigens relatief en
nutteloos begrip is (156) inzonderheid m.b.t. het onderzoek van een
middel dat is afgeleid uit schending van de bewijskracht.
Voorzichtigheidshalve wordt er beter geen gebruik van gemaakt.
Men kan zonder gevaar voor overdrijving stellen clat het begrip
« duidelijkheid van een akte » alles behalve cluidelijk is.
Zoals we op 1 september 1975 hebben trachten aan te tonen (157)
is het ook onjuist en gevaarlijk te betogen ~ hoewel een bepaalde
rechtsleer en zelfs bepaalde arresten van het Hof menen zulks te
kunnen doen- dat wanneer de tekst van een wet duidelijk is er
geen reclen tot uitlegging is:« interpretatio cessat in claris ».
B.- Bewijskracht van een akte.- Toezichtopdeeerbiedigjng van

de bewijskracht van een akte.- Begrjppen.
30.- Het heeft een zeker belang, alvorens de aard en de omvang
van dit toezicht door het Hof uiteen te zetten, na te gaan ·Of en hoe
het Franse Hof van Cassatie en de Hoge Raad der Nederlanden een
toezicht uitoefenen op de « uitlegging >> van de geschreven akten
door de feitenrechter.
Toezicht door het Franse Hof van Cassatje en door de Hoge Raad
der Nederlanden op de w'tlegging van de geschreven akten door
de feitenrech ter.
31. - Het door het Franse Hof van Cassatie uitgeoefende
toezicht vertoont vee! gelijkenis met uw toezicht. In zijn
rechtspraak is evenwel het begrip schending van de bewijskracht
· van de akten onbekend, in de zin die U daaraan verleent. Het
vernietigt een beslissing van de feitenrechter die een akte heeft
uitgelegd op een wijze die de akte « denatureert >> ( dat is het
toezicht van het Hof op het « denatureren >> van de akte door de
rechter) en het baseert zijn beslissing op de schending van
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek ongeacht de akte
(instrumentum) die door de feihinrechter werd « gedenatureerd »
(158).
(155) Zie nr. 39, het begrip van het toezicht van het Ho£ op de. schending van de
i:Jewijskracht.
·
(156) Om vast te stellen wanneer een vonryis uitlegging vereist, bep·aalt het
Gerechtelijk Wetboek (art. 793) terecht niet dat zulks gebeurt wanneer de rechter een
beslissing heeft gewezen die niet " duidelijk » is, doch wei wanneer de beslissmg
"duister of dubbelzinnig is», Raadpl. ook Cass., 10 mei 1977, A. C., 1977,925.
(157) « De opdracht van de hoven en rechtbanken ~ Elnkele overwegingen », rede
uitgesproken op de plechtige openingszitting van 1 sept. 1975, pp. 24-25 en noot 73,
R. W, 1975-1976,211 en noot 73.
(158) "Le controle de Ia denaturation deborde le domaine du contrat. II s'applique a
toutes sortes de documents, qu'il s'agisse d'un proces-verbal de police, d'un cahier des
charges, des attestations, d'un rapport d'expert, d'un parere en matiere d'usage, de
lettres devant constituer un aveu non equivoque de paternite. » (GABRIEL MARTY,
Repertoire de droit civil, 1977, v" Cassation, nr. 85).
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tussen de Franse rechtspraak en de onze (159) en een Frans auteur
heeft beklemtoond dat de bedenkingen van deze eminente
magistraat pertinent zijn ( 160).
Het toezicht van het Hof \•an Cassatie op het" denatureren »van
de akten wordt besproken in een zeer groot aantal uiteenzettingen
en commentaren van de rechtsleer (161). Die Franse rechtsleer is
dus vee! rijker dan de Belgische m.b.t. de schending van de
bewijskracht van de akten, zoals trouwens elders op meer
omstandige wijze wordt aangegeven.
In beginsel is er sprake van denaturering wanneel' de rechter
een " duidelijk en precies » beding of akte heeft uitgelegd op een
wijze die daarmee onverenigbaar is.
" Pour qu'une denaturation puisse etre retenue, il faut que l'acte
litigielix ne puisse soulever aucune difficulte d'interpretation, mais
des lors qu'une interpretation etait necessaire elle est exclusive de
denaturation. Une cassation n'interviendra done que si les juges se
sont trouves en presence d'une clause claire et precise et lui ont
donne un· sens ·qu'elle ne 'pouvait evidemment com porter : dans
presque tous les arrets de cassation, on trouve Ia meme formule :
qu'en statuant ainsi la cour d'appel a denature la clause claire et
precise du contrat » (162).
Indien daarentegen een uitlegging vereist was - nu de akte of
het beding niet duidelijk en precies was - << la Cour rejette les
griefs m€dne si !'interpretation ne lui para'it pas exacte » (163). << La
jurisprudence de la Com' de cassation est certes qu'on rte peut pas
interpreter des clauses claires et precises mais le juge peut s'en
ecarter quand il motive en se justifiant. Le juge peut le faire en
demontrant par des raisons.cohvaincantes ... >> (164).
(159) Conclusie bij Cass., 17 nov. 1932, Pas., 1933, I, 9.

(160) JAcQt:Es BoRE, in de volgende noot aangehaald werk.
(1,61) Meer bepaald :' J'AcQUES Vo~LET, raadsheerin het Hof van Cassatie," Le grief
de la denaturation devant la Cour de cassatioii >•. La sem[)J'nejwicjjque, 1971, Doctrine,
nr. 2410; Louis JossERAND, Cow·s de droit Civil, dl. II, 1930, blz. 119; JACQUES BoRE, " Un
centenaire : le controle par,Ja Cour de,cassation de la denaturation des actes "• Revue
trimestiielle de droit civil, 1972, blz. 249-306; GABRIEL MARTY, 1'" La distinction du fait
et du droit- Essais sur !e' pouvoir de controle de !a Cour de cassation sur les juges de
fait "• Rec. Sirey, 1929, 293 e.v., nrs. 143 e.v.; 2" " Cassation "• Dalloz, Encyclopedie
juridique, 2' druk, dl. II; J. CARBONNIER, Droit civil, IV, Les obligations, 1972, Presses
universitaires de France, Collection Themis; J. FLOUR en J.L. AuBERT, Les ebligations,
voL I, Sources.- L 'acte jwidique, Armand c;olin, Parijs, 1975.
(162) VouLET, op. cit., in de voorgaande noot.
(163) VOULET, ibid.
(164) J. FLOUR en J.L. AUBERT, op. cit. Die auteurs geven de volgende
verduidelijking : « Une clause d'un contrat anterieur ala guerre attribue competence
exclusive au tribunal de la Seine. En 1941, le tribunal de Lyon se reconnait neannioins
competent au motif que' dans I'esprit des contractants cette clause n'avait ete stipulee
qu'en vue de son application en temps normal et non pas pour le cas ou ]a France·serait
coupee en deux zones par une ligne de demarcation difficile a franchir '. , Die
uitlegging wordt als onaanta'stbaar beschouwd :soc., 11 juni 1942, D.C, 1943, 135, zoals
wordt aangegeven door Flour en Aubert. Objectief bekeken was het beding duidelijk
en precies. Nochtans werd toegelaten dat er een andere zin aan werd gegeven met
verduidelijking van het waarom.
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van ons Hof, bij het toezicbt inzake schending van de bewijskracht
van een akte, belang gehecht aan de motivering van de aan zijn
toezicht onderworpen beslissing van de feitenrechter.
Het Franse Hof van Cassatie oordeelt dat er ook sprake is van
" denaturering "• « lorsque !a decision attaquee a ajoute de son
pro pre chef une clause, une condition que l'acte ne comportait pas,
(165). In ons land spreekt het Hof in een dergelijk geval de
vernietiging uit, niet omdat de bewijskracbt van de akte
geschonden zou zijn, maar, wanneer het een overeenkomst betreft,
wegens miskenning van haar bindende kracbt (art. 1134 van. het
Burgerlijk Wetboek) {166).
Het begrip « duidelijke en precieze ,, akte, dat vaak v66r U wordt
aangevoerd en dat soms door het Hof in zijn arresten (167) wordt
vermeld, is uiteraard onprecies en leidt in de praktijk tot
verschillende beoordelingen. Dienaangaande scbrijft G. Marty :
" Nous persistons apenser que le probleme n'est peut-etre pas ainsi
place sur son veritable terrain. La notion de clause claire et precise
est d'un maniement difficile car ce qui apparait au premiei· abord
clair et precis ne correspond pas forcement a la volonte reelle des
contractants telle qu'elle peut ressortir en fonction des circonstances et documents de la cause. Elle est d'autre part d'un
rendement limite, car encore faut-il qu'il y ait stipulation claire et
precise, ce qui sera rarement le cas lorsqu'une discussion judiciaire
s'est instituee precisement sur le sens de la clause» (168).
Hoever reikt het toezicbt van bet Franse Hof van Cassatie
wanneer bet vaststelt dat de recbter, bij de motivering van zijn
beslissing, afgeweken is van de zin van een akte die bet Hof
duidelijk en precies leek ? Stelt bet Hof zicb in plaats van de
rechter door zijn eigen uitlegging op te leggen, of gaat het aileen
maar na of de aan zijn toezicbt onderworpen uitlegging
aanneembaar, verdedigbaar, mogelijk is? Ik meen dat bet tweede
alternatief met de werkelijkbeid overeenstemt; ik kan mij
daar·over ecbter niet met meer stelligheid uitspreken en ik kan. met
name niet pogen aan te duiden of het toezicbt dat tot een
cassatiebeslissing leidt al dan niet veeleisender is dan het toezicbt
van ons Hof (169-171); zulks zou een grondigere studie gevergd
bebben van een zeer groot aantal arresten van het Franse Hof.
In Nederland.
32. - Sommige bepalingen van het Nederlandse Burgerlijk
Wetboek die ons probleem betreffen stemmen volledig overeen
met die van bet Franse en Belgische Burgerlijk Wetboek.
(165) VouLET, op. cit.
(166) Zie nr. 48.
( 167) Zie nr. 21.

(168) G. MARTY, Repertoire de droit civil, Dalloz, 2• druk, dl. II, 1977, v Cassation,
nr. 96.
(169-171) Zie nr. 39.
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Wetboek zijn identiek met de artikelen 1157 tot 1162 van ons
wetboek.
De tekst van artikel 1379 verschilt van artikel 1156 van ons
wetboek omdat het volgt op een bepaling die in ons wetboek niet
voorkoint.
Aangezien artikel 1378 bepaalt dat « indien de bewoordingen
ener overeenkomst duidelijk zijn, men daarvan door uitlegging
niet mag afwijken >>, is artikel 1379 als volgt opgesteld : << Indien de
bewoordingen ener overeenkomst voor onderscheiden uitleggingen vatbaar zijn, moet men veeleer nagaan welke de bedoeling der
handelende partijen geweest zij, dan zich aan de letterlijke zin der
woorden te binden >>.
De artikelen 1905 tot 1908 van het Nederlands Burgerlijk
Wetboek stemmen overeen met de artikelen 1317 tot 1320 van ons
wetboek en de artikelen 1912 tot 1914 met onze artikelen 1322 tot
1324 en 1326. De redactie van die bepalingen is in de twee
wetboeken identiek.
In de rechtspraak van de Hoge Raad der Nederlanden wordt
geen toepassing gemaakt van de Franse << theorie >> van het
<< denatureren >>van de akten- gebaseerd op artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek dat overeenstemt met artikel 1374 van het
Nederlandse Burgerlijk Wetboek- en evenmin van de door ons
Hof gehuldigde theorie van de << schending van de bewij skracht van
de akten >>, die steunt op de artikelen 1319 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek welke overeenstemmen met de artikelen1907
en 1912 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.
Daar de bevoegdheden en de opdracht van de Hoge Raad der
Nederlanden en die van het Franse en het Belgische Hof van
Cassatie evenwel gelijkaardig zijn, laat ook het hoge gerechtshof
van Nederland aan de feitenrechters de opdracht over om op
onaantastbare wijze de overeenkomsten en alle andere geschriften
uit te leggen (172).
Wanneer de feitenrechter, bij de uitlegging van een overeenkomst of van een andere.akte, gesteund heeft op de uitlegging van
een wettelijke bepaling, oefent de Hoge Raad vanzelfsprekend een
wettelijkheidstoezicht uit (173).
De Roge Raad zal eveneens de beslissing casseren van de
feitenrechter die zijn uitlegging op tegenstrijdige motieven heeft
gebaseerd of op een andere wijze in zijn motiveringsplicht is te
kort geschoten (174-175).
(172) De uitlegging van een geschrift behoort tot de taak van de rechter die over de
feiten oordeelt. Zjj is in cassatie onaantastbaar wanneer de inhoud kan worden
gelnterpreteerd als is geschied (H.R., 4 mei 1932, N.J.., 1933, 383, W., 12442).
(173) Raadpl. D.J. VEEGENS, Cassatie in burgerlijke zaken, W.E.J. Tjeenk Willink,
Zwolle, biz. 166, nr. 94.
(174) << Het feitelijk oordeel (van de rechter) kan niet met succes in cassatie worden
aangetast, zulks ook niet met motiveringsklachten ( ... ) nu de overwegiugen van het
bestreden arrest niet inner!ijk tegenstrijdig zijn, noch kenne!ijk op vergissingen
berusten terwijl ook uit het arrest of de gedingstukken niet blijkt dat essentiele
stellingen van p.p. aan de aandacht van het Hof zijn ontsnapt » (Hoge Raad,
31 jan.197fi, N.J., 1975. nr. 327, biz. 1011. i.h.b. blz.1015).
(175) Raadpl. de conclusie van de advocaat-generaal TEN KATE, inzake het arrest V\ln
:le Hoge Raad van 1 juli 1977, N.J., 1978, nr. 125, biz. 393, i.h.b. biz. 397, 1• kolom.
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onbegrijpelijke motivering (176-177), wat in werkelijkheid een
gebrek van de motivering is.
Op 1 juli 1977 heeft hij een arrest van een Gerechtshof vernietigd
omdat ,, niet begrijpelijk is hoe het Hof deze uitleg met de
bewoordingen van het beding niet onverenigbaar heeft kunnen
oordelen ».
Men merke op dat het begrip waarop dit arrest steunt, in
dezelfde bewoo!·dingen ook voorkomt in arresten van ons Hof; de
uitlegging is al dan niet « verenigbaar met de bewoordingen van de
aide ». De Hoge Raad preciseert echter de geschonden wettelijke
bepalingen niet, welke precisering evenmin werd vereist van bet
hem voorgelegde middel.
De Hoge Raad die bet arrest heeft vernietigd waarin een
overeenkomst aldus wordt uitgelegd, heeft daaraan nog drie
overwegingen toegevoegd die de uitlegging van de feitenrechter
kritiseren; hij verwijt hem dat hij de zin niet heeft nagegaan die de
partijen aan de overeenkomst hebben willen geven en dat hij enkel
op de bewoordingen van het beding gesteund heeft en hij
overweegt dat wanneer, zoals ten deze, een beding door een
« professionele ,, verkoper werd geredigeerd, bet voor de hand ligt
dat het ten gunste van de niet-professionele koper wordt uitgelegd.
Ik heb vernomen dat sommige hoge magistraten dit arrest van de
Hoge Raad betreuren dat trouwens ook door anderen wordt
gekri tiseerd.
Ik meen evenwel te moeten vermelden dat de Hoge Raad reeds
op 4 mei 1932 beslist had « dat toch de uiilegging van de brief van
( ... ) behoort tot de taak van de rechter, die over· de feiten oordeelt,
en diens interpretatie van de inhoud niet met vrucht in cassatie
kan worden bestreden wanneer die inhoud, gelijk ten deze bet
geval is, kan worden gei:nterpreteerd als geschied is» (178).
Men raadplege elders (179) de aanwijzingen die ik kan
verschaffen nopens de rechtspraak van de Hoge Raad inzake
artikel1379 van bet Burgerlijk Wetboek waarin wordt bepaald dat
« indien de bewoordingen van een overeenkomst duidelijk z1jn,
men daarvan door uitlegging niet mag afwijken ».

Toezicht door het Hoi op de eerbiediging van de bewijskracht van
een akte. - Begrippen.
33. - De « bewijskracht van de akten » waarvan sprake in
menigvuldige arresten van het Hof, waarin wordt beslist o~. die
,, kracht » al dan niet werd geschonden wordt bedoeld biJ de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek (180). Te
(176-177) Raadpl. de noot van G.J.S. bij Hoge Raad, 1 juli 1977, en de conclusie van
de advocaat-generaal TEN KATE, N.J., 1978, nr. 125, biz. 398, 2" kolom.
(178) Hoge Raad, 4 mei 1932, N.J., 1933,383.
(179) Zie nr. 27.
(180) Art. 1319 : « De authentieke akte Ievert een volledig bewijs op van de
overeenkomst die erin is vervat ... >>. Artikel1322 : « Een onderhandse akte dte erkend IS
door degenen tegen wie men zich daarop beroept, of die wettelijk voor erkend wordt
gehouden, heeft tussen de ondertekenaars van de akte dezelfde bewijskracht als de
authentieke akte. ,
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eerste arresten in die materie wees, ook uit de artikelen 1134 en
1135 van het Burgerlijk Wetboek heeft afgeleid dat de feitenrechter
op straffe van censuur door het Hof « de bewijskracht » (181) van
een door hem uitgelegde geschreven akte niet mag miskennen, en
dus de zin ervan niet mag denatureren (182). Latere arresten doen
uitspraak over de vraag door enkel in te gaan op de middelen die de
schending aanvoeren zowel van de artikelen 1134 en 1135 als van de
artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, zonder te
preciseren welke van die bepalingen werd geschonden wanneer de
vernietiging wordt uitgesproken omdat de bestreden beslissing
met name « de bewoordingen van de akte heeft miskend >>. In de
beknopte samenvattingen wordt evenwel gepreciseerd, dat « de
rechter de bewoordingen moet eerbiedigen >> van de akte die hij
uitlegt, en zij vermelden uitdrukkelijk artikel1319 van het wetboek
(183).

Akten met bewijskracht (in de zin van de artikelen 1319 e. v. van het
Burgerlijk Wetboek).
34. - Hoewel artikel 1319 van het Burgerlijk Wetboek slechts
uitdrukkelijk de overeenkomst bedoelt en artikel 1322 daarop in
het bijzonder betrekking heeft, past het Hof het daaruit afgeleide
begrip « bewijskracht van de akte >>toe op aile geschreven alden en
dus in burgerlijke zaken, handelszaken, in fiscale, sociale en
strafzaken, in het publiek recht in het algemeen. Ook in Frankrijk
sanctioneert het Hof van Cassatie het « denatureren >> (184) van
welke akte ook door te beslissen dat de feitenrechter aldus
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek geschonden heeft hoewel
dit artikel slechts uitdrukkelijk de overeenkomsten bedoelt.
Het Hof censureert dus de schending van de bewijskracht- in
de zin van de artikelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboekvan elk aan de rechter ter beoordeling voorgelegd geschrift : welk
geschrift al dan niet een juridische handeling van privaat- of
publiekrecht vastlegt.
Tal van arresten hebben aldus beslist dat de rechter al dan niet
de bewijskracht heeft geschonden van de conclusie (185), een
connossement (186), een gedinginleidend exploot (187), een vonnis
(181) Men neme er nota van dat de artt. 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek het
begrip" bewijskracht » niet vermelden.
(182) Cass., 12 juli 1894, Pas., 1894,_ I, 263. Enkele weken voordien leidde het Hof (zie
het m1ddel) zowel mt art. 1322 als mt art. 1134 van het Burgerlijk Wetboek af, dat de
-rechter aan een akte geen uitlegging mag geven die niet " verenigbaar is met de
bewoordingen ervan ».
(183) Raadpl. met name Cass., 18 juli 1895, Pas., 1895, I, 257.
(184) Zie begrip nr. 31.
(185) Raadpl. Cass., 15 sept. 1Y64, Pas., 1965, I, 47; 23 feb., 1 maart, 23 mei 1973, A.C,
1973, 625, 645 en 927; 22 feb. 1974, ibid., 1974, 696.
(186) Cass., 26 maart 1965, Pas., 1965, I, 793.
(187) Cass., 29 jan. 1965, Pas., 1965, I, 533.
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dossier (190), een deskundigenverslag (191), de processen-verbaal
van vaststellingen van misdrijven, van getuigenverhoren (192), een
verzekeringsvoorstel (193), een advies van het college van
burgemeester en schepenen (194).

Wettelijke bewijswaarde.- Bewijswaarde.- Bewijskracht.
35.- Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen
drie begrippen : de wettelijke bewijswaarde van een akte, de
bewijswaarde van een akte, van een feit, van een verklaring, van
een vastst_elling ... en de bewijskracht van een akte (195).
De wettelijke bewijswaarde van een akte is de mate of de graad
waarin een akte volgens de wet bewijs oplevert en waardoor de
rechter gebonden is : akte levert bewijs op tot betichting van
valsheid, tot bewijs van het tegendeel, welk tegenbewijs, begin van
bewijs.
De bewijswaarde van een gegeven - geschrift, getuigenis,
vermoeden, bekentenis, vaststelling en gevolgtrekking van een
ambtenaar, van een deskundige - is de geloofwaardigheid, het
vertrouwen, het krediet, de ernst die de rechter daaraan in geweten
kan hechten.
Er zij evenwel opgemerkt dat de uitdrukkingen zeer vaak door
elkaar worden gebruikt, waarbij uit de context kan worden
afgeleid welk het begrip is dat juist wordt bedoeld. Hoe dan ook, in
de arresten van het Hof en in de beknopte samenvattingen in de
Arresten van het Hoi van Cassatie wordt terecht meestal een
duidelijk onderscheid tussen de drie begrippen gemaakt.
36. - De bewijskracht van een akte bestaat in de vereiste
eerbiediging van hetgeen daarin schriftelijk is vastgelegd, van
hetgeen de opsteller of opstellers daarin hebben willen vastleggen,
ongeacht de wettelijke bewijswaarde of zelfs de bewijswaarde die
daarv:.:<n kan of moet afgeleid.
J. Dabin schrijft: « Foi est due a l'ecrit pour son contenu materiel
et pour son contenu intellectuel, id quod scriptum est id quod
significatum est» (196).
(188) Cass., 7 mei 1925, Pas., 1925, I, 241; 30 nov. 1973 en 22 april 1974, A.C., 1974,
371 en 900.
(189) Cass., 20 sept. 1972, A. C., 1973,81.
(190) Cass., 1 dec. 1964, Pas., 1965, I, 329.
(191) Cass., 11 okt.1973,A.C., 1974,170.
(192) Cass., 11 jan. 1965, Pas., 1965, I, 459; 3 dec. 1973, A. C., 1974,379.
(193) Cass., 3 jan. 1975, A. C., 1975, 495.
(194) Cass., 18 mei 1977,A.C., 1977,960.
(195) Zie noot 51 betreffende de uitdrukking die in de nederlandstalige arresten 1et
begrip « violation de !a foi due » - miskenning van de bewijskracht- wil weergeven,
•vat leidt tot verwarring tussen force probante en foi due.
(196) R.C.J.B., 1947,222.
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wettelijke bewijswaarde en de bewijswaarde uiteengezet en
geanalyseerd, en hebben daartoe de artikelen 1317 en volgende van
het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1905 van het Nederlands
Burgerlijk Wetboek gecommentarieerd (196Ns).
Noch in de Nederlandse noch in de Franse rechtsleer wordt
evenwel de bovenvermelde zin en de draagwijdte uiteengezet van
het begrip « bewijskracht van de akten , die uit die artikelen
worden afgeleid. Het Franse Hof van Cassatie heeft uit een ander
artikel van het Burgerlijk Wetboek- artikel 1134- afgeleid dat
de rechter « quod scriptum est , moet eerbiedigen en dus de akte
niet mag« denatureren "·
In Nederland gebeurt het toezicht door de Hoge Raad op de
uitlegging door de feitenrechter van de geschreven akten op een
andere wijze (197) dan in Frankrijk en Belgie.
In de Franse rechtsleer vindt men tal van uiteenzettingen over
en analyses van het begrip « denaturering >> van de akten door de
feitenrechter, wat volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie
een schending vormt van artikell134 van het Burgerlijk Wetboek,
welke stelling over het algemeen door de auteurs wordt
bijgevallen; bij ons daarentegen wordt het uit de artikelen 1319 en
volgende van hetzelfde wetboek afgeleid begrip << schending van de
bewijskracht >>door zeer weinig auteurs bestudeerd. De auteurs die
op deze algemene regel een uitzondering vormen zijn eminente
rechtsgeleerden : H. De Page (198), J. Dabin (199) en F. Rigaux
(200). Laatstgenoemde heeft het probleem op substantiele,
merkwaardige en grondige wijze onderzocht. Zijn werk, dat
dateert van 1966 toen hij nog zeer jong was en pas het ambt van
substituut-procureur des Konings had neergelegd om zich
uitsluitend aan het universitair onderwijs te wijden, verraadt een
gedegen en heldere kennis van de delicate en moeilijke materie
van de bevoegdheid en de macht van het Hof van Cassatie. Dat
succes was des te opmerkelijker daar Rigaux niet behoord had tot
het Hof of zijn diensten en evenmin tot de balie van cassatie om
wdoende met die materie vertrouwd te raken.

(196bis) Vermeldenswaardig zijn de belangrijke werken over het bewijs van de
Bodin » waarvan professor J. Gilissen, audi teur-generaal bij het Mili tair
Gerechtshof, de eminente secretaris-generaal is.
« Societ<'d ean

(197) Zie nr. 32.
(198) Tra.ite, III, nrs. 769 en 770 : « ( ... ) il est parfois question de force probante due a
(des) actes et de sa violation, mais dans un tout autre domaine que celui de Ia preuve.
En d'autres termes, Ia force probante des actes authentiques s'impose parfois au juge
dans des conditions particulierement importantes pour !'application de certaines
regles de droit. Cela se presente : 1" (... ) 2° en matiere d'interpretation des conventions.
Le juge interprete souverainement les conventions sauf a ne pas se mettre en
contradiction directe avec les termes de celles-ci. S'ille fait, il viole Ia foi due aux actes
et le pourvoi doit etre base sur les articles, 1319 a 1322 du Code civil. , Zie ook Traite, II,
nr. 566, biz. 551 e.v.
(199) Loc. cit.
(200) La nature du conY:ole de la Cour de cassation, afdeling VI,
foi due aux actes •, biz. 279 e.v., nrs. 174 e.v.

«

Le contr6le de la
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de akten noopt mij evenwel tot enig voorbehoud : hij herhaalt
nauwkeurig en duidelijk wat door de procureurs-generaal
P. Leclercq, L. Cornil en R. Hayoit de Termicourt- die wij reeds
vaak hebben geciteerd en nog zullen citeren- werd uiteengezet in
hun conclusies en hun noten; hij meent echter, ten onrechte,
daarin opeenvolgende theorieen te onderkennen die zouden leiden
tot drie tijdperken in de evolutie van het begrip en hij heeft vooral
ongelijk waar hij oordeelt dat de laatste theorie « est depassee par
!'evolution recente de la jurisprudence (de la Cour), (201 ).
Er bestaat geen tegenstrijdigheid tussen of evolutie in de noten
en de conclusies van de drie procureurs-generaal : zij vullen elkaar
gewoon aan en beogen elk meer bepaald een of andere plicht of
bevoegdheid van de feitenrechter en de gevolgen daarvan voor het
toezicht door het Hot (202).
37. - De artikelen 1319 tot 1320 van het Burgerlijk Wetboek
krachtens welke het, ingevolge een bijna honderdjarige rechtspraak van het Hof aan de rechter verboden is de bewijskracht van
een akte te schenden, behoren tot hoofdstuk VI van titel III van
boek III van het Burgerlijk Wetboek betreffende het bew1js. In elke
desbetreffende commentaar geven de auteurs uitsluitend een
uiteenzetting nopens de graad van het bew1js, waardoor o.m. de
rechter gebonden is, van de verschillende vermeldingen van de
authentieke en de onderhandse akten zoals dezelfde auteurs ook
de aard van het tegenbewijs preciseren dat in voorkomend geval
aan de bewijzen uit het instrumentum kan worden tegengeworpen.
Het is ongetwijfeld betreurenswaardig dat de rechtsleer weinig
belang hecht aan de analyse van het begrip << bewijskracht >> in de
zin die wij thans bestuderen, aange.zien zij aldus geen
uiteenzetting geeft over de erg belangrijke desbetreffende
rechtspraak die aanzienlijke praktische gevolgen heeft. Het begrip
op zichzelf vergt geen uitgebreide uiteenzettingen en men stelt
soms met verbazing vast dat het tot zoveel verwarring leidt,
inzonderheid bij het voordragen van de middelen.
Het ligt voor de hand dat een geschreven akte geen bewijs zou
kunnen opleveren- wat vo1gens de artikelen 1319 en volgende het
voorwerp is van het geschrift - indien hetgeen daarin wordt
uitgedrukt straffeloos vervormd, verdraaid, gewijzigd, kortom
genegeerd kon worden. De eerbied voor de gedachte, de
bedoelingen, de feiten, de vaststellingen die men heeft willen
uitdrukken en meedelen door gebruik te maken van het geschrift
zou aldus in het gedrang komen ...
(201) Zie biz. 284 en 285, nr.179.
(202) De procureur-generaal P. LECLERCQ heeft a.m. het verschil willen aanduiden
tussen de Franse theorie van het « denatureren " en ons toezicht op de schending van
de bewijskracht van de akten. Hij heeft oak - meer dan terecht - het misbruik
beklemtoond van de middelen 8.fgeleid uit de schending van de bewijskracht, waarbij
de partijen het Hof willen verzoeken opnieuw in feite te oordelen. De h. CoRNIL heeft
met nadruk gewezen op het belang van het onderschE~d tussen de uitlegging van de
overeenkomst en die van de akte tot vaststelling ervan. De h. HAYOIT
DE TERMICOURT heeft erop gewezen dat niet-motivering door de feitenrechter van zijn
beslissing aan de bewoordingen van de akte niet de zin en de draagwijdte toe te
kennen die ze normaal hebben, het Hof ertoe moet leiden te zeggen dat de
bewijskracht is geschonden.
·
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bet Burgerlijk Wetboek- bepaalt dat de geschreven akten hewijs
opleveren, dan scbrijft zij aldus noodzakelijk de eerbiediging voor
van hetgeen door bet gescbrift is uitgedrukt.
Zo wordt ook de akte miskend of beter wordt haar bewijskracbt
geschonden, wanneer aan een geschrift- een proces-verbaal van
verhoor, een conclusie van de partijen, een deskundigenverslag,
een proces-verbaal van terecbtzitting, de tekst van een vonnis of
arrest...- een zin en een draagwijdte worden toegekend die een
miskenning inbouden van hetgeen de auteur of de auteurs
schriftelijk bebben uitgedrukt of meer bepaald van hetgeen zij
schriftelijk bebben willen uitdrukken.
De bewijskracbt van een alde wordt dus geschonden vv·anneer
men miskent wat dam'in wordt gereveleerd, vastgesteld, wat ze
beoogt of reveleren of vast te stellen, wanneer men de akte dus iets
anders doet « zeggen » dan hetgeen erin is uitgedrukt... kortom
wanneer men de akte doet liegen.
38. - Om vast te stellen of een rechter aldus de akte beeft
miskend moet bet Hof nagaan wat men aan die akte heeft doen
« zeggen » en vervolgens bet resultaat van dat onderzoek
vergelijken met de zin en draagwijdte van de akte. Daartoe mag het
Hof natuurlijk enkel rekening bouden met de bewoordingen, de
termen van de akte, terwijl de recbter, zoals reeds werd gezegd,
vaak kan en zelfs moet afwijken van de normale, gewone of
gebruikelijke zin van die bewoordingen, omdat, o.m. de redactie
onhandig was of omdat de woorden slecbt waren gekozen of in een
techniscbe of convention.ele betekenis werden gebruikt, en de
rechter, aangezien bij moet vaststellen wat de opstellers in de akte
bebben willen vastleggen, de zin en de draagwijdte ervan moet
nagaan met inacbtneming van bet gc;beel van bet gescbrift en zelfs
met bebulp van extrinsieke elementen. Het is dus vaak ongepast,
na die onderzoekingen en vergelijkingen, te beslissen dat de
recbter al dan niet in tegenspraak verval!en is met de
« bewoordingen » van de akte ... , aangezien die verkeerdelijk,
onjuist, onbandig of ongelegen kunnen gebruikt zijn en daarom
moes.ten worden afgewezen.
Om nate gaan of de rechter aldan niet de bewijskracbt van een
akte beeft gescbonden moet bet Hof dus ook noodzakelijkerwijze
de akte uitleggen.
39. - Maar het is van wezenlijk belang bier de perken van
's Hofs uitlegging en bet verscbil tussen de opdracbt van bet Hof en
van de feitenrecbter te benadrukken.
De uitlegging van de akten, zoals wij reeds meermaals bebben
gezegd, wordt toevertrouwd aan de feitenrecbters en dus niet aan
bet Hof. Dit moet waken over de correcte en eenvormige uitlegging
van de recbtsregels en bijgevolg de scbending ervan ten gevolge
van een bepaalde uitlegging sanctioneren. Het is niet bevoegd om
de uitlegging van de akten nate gaan en te sanctioneren, docb wel
om nate gaan of de recbter, bij de uitlegging een recbtsregel beeft
gescbonden, o.m. de artikelen 1319 tot 1322 van bet Burgerlijk
Wetboek betreffende de« bewijskracbt ».
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de schending van de bewijskracht van een akte moet sanctioneren
en anderzijds dat de uitlegging behoort tot de onaantastbare
bevoegdheid van de feitenrechter- leidt dus noodzakelijk tot het
besluit dat het Hof nooit zijn uitlegging in de plaats kan stellen van
die van de feitenrechter en dat het bijgevolg niet een uitlegging zal
sanctioneren die niet met de zijne zou overeenstemmen, doch
enkel een uitlegging die onverenigbaar is met de inhoud, de zin en
de draagwijdte van de akte, kortom de uitlegging die niet
<< mogelijk » (202Ns) is, waarvan de aanneming noodzakelijk de
akte << doet liegen ».
Tal van uitleggingen laten ruimte voor beoordeling en voor een
andere wijze van begrijpen : de uitleggingen van de enen stemmen
niet noodzakelijk overeen met de uitleggingen van anderen.
De opdracht van het Hof is vanzelfsprekend volledig verschillend wanneer het een rechtsregel uitlegt : 's Hofs uitlegging is de
enige die het in aanmerking kan nemen en die het aan de
feitenrechters moet opleggen.
Wanneer het Hof moet nagaan of de rechter al dan niet de
bewijskracht heeft geschonden, zal het beslissen of de rechter al
dan niet een dergelijke udlegging heeft kunnen geven zonder de
bewijskracht te schenden. Wanneer het de uitlegging van een
rechtsregel nagaat, zal het beslissen of die wettelijk is of niet.
Vaak heeft men v66r U de << schending >> aangevoerd van een
rechtsregel (203) - een wet in de materiele zin - terwijl het
middel had moeten afgeleid zijn uit de miskenning van de
bewijskracht van een beding van een akte en vice versa. Het
onderscheid is nochtans van wezenlijk belang aangezien de
bevoegdheden van het Hof in beide gevallen grondig verschillen.
Uit het nauwlettend raadplegen van de arresten van het Hof
blijkt duidelijk wat ik daarnet poogde te verduidelijken : wanneer
v66r het Hof een middel wordt aangevoerd dat afgeleid is uit de
schending van de bewijskracht van een akte, stelt het Hof zijn

(202bis) Professor J. RoNsE zou deze controle " marginaal toezicht >> heten : raadpl.
« Le controle marginal des decisions discretionnaires en droit prive », in Travaux du
Centre naUonal de recherches de Jogique -La motivation des decisions de justice,
blz.403.

(203) Betreffende het begrip «wet» en de verwarring waartoe dit kan lei den, raadpl.
o.m. de noot get. F.D. bij Cass., 11 jan. 1974, A.C, 1974, 524, en de conclusie van het
openbaar ministerie bij Cass., 30 jan. 1976, A.C, 1976, 632.
Er werden aan het Hof middelen voorgelegd, afgeleid o.m. uit schending van de
bewijskracht van gemeentelijke of provinciale verordeningen, van de beslissingen van
de paritaire comites die bij koninklijk besluit bindend werden verklaard. Zij waren
natuurlijk niet ontvankelijk nu het « wetten » betrof in de zin van i.h.b. artikel 608 van
het Gerechtelijk Wetboek waarvan de juiste en wettelijke uitlegging aan de
waakzaamheid van het Hof is toevertrouwd.
Op 8 okt. 1976 (A.C, 1977, 160) moest het Hof nogmaals eraan herinneren dat een
middel afgeleid uit schending van de bewijskracht van een verordenend koninklijk
besluit - dat een « wet » is - niet ontvankelijk is. Men raadplege ook Cass.,
8 nov. 1974, ibid., 1975,317.
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het gaat na of de uitlegging van de rechter niet tot de overtuiging
kan leiden dat die uitlegging «de akte heeft doen liegen >> (204).
Terecht schreef de procureur-generaal P. Leclercq in 1938 (Pas.,
1938, I, 66) : << Meconnaissant (le) caractere essentieel de la Cour de
Cassation, la partie qui a vu souverainement interpreter contre elle
une convention cherche, par une requete en cassation, a obtenir de
la Cour qu'a !'interpretation du contrat consacree par le juge
supreme du fait, la Cour substitue la sienne, exactement comme
lorsque le jHge, souverain du fait, a interprete une loi, la C.our.de
cassation peut remplacer cette interpretation par une autre >>.
Reeds in 1935 (ibid., 1935, I, 146) had hij erop gewezen dat de eiser
vaak onder het mom van een beweerde schending van de
artikelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek << soutient que le
juge a mal interprete l'ecritet non pas qu'il en a viole Jes termes>>.
Men kan niet genoeg de nadruk leggen op de omzichtigheid
waarmee het Hof te werk moet gaan wanneer gevraagd wordt te
beslissen dat de uitlegging van de feitenrechter de bewijskracht
schendt. Het moet enkel beslissen of die uitlegging plausibel en
mogelijk is. Ik woonde talrijke discussies bij tussen pas benoemde
magistraten die uitspraak moesten doen over de gegrondheid van
een middel afgeleid uit de schending van de bewijskracht, waarbij
een van hen zijn uitlegging tegenover die van de feitenrechter
stelde, en een andere laatstgenoemde uitlegging aanvaardde of
bijviel. Aileen reeds uit het feit dat dergelijke discussies kunnen
ontstaan moet noodzakelijk afgeleid worden dat de bestreden
uitlegging plausibel is en dat de bewijskracht van de akte dus niet
werd geschonden.
Uitzonderlijk heeft het Hof nochtans de grenzen van zijn
opdracht uit het oog verloren en is het te ver gegaan zodat men
moet aannemen dat het zich ten onrechte in de plaats van de
feitenrechter heeft gesteld (205).
« Gemotiveerde » uftlegging van

een akte door de feitenrechter.

40. - Het spreekt vanzelf dat de motiveringsregel van artikel 97
van de Grondwet geschonden wordt wanneer de feitenrechter,
v66r wie een partij heeft aangevoerd dat een akte om die en die
reden op die bepaalde wijze moest worden uitgelegd, daaraan
zonder verantwoording een andere uitlegging geeft.
Maar een ander motiveringsprobleem is hier aan de orde want er
is meer bepaald sprake van de schending van de bewijskracht van
een akte.
(204) Enkele voorbeelden : Cass., 2 okt. 1902, Pas., 1902, I, 341; 16 juli 1915, ibid.,
1915-1916, I, 70; 7 mei 1925, ibid., 1925, I, 241; 9 nov. 1964, 26 nov. 1964,26 maart 1965 en
10 juni 1965, ibid., 1965, I, 134, 306, 793 en 1090; 8 okt. 1965, ibid., 1965, I, 181; 23 nov. 1974,
A.C., 1974,335, en 28 maart 1977, ibid., 1977,814.
(205) Raadpl. Cass., 26 sept. 1963, Pas., 1964, I, 92; 18 juni 1965, ibid., 1965, I, 1137;
20 sept. 1972, A.C., 1973, 81 en 13 maart 1974, ibid., 1974, 776. Men kan ook de vraag
stellen of het Hof in zijn arrest van 9 dec. 1965, Pas., 1966, I, ·491, toen het meende een
tegenstrijdigheid te ontwaren in een arrest van een hof van beroep, niet in
werkelijkheid enkel zijn uitlegging van een overeenkomst in de plaats heeft gesteld
van die welke wettelijk door de feitenrechter gegeven kon zijn. De tekst van de
beknopte samenvatting is dienaangaande betekenisvol.
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luidt als volgt : « Le juge du fond, qui constate !'existence d'une
convention et lui reconnaft force legale entre parties, a le pouvoir
de rechercher et de determiner !'intention de celles-ci. L'interpretation qu'il donne de Ia convention a cet egard est souveraine

Jorsqu 'elle est motiw'!e.

»

In andere arresten were! die formulering overgenomen, meestal
111 de volgende vorm : « Overwegende dat de uitlegging die de
feitenrechter geeft aan de akte zonder de bewijskracht van de
bewoordingen ervan te schenden onaantastbaar is op voorwaarde
dat hij ze motiveert, (207).
Het arrest van 13 juli 1939 en de noot getekend R.H. (208) hebben
aanleiding gegeven tot bepaalde kritieken die niet helemaal
ongegrond zijn {209). Het arrest en de beknopte samenvatting zijn
te absoluut. Men kan inderdaad niet beweren dat de uitlegging van
een akte aan geen enkel toezicht van het Hof zal zijn onderworpen
wanneer zij gemotiveerd is. Die motivering kan op zichzelf met
name aantonen dat de bewijskracht van de uitgelegde akte were!
geschonclen of dat, met schencling van artikel 1341 van het
Burgerlijk Wetboek, de rechter heeft aangenomen clat door
getuigen of vermoeclens een bewijs tegen en boven de inhoucl van
de akte were! geleverd.
Het Hof maakt dan ook geen toepassing van de strikte en
absolute doctrine die uit het arrest en de noot van 13 juli 1939 volgt
(210).
Hoewel de feitenrechter zijn uitlegging van een akte kracht
heeft bijgezet door een motivering, gaat het Hof na of die
motivering of wei de bestandclelen van de akte al clan niet tot de
vaststelling moeten leiden dat de bewijskracht van de aide were!
geschonclen (211 ).
De motivering waarvan hier sprake is echter natuurlijk niet van
belang ontbloot: zij kan elke beslissing van het Hof uitsluiten in de
zin clat « de rechter de bewijskracht van een akte heeft
geschonden '' door de akte iets te doen « zeggen '' clat verschi!t van
(206) Pas., 1939, I, 366.
(207) Meer bepaald Cass., 16 maart 1978, A.C., 1978, op zijn datum; zie ook de
beperkte samenvatting van het arrest van 18 mei 1977, A.C., 1977, 960, en Cass.,
28 juni 1977, ibid., 1977, op zijn datum.
(208) "Quant a !'interpretation elle-meme de !'intention ou de Ia volonte des parties,
elle est don nee souverainement par le juge du fond a}a condition toutefois qu elle soft
motivee, c'est-a-dire que le juge indique Ia raison pour laquelle il a interprete les
termes de Ia convention comme il l'a fait. " Professor DABIN leert eveneens (R.C.J.B.,
1947, 215 e.v.) : « Le juge est libre d'interpreter un acte juridique dans un sens
manifestement contraire a Ia signification claire et precise des termes dans lesquels Ia
volonte s'est exprimee, a Ia condition toutefois que cette inte1prt!tation soft motivee,
c'est-a-dire que le juge indique la raison pour laquelle il a interprete les termes de la
convention comme ill' a fait.,, Ook dit is een te absolute bewering.
(209) Raadpl. met name de conclusie van de procureur-generaal L. Cornil bij
Cass., 4 april 1941, Joe. cit.
(210) Raadpl. met name het arrest van 16 maart 1978 dat in noot 207 werd
aangehaald.
(211) Raadpl. met name Cass., 26 nov. 1964,7 jan. 1965 en 10 juni 1965 (Pas., 1965,306,
436 en 1090) en 18 mei 1977 (A. C., 1977, 960).
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bewoordingen. Aldus, wanneer de rechter zegt dat, ofschoon een
beding van een contract normaal die bepaalde zin heeft, het ten
deze nochtans een volledig andere betekenis heeft gelet op de
extrinsieke gegevens die hij uiteenzet, zou het Hof niet
noodzakelijk de vernietiging wegens schending van de bewijskracht moeten uitspreken.
Aldus ook wanneer de rechter, hoewel in de conclusie van een
partij drie grieven werden geuit, zou oordelen dat zij er slechts
twee heeft aangevoerd, zou hij in beginsel de bewijskracht
schenden van de akte die deze conclusie bevat, maar hij zou die
slechts schijnbare schending verantwoorden door te preciseren dat
de genoemde partij in een andere akte of in een in het
proces-verbaal van de terechtzitting opgenomen verklaring,
gezegd heeft afstand te doen van de derde grief.
Vaak wijst het Hof erop dat de rechter, indien hij zijn beslissing
op meer precieze en omstandige wijze had gemotiveerd, zijn
uiilegging had kunnen verantwoorden waarbij hij aan de akte of
aan een gedeelte ervan een zin of een draagwijdte hseft toegekend
die deze normalerwijze en blijkbaar niet kan hebben, maar dat het
Hof, aangezien hij zulks niet heeft gedaan, de schending van de
bewijskracht van die akte moet vaststellen (212).
De motivering van de uitlegging door de feitenrechter is dus
ongetwijfeld nuttig, maar zij heeft niet het belang dat uit de
formulering van bepaalde beknopte samenvattingen of zelfs
arresten kan blijken. Het is meer bepaald nutteloos te zeggen dat
de bewijskracht werd geschonden omdat de rechter zonder
motivering iets doet zeggen aan een akte die iets anders vaststelt.
Inderdaad, zelfs wanneer de beslissing gemotiveerd was, kon de
bewijskracht nog geschonden zijn.
·

Verkeerde Jezing van een akte, onoplettendheid, verstrooidheid of
nalatigheid van de rechter. - Schending van de bewijskracht
van die akte.
41. - Men zou kunnen geloven en durven hopen dat dergelijke
schending€n van de bewijskracht van een akte niet gebeuren; een
dergelijke optimistische visie werd geuit door de procureur-generaal P. Leclercq (213).
Jammer genoeg leren de an·esten van het Hof ons dat de rechter
vaak de akte doet zeggen wat daarin niet wordt gezegd, niet omdat
hij de zin en de draagwijdte ervan heeft nagegaan met
inachtneming van haar verschillende bestanddelen, van de
bedoeling van de partijen die eruit volgt of die blijkt uit extrinsieke
gegevens, maar gewoon omdat hij de akte niet of slecht heeft
gelezen of omdat hij nalatig of verstrooid is geweest. Die
vergissingen zijn natuurlijk betreurenswaardig.
(212) Raadpl. met name Cass., 26 nov. 1964 en 10 juni 1965 (Pas., 1965, I, 306 en 1092).
(213) Beknopte samenvattmg van het arrest van 12 nov. 1932 en conclusie, Pas.,
1933, I, 10.

-60Aldus een rechter die oordeelt dat de rijkswacht een bepaald feit
heeft vastgesteld, terwijl in het proces-verbaal niets dergelijks
wordt vastgesteld maar wordt gezegd dat een deskundige die
vaststelling heeft gedaan (214); de rechter in hoger beroep die zegt
dat de eerste rechter de aansprakelijkheid tussen twee bestuurders op een bepaalde wijze heeft verdeeld, terwijl het tegenovergestelde is gebeurd (215); de rechter die beslist dat op een in een
bepaald geschrift gedaan verzekeringsvoorstel niet werd geantwoord terwijl dit de gegeven antwoorden bevat (216).
Andere arresten hebben bestreden beslissingen moeten vernietigen, omdat zij wegens kennelijke vergissingen aan conclusies
iets deden zeggen dat daarin geenszins werd gezegd {217}.
Het is zonneklaar dat er in al die gevallen helemaal geen
uitlegging is geweest en dat de bewijskracht van de akten
onbetwistbaar werd miskend ten gevolge van hetgeen men
gewone, doch niettemin betreurenswaardige vergissingen kan
noemen.
Waarom zou men dan beweren dat de rechter de akte « heeft
uitgelegd » op een wijze die onverenigbaar is met de bewoordingen
ervan ? Het volstaat- en het is juister - te zeggen dat de rechter
aan de akte een zin of een draagwijdte heeft toegekend die
onverenigbaar is met hetgeen daarin werd vastgesteld, betoogd of
vermeld.
Schending van de bew1jskracht van een aktie die de wettelijkheid
van het bestreden dispositief niet aantast. - Middel zonder
belang.
42.- Een middel afgeleid uit de schending van de bewijskracht
van een akte mist natuurlijk elk belang en is dus niet ontvankelijk
wanneer het bestreden dispositief, zelfs wanneer de rechter die
bewijskracht had geschonden, niettemin wettelijk verantwoord
zou blijven aangezien die onwettelijkheid het dispositief niet heeft
bei:nvloed, met name omdat het door een ander motief wettelijk
verantwoord wordt (218}.
Vaak moest het Hof ook beslissen- en het valt te betreuren dat
de eisers niet opgemerkt hadden dat dergelijke beslissingen
onvermijdelijk waren- dat het middel afgeleid uit de schending
van de bewijskracht van de conclusie van een partij zonder belang
is, wanneer de rechter uitspraak heeft gedaan over het in conclusie
voorgestelde middel zoals hij had moeten doen indien hij de
aangeklaagde schending niet had begaan (219).
(214) Raadpl. Cass., 11 jan. 1965, Pas., 1965, I, 459.
(215) Raadpl. Cass., 30 nov. 1973, A. C., 1974, 371.
(216) Raadpl. Cass., 3 jan. 1975, A. C., 1975, 495.
(217) Raadpl. Cass., 15 sept. 1964, Pas., 1965, I, 47; 23 feb., 1 maart en 23 mei 1973,
A. C., 1973, 625, 645 en 927.
(218) Raadpl. Cass., 4 maart 1966, Pas., 1966, I, 859; 19 jan. 1968, A.C., 1968, 693 en
3 nov. 1972, ibid., 1973,219.
(219) Met name Cass., 10 mei 1969, A. C., 1969, 874; 18 jan. en 15 april 1971, ibid., 1971,
480 en 761; 23 sept. 1971 en 19 juni 1972, ibid., 1972, 91 en 976.
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"schending van de bewijskracht van een akte "·- Verschillende
gevallen.
43. - De procureur-generaal P. Leclercq heeft misschien niet
zonder enige overdrijving herhaaldelijk « de kunstgreep »
aangeklaagd die de partijen menen te kunnen gebruiken door de
schending van de artikelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk
Wetboek aan te voeren, om aan het Hof vragen voor te leggen «die
niet tot zijn bevoegdheid behoren >> (220). We moeten echter
vaststellen dat dit te wijten is aan de omstandigheden dat de
partijen ofwel bewust of onbewust vergeten dat het Hof geen derde
aanleg is, en derhalve hopen dat een middel afgeleid uit. de
schending van die artikelen het Hof in staat zal stellen uitspraakte
doen over de feiten en de gegevens van het dossier- meer bepaald
de bewijswaarde ervan- te beoordelen, ofwel zich de moeite niet
getroosten nate denken over de betekenis van de schendi.r;:tg vaq de
bewijskracht van een akte en dus lichtvaardig een dergelijke
miskenning aanvoeren, ofwel nog de schending van de
artikelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek verwarren met
andere schendingen van de« wet>> (221).
We moeten echter aanvaarden dat de partijen die dergelijke
vergissingen begaan, vooral wanneer zij niet bijgestaan worden
door advocaten bij het Hof, vaak verzachtende omstandigheden
kunnen aanvoeren, hetzij o-mdat sommige arresten of conclusies
hen op het verkeerde pad hebben kunnen brengen, hetzij omdat de
rechtsleer hun slechts van zeer weinig nut is geweest.

VerwmTing tussen de schending van de bewijskracht en de
beoordeling door de rechter van de bewijswaarde van de stukken
of van de bestanddelen van het dossier.- Verwarring tussen een
dergelijke schending en de schending van wettelijke bepalingen
die daarmee niets uit te staan hebben.
44.- Alleen het feit dat de rechter iets zegt of beslist terwijl een
akte het tegendeel vaststelt wil natuurlijk nog niet zeggen dat hij
de bewijskracht van die akte geschonden heeft wanneer hij zijn
bewering afleidt uit de uitlegging. van een of meer stukken of
gesproken verklaringen en hij noch uitdrukkelijk noch impliciet
zegt dat de genoemde akte iets anders vaststelt dan hetgeen ze
werkelijk vaststelt, of ook wanneer hij op enig ander gegeven dan
de akte waarvan men de schending zou aanvoeren heeft kunnen
steunen. In aldie gevallen doet de rechter « de akte niet zeggen wat
(220) Noot bij Cass., 7 feb. 1935, Pas., 1935, I, 146, en 24 feb. 1938, ibid., 1938, I, .66.'
(221) Soms wordt ook door elkaar de schending aangevoerd van de artt: 1319 tot
1322 van het Burgerlijk Wetboek en van tal van andere wettelijke bepalh.gen.
Raadpl. met name het middel tot stavmg van de voorziening dat aanleiding gaf tot
arrest van 19 januari 1978 in zake Calle t. Van Can.
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de bewijskracht ener akte beschouwen de onaantastbare
beoordeling door de feitenrechter van de bewijswaarde van aile
bestanddelen van het dossier (223); hoe dikwijls herhaalt het Hof
trouwens niet dat het niet bevoegd is om te beslissen of de rechter
de bestanddelen van het dossier juist of verkeerd heeft beoordeeld.
Een kritiek op het arrest van 22 april 1952 (224) lijkt meer voor
betwisting vatbaar; daarin werd beslist dat de bewijskracht van
een verslag van de belastinginspecteur geschonden wordt door het
arrest van een hof van beroep waarin wordt gezegd dat
getuigschriften die een belastingplichtige had ingediend, zonder
enig onderzoek werden afgewezen door de administratie, onder
voorwendsel dat ze opgemaakt werden « pour les besoins de la
cause » en geen waarborg baden, << terwijl in het verslag wordt
vastgesteld dat de inspecteur ( ... ) de voorgelegde attesten heeft
onderzocht ». Ik, persoonlijk, b~n er echter van overtuigd dat de
rechter in een dergelijk geval, ongetwijfeld op verkeerde, of
onvolledige of zelfs zorgeloze wijze (225) de bestanddelen van het
dossier had geraadpleegd, maar dat zulks nog niet betekent dat hij
op een akte heeft gesteund met miskenning van hetgeen daarin
werd vastgelegd, en ook niet dat hij uitdrukkelijk of impliciet aan
die akte iets anders heeft doen zeggen. Het betrof ten deze enkel
een slechte raadpleging of een verkeerde beoordelinq van het
dossier of van een der bestanddelen ervan, welke vergissingen niet
aan het toezicht van het Hof kunnen worden onderworpen.
45.- Het ligt voor de hand dat de bewijskracht van een akteeen gedinginleidend exploot- niet wordt miskend door de rechter
die een daarin aangevoerd begrip anders kwalificeert zonder te
betwisten dat daaraan een verschillende kwalificatie werd gegeven
(226-227), en dat de rechter evenmin de artikelen 1319 tot 1322 van
(222-223) Raadpl. enerzijds, 9 okt. en 1 dec. 1964, Pas., 1965, I, 134 en 329, 2~ feb. 1973
(A. C., 1973, 683) en 17 jan. 1975 (ibjd., 1975, 547) en, anderzijds, 16 feb. 1965 (Pas., 1965, I,
612) en 3 mei 1978 in zake Geerts t. Rizzo. Dezelfde onjuiste opvatting van het begrip
vindt men in de voorziening die geleid heeft tot het arrest van 6 juni 1978 in zake
Toussaint t. Proost en Proost en Frayman t. Toussaint. Daarin wordt aangevoerd dat
het bestreden arrest de bewijskracht heeft geschonden van bepaalde stukken uit het
dossier omdat het een vaststelling heeft gedaan die niet overeenstemt met de
vaststellingen van die stukken, terwijl uit niets bleek dat de rechter daarop had
gesteund of zelfs dat hij zijn bewering eventueel niet op andere gegevens had
gebaseerd.
(224) Pas., 1952, I, 523. Zie ook de voorgaande noot in fine.
(225) De belanghebbende partij had het hof van beroep kunnen vragen rekening te
houden met het genoemd verslag, en indien het hof zulks niet had gedaan, kon ze
nadien een middel aanvoeren afgeleid uit de niet-beantwoording van de conclusie (art.
97 van de Grondwet).
(226) Raadpl. Cass., 18 feb. 1965, Pas., 1965, I, 621.
(227) In dat geval kan natuurlijk schending worden aangevoerci van de rechtsregel
waarin het begrip uitdrukkelijk of impliciet voorkomt.
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conclusie geformuleerd middel (228) zonder natuurlijk te betwisten
dat dit middel daar·in werd aangevoerd (229).
Op 29 januari 1976 (230) werd ten onrechte beslist dat een
interatief vonnis de bewijskracht van het uitgelegde vonnis had
geschonden door daaraan een uitlegging te geven die strijdig is met
de artikelen 793 en 794 van· het Gerechtelijk Wetboek. Die
wettelijke bepalingen waren geschonden, doch niet de bewijskracht van het uitgelegde vonnis, aangezien de bestreden
beslissing daaraan geenszins motieven of een dispositief toeschreef welke het niet bevatte. Daarentegen heeft het Hof op
21 december 1977 (231), in een gelijkqardig geval, de bestreden
beslissing vernietigd op grond van, zoals het hoort, schending van
artikel 794 van het Gerechtelijk Wetboek.

Rechter die udspraak doet over niet gevorderde zaken of die op
onwettelijke w1jze het voorwerp of de oorzaak van de vordering
wijzigt. - Geen schending van de bewijskracht van de
dagvaardingofvan de conclusie.
46.- Wanneer de rechter uitspraak doet over niet gevorderde
zaken of inzake een betwisting die door de conclusie van de
partijen is uitgesloten, dan schendt hij aldus geenszins de
bewij skracht van het gedinginleidend exploot, van de akte van
hoger beroep of van de conclusie, doch wel artikel 1138-2° van het
Gerechtelijk Wetboek (232), behalve natuurlijk wanneer hij aldus
uitspraak doet omdat hij bij vergissing heeft gemeend hetzij dat
die betwisting hem in de genoemde akten was voorgelegd, hetzij
dat zein conclusie niet was uitgesloten.
47.- Wanneer de rechter het voorwerp of de oorzaak van de
vordering heeft gewijzigd terwijl hij zulks niet vermocht te doen,
beslist het Hof nog meestal- en die << doctrine » wordt bijgevallen
(228) Vaak voorkomende vergissing in de aangevoerde middelen.
(229) In het middel dat wordt beantwoord in het arrest van 5 mei 1977 (A. C., 1977,
912) werd oak verkeerdelijk aangevoerd dat de rechter de bewijskracht van de
processen-verbaal van de getuigenverhoren had miskend omdat hij aan de getuigen
verklaringen had toegeschreven die verschilden van die weike volgens eisers
conclu.sie door dezelfde getuigen werden afgelegd!
(230) A. C., 1976,627.
(231) In zake Buntinx en Pauwels R. en J.P. t. de Paul de Barchifontaine, P.VB.A. X
en N.V. Y.
(232) Sinds de inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek baseren schier aile
arresten de vernietiging op de schending van artikel 1138-2° van het wetboek. Vroeger
vormde de schending van de bewijskracht van de akten der rechtspleging
(dagvaarding, akte van hager beroep, conclusie) de grondslag van de beslissing tot
cassatie (raadpl. met name Cass., 19 dec. 1963, Pas., 1964, I, 416). Naar mijn bescheiden
mening was dit een vergissing. Door aldus uitspraak te doen over niet gevorderde
zaken of over onbestaande betwistingen zegt de rechter geenszins dat die akten
vaststel!en dat die betwistingen tussen partijen bestaan of dat zij vragen dat uitspraak
wordt gedaan over " zaken » die zij niet aanvoeren; hij beperkt er zich toe - wat
volstaat - de rechtsregels te schenden die zijn opdracht, zijn machten en zijn
bevoegdheden regelen. Men raadplege ook de noot E.K. bij Cass., 13 juni 1975, A.C.,
1975, 1090.

64door de in de Arresten van cassatie gepubliceerde beknopte
samenvattingen dat hij aldus de bewijskracht van de
dagvaarding en van de conclusie van de partijen heeft geschonden
(233), terwijl de rechter door die enkele wijziging aan die stukken
niet doet zeggen wat << ze niet zeggen », doch door overschrijding
van zijn machten en bevoegdheden aldus met name de
artikelen 702 en 807 van het Gerechtelijk Wetboek schendt, zoals
terecht wordt gepreciseerd in de beknopte samenvatting 4o bij de
tekst van het arrest van 13 april1972 (234-235).

Miskenning van de bindende kracht van een overeenkomst (artikel
1134 van het Burgerlijk Wetboek} en schending van de
bewijskracht van de akte tot vaststelling van die overeenkomst
(art1kelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek}. Onderscheid.
48. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de uitlegging
van een overeenkomst en de miskenning van haar bind en de kracht
(artikelll34 van het Burgerlijk Wetboek). Wij hebben vroeger (236)
de gegevens verduidelijkt die deze twee begrippen onderscheiden.
Men mag oak de schending of miskenning van de bindende
kracht van een overeenkomst niet verwarren met de schending
van de bewijskracht van de akte tot vaststelling ervan.
Wij hebben uiteengezet (237) dat het Franse Hof van Cassatie
beslist dat de rechter artikel1134 (238) van het Burgerlijk Wetboek
schendt, wanneer hij onverschillig welke geschreven aide
« denatureert », inzonderheid door ze uit te leggen.
Onze rechtspraak is zeer verschillend: wegens schending van de
artikelen 1319 tot 1322 van het BUFgerlijk Wetboek vernietigt het
Hof elke beslissing die de bewijskracht van een geschreven akte
heeft geschonden wat oak enigszins neerkomt op het
denatureren van de akte - doch het spreekt de vernietiging uit
wegens schending van artikel 1134 (239) van het Burgerlijk
Wetboek wanneer de b@streden beslissing, zonder de bewijskracht
te schenden, o.m. geweigerd heeft aan een overeenkomst de
gevolgen toe te kennen die zij wettelijk tussen de partijen heeft of
gewoon die gevolgen miske:r;.d heeft. Natuurlijk zal de rechter,

(233) Raadpl. met name 12 mei 1972 (A.C, 1972, 850) en 22 dec. 1972 (ibid., 1973, 445).
(234) A.C, 1972, 758.
(235) Eventueel kan ook de schending van de aangepaste bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek inzake het hager beroep aangevoerd worden (artt. 1054 tot
1071 van genoemd wetboek). Raadpl. ook de notitie v.h. arrest van 13 juni 1974, ibid.,
1974, 1130.
(236) Zie nr. 19.
(237) Zie nr. 38.
(238-239) Art. 1134 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : « Aile overeenkomsten die
wettig zijn aangegaan strekken degenen die ze hebben aangegaan tot de wet. Zij
kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op gronden
door de wet erkend. Zij moeten te goeder trouw ten uitvoer worden gebracht. »
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overeenkomst heeft geschonden, wegens die « denaturering »
daaraan het gevolg ontzeggen dat zij wettelijk heeft; hij zal
bijgevolg artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek geschonden
hebben. Het zou evenwel nutteloos zijn dat de eiser, ter aanneming
van het middel afgeleid uit schending van de artikelen 1319 tot
1322 van het Burgerlijk Wetboek, ook schending van artikel 1134
aanvoerde.
Maar ook de genoemde schending kan natuurlijk zonder belang
zijn, wanneer de rechter, ondanks de schending van de
bewijskracht van de akte, aan de overeenkomst niettemin haar
wettelijke gevolgen heeft toegekend.
Tal van arresten beslissen ook dat de bindende kracht van een
overeenkomst niet wordt miskend (en dat ook de bewijskracht van
de akte tot vaststelling ervan niet wordt geschonden) door de
rechter die, na een beroep te hebben gedaan op extrinsieke
omstandigheden of op andere geoorloogde interpretatietechnieken, daaraan het gevolg toekent dat zij tussen partijen heeft (240).
Men neme er nota van dat het Hof op grond van een uitlegging
waarvan het terecht oordeelde dat ze door artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek wordt opgelegd, beslist dat dit artikel niet op
onverschillig welke geschreven akte toepasselijk is maar slechts op
die welke een overeenkomst vastleggen.
De procureur-generaal Cornil heeft duidelijk gezegd : « Le juge
qui donne effet a une convention, qu'il decide avoir ete conclue par
des parties bien que, d'apres l'acte invoque comme preuve, la
convention soit autre, ne viole pas !'article 1134 du Code civil. Son
erreur ne consiste pas a meconna!tre que les conventions
legalement formees tiennent lieu de loi aceux qui les ont faites; elle
consiste a decider qu'a ete faite et a le caractere obligatoire une
convention autre que celle prouvee (constatee) par l'acte. Elle
constitue done une violation des articles 1319 et suivants » (241 ).
Het is ook interessant de gelijkaardige verduidelijkingen te
lezen van de procureur-generaal Paul Leclercq (242) (243).
Indien de rechter de bewijskracht van de akte tot vaststelling
van de overeenkomst niet schendt en evenmin de gevolgen
miskent die de partijen daaraan hebben willen geven, doch een
wetsbepaling van openbare orde of een louter imperatieve
wetsbepaling schendt door de rechten en verplichtingen van de
(240) Raadpl. met name 21 nov. 1975 (A.C., 1976, 375), 28 jan. 1976 (ibid., 1976, 623),
22 okt. 1976 en 28 jan. 1977 (ibid., 1977,229 en 600).
(241) Conclusie bij Cass., 4 april 1941 (Pas., 1941, I, 121, inz. 122). Dezelfde
verduidelijkingen vindt men in notitie 2 gepubliceerd bij het arrest van 17 nov. 1932.
Wanneer het middel tot cassatie hierop gebaseerd is dat het bestreden arrest de
bewijskracht van de akte tot vaststelling van de !itigieuze overeenkomst heeft
geschonden, bestaat het feit dat wordt verweten aan de bestreden bes!issing in een
overtreding van de artt. 1319 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en niet van
art.ll34 (ibid., 1933, I, 9).
(242) Noot 1 bij Cass., 10 maart 1927, Pas., 1927, I, 175.
(243) Men raadplege ook de noot 3 onder het arrest van 13 juni 1975 (A.C., 1975, 1090}
en de noten 3, 4 en 5 onder Cass., 8 mei 1971 (ibid., 1971, 886).
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bepaling opgelegde wijze, overtreedt hij niet artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek maar wel de genoemde wetsbepaling.
Het Hof beslist niet alleen dat de rechter de bindende kracht van
een overeenkomst (244) miskent wanneer hij zijn beslissing
baseert op een voorwaarde die zij niet bevat (of aan de
overeenkomst een beding toevoegt) (245) of andere rechten en
verplichtingen oplegt dan die welke werden bedongen (246), of nog
weigert of nalaat rekening te houden met een beding dat erin
voorkwam (247), maar ook dat er geen dergelijke miskenning
geweest zou zijn indien de rechter wettelijk gesteund had op een
uitlegging van het contract of op een wettelijke bepaling die het
hem mogelijk maakte of waardoor hij werd verplicht hetzij
rekening te houden met andere rechten en verplichtingen dan die
welke klaarblijkelijk of zelfs werkelijk bedongen waren, hetzij een
beding van de akte buiten beschouwing te laten of daaraan een
beding toe te voegen (248).
Hoewel enerzijds de schending van de bewijskracht van een akte
tot vaststelling van een overeenkomst en, anderzijds, de
miskenning van dezer bindende kracht of haar gevolgen, twee heel
verschillende « onwettelijkheden » zijn, worden zij vaak verward of
werd de ene in de plaats van de andere aangevoerd, aangenomen of
in overweging genomen. Luidens de beknopte samenvatting van
het arrest van 18 juni 1965 (249) wordt <<de bindende kracht van een
overeenkomst ( ... ) geschonden door het arrest dat een beding van
het bestek van dit contract uitlegt op een wijze die onverenigbaar is
met de bewoordingen van genoemd beding »; eigenlijk had men
moeten zeggen dat aldus niet die bindende kracht, doch wel de
bewijskracht van de akte werd geschonden, waarbij die schending
had kunnen leiden tot een miskenning van de genoemde bindende
kracht zoals door het arrest werd vermeld.
Er werd daarentegen verkeerdelijk betoogd, dat << de bewijskracht van een verzekeringsovereenkomst miskend wordt door het
arrest dat bij de uitlegging van een der bedingen de toepassing
ervan onderwerpt aan een voorwaarde welke door de overeenkomst niet wordt gesteld » (250), terwijl de juiste formulPring zou
zijn dat h£t -bestreden arrest aldus de bindende kracht van de
overeenkomst heeft miskend.
(244) In een dergelijk geval beslist het Hof natuurlijk niet dat de bewijshacht van
de akte is geschonden.
(245} Raadpl. met name Cass., 25 september 1974 (A. C., 1975, 104}, 23 jan. 1976 (ibM.,
1976, 614} en 20 mei 1977 (ibid., 1977, 962).
(246) Raadpl. met name Cass. 13 mei 1976 (A. C., 1976, 1019).
(247} Raadpl. met name Cass., 16 maart 1972 (A. C., 1972, 672}.
(248} Cass., 8 mei 1971 (A.C., 1971, 886), zie inzonderheid de beknopte
samenvatting 2, en 13 mei 1976 (ibid., 1976, 1019).
(249} Pas., 1965, I, 1137.
(250} Beknopte samenvatting van het arrest van 25 sept. 1967 (A.C., 1968, 114).
Raadpl. ook de beknopte samenvatting van het arrest van 17 okt. 1957 (Pas., 1958, I.
147).
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gezegd dat de bewijskracht van een akte al dan niet werd
geschonden, terwijl het alleen maar kon gaan om de miskenning
van de bindende kracht van een overeenkomst (251 ).
Uitzonderlijk zouden de door het Hof gebruikte bewoordingen
bij de niet voldoende aandachtige lezer de indruk kunnen wekken
dat het uitspraak heeft gedaan over de miskenning van de
bewijskracht van een akte tot vaststelling van een overeenkomst of
van een geschrift betrekkelijk een « gentlemen's agreement » dat
bij die akte is gevoegd, terwijl het in werkelijkheid uitspraak heeft
gedaan over een grief aangaande de miskenning van de bindende
kracht van een overeenkomst (252).
Besluit.
49.- Tijdens het onderzoek van de problemen waarop ik uw
aandacht heb willen vestigen, heb ik gepoogd bepaalde besluiten te
trekken.
Ik moge deze aanvullen met de volgende bedenkingen die, naar
ik verhoop, passen bij het slot van mijn uiteenzetting.
Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de
bewijswaarde, de wettelijke bewijswaarde van een geschreven
akte en haar bewijskracht.
Ook mag men niet uit het oog verliezen dater een substantieel
verschil bestaat tussen de taak van het Hof m.b.t. de uitlegging van
de« wetten >>en zijn taak m.b.t. de bewijskracht van de akten of de
bindende kracht van overeenkomsten. In laatstgenoemd geval mag
het Hof zich niet in de plaats van de feitenrechter stellen.
(251) Raadpl. Cass., 15 juni 1971 (A. C., 1971, 1038), 24 jan. en 24 juni 1975 (ibid., 1975,
583 en 1136) en 15 jan.1976 (ibid., 1976, 575).
(252) Raadpl. arrest van 11 jan. 1978 in zake Besloten Vennootschap « Raadgevend
Bureau B.W. Berenschot >> t. Lingier.
Het bestreden arrest had vastgesteld dat tussen partijen een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijdwas gesloten en dat de werkgever overigens dezelfde dag aan de
werknemer had geschreven: << Wij spraken met U over het gentlemen's agreement, dat
inhoudt dat zowel U als wij de overeenkomst aangaan met de bedoeling hem ten
minste vijf jaar te Jaten duren. Uit die aard van de zaak is dit ook niet in de formele
aanstelling opgenomen ».
Nu het arrest oordeelde dat de werkgever zich aldus juridisch had verbonden om
verweerder gedurende ten minste vijf jaar in dienst te houden, werd de eerste
veroordeeld om aan de tweede een vergoeding te betalen van zeventien maanden loon
als vergoeding we gens het vroegtijdige beiHndigen van de overeenkomst.
Het Hof, na impliciet te hebben vastgesteld dat het << gentlemen's agreement » de
partijen juridisch niet bond, zodat zij een overeenkomst voor onbepaalde tijd en niet
voor vijf jaar hadden gesloten, vernietigt het bestreden arrest op grond dat << de
woorden 'gentlemen's agreement', in een afzonderlijk schrijven naast de formele
aanstellingsbrief (... ) onverenigbaar zijn met het oordeel van het arbeidshofdat, door
deze brief, bij het basiscontract ervan ' onbepaalde duur' ' de waarborg van een
minimumduur van vijf jaar 'werd gevoegd ».
Door de uitdrukking « zijn onverenigbaar met ... » zou het Hof ten onrechte de
indruk kunnen wekken dat het een beslissing betreft omtrent de schending van de
bewijskracht van een akte. Maar het kan natuurlijk niet om een dergelijke schending
gaan, aangezien het Hof oordeelt dat de twee akten (overeenkomst en gentlemen's
agreement) onverenigbaar zijn met de beslissing van het bestreden arrest. Uiteraard
kon er geen sprake zijn van een schending door het,arrest van elementen van het
arrest zelf!
Door op grond van een dergelijke motivering vernietiging uit te spreken heeft het
Hof enkel de - door het middel aangevoerde - schending van artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetbo'ek kunnen sanctioneren wegens miskenning van de bindende kracht
van een arbeidsovereenkomst.

-68Ik verwijs dienaangaande naar mijn bovenvermelde overwegingen.
Uit het raadplegen van de arresten blijkt dat het Hof vrijwel
altijd, en zonder onderscheid naar gelang van de aard van de
bewuste akte of van de tegen de feitenrechter gerichte grief, zegt
dat de rechter de akte of een van haar bedingen of delen uitgelegd
heeft op een wijze die al dan niet verenigbaar (253) is met de
bewoordingen ervan.
« Bewoordingen » betekent doorgaans in het normale
taalgebruik (254), wanneer men de bestanddelen van een geschrift
bedoelt, de woorden, de uitdrukkingen, het verbum, dat wil dus
zeggen alles wat daarin voorkomt tot weergave van een gedachte,
een bedoeling, een vaststelling, een feit...
Wij hebben kunnen vaststellen en eraan herinneren dat de
feitenrechter, om de bedoeling van de partijen en in het algemeen
van de opstellers van de akte te kunnen achterhalen, vaak aan de
woorden en aan de uitdrukkingen een zin en draagwijdte moet
toekennen die grondig verschillen van hun gebruikelijke
betekenis, door te verwijzen naar de context, naar omstandigheden
en naar extrinsieke feiten (255). Het is derhalve niet verdedigbaar
en het zou, in elk geval, weinig te verantwoorden zijn dat het Hof
slechts acht zou slaan op de woorden, op de bewoordingen, op de
uitdrukkingen bij de uitoefening van zijn toezicht op de
wettelijkheid van de uitlegging, gelet op hetgeen de akte heeft
vastgesteld, en dat het slechts zou moeten beslissen of die
uitlegging aldan niet verenigbaar is<< met de bewoordingen », dus
slechts met de bewoordingen van de akte. Het Hof zou moeten
zeggen dat de uitlegging aldan niet verenigbaar is met de zin en ~e
draagwijdte van de akte en dat haar bewijskracht dus al dan met
werd geschonden (256).
(253) Het Hof lijkt - terecht - te zijn afgestapt van uitdrukkingen zoals de
uitlegging « formel!ement contraire ,, met de bewoordingen (raadpl. Cass., 29 okt. 1930,
Pas., 19:J1, I, 271) of « en opposition manifeste » avec les termes (raadpl. Cass.,
17 mei 1934, ibM., 1934, 283).
(254) In het Frans komt het woord « terme(s) »in verschillende uitdrukkingen voor
nl. in« etre en bans termes »; « Ia chose en est aux termes de n'en plus faire de secret»;
in een syllogisme spreekt men van : « les trois termes dont les idees combinees deux a
deux forment les trois propositions ». Men treft het oak aan in de wiskunde (termes
d'un rapport, d'une proposition, d'une progression, chacune des quantites qui
composent le rapport, Ia proportion, Ia progression) en in de algebra (terme ou
monome).
(255) In de noot R.H. onder het arrest van 13 juli 1939 vindt men : « II peut, a Ia
verite, etre constant que les parties se sont maladroitement exprimees et ont voulu
attribuer aux termes dont elles se sont servies un sens tout autre que leur signification
normal e.» (Pas., 1939, I, 366).
(256) Sommige arresten of beknopte samenvattingen zeggen gewoon dat de
feitenrechter a! dan niet heeft uitgelegd op een wijze die verenigbaar is met de
overeenkomst of beter met de akte tot vaststel!ing ervan.
Aldus reeds op 16 juli 1914 (Pas., 1915, 1916, I, 70) : « Lacour d'appel ( ... ) ne s'est pas
mise en contradiction avec les stipulations du cahier des charges. • Zie ook Cass.,
28 JUlll 1974, A. C., 1974, 1225: « ( ...) verenigbaar is met de bewoordingen van hetgeheel
van deze bepalingen ».
Men zou eventueel kunnen schrijven :de feitenrechter heeft (of heeft niet) de akte
of de betekenis en de draagwijdte van de akte « ontaard » (raadpl. Cass., 17 jan. 1977,
A. C., 1977, 552, en ook Cass., 19 dec. 1972, ibid., 1973, 407). Maar, aangezien deze
uitdrukking wordt gebruikt door het Franse Hof van Cassatie, welke rechtspraak
verschilt van de onze, is het beter daarvan geen gebruik te maken.
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uitleggingvan de rechter a! dan niet de bewijskracht van een akte
heeft geschonden, wanneer de rechter deze niet heeft uitgelegd
doch enkel haar zin of draagwijdte heeft miskend wegens een
verkeerde lezing, een onoplettendheid, een verstrooidheid of een
nalatigheid (257). In die gevallen zou het Hof gewoon moeten
zeggen « dat, door vast te stellen (erop te wijzen of te beslissen) ... ,
de rechter de zin en/of de draagwijdte van de akte heeft miskend
en dus haar bewijskracht heeft geschonden >>.
Heel wat middelen gewagen van de miskenning van de
bewijskracht van een akte of van de schending van artikel 97 van
de Grondwet - wij hebben de talrijke misvattingen benadrukt
m.b.t. de uitlegging van deze grondwettelijke bepaling- en vragen
in werkelijkheid dat het Hof zich in de plaats van de feitenrechter
stelt, o.m. bij de uitlegging van de akten, de beoordeling van de
gegevens van het dossier, het oordeel over de feiten.
Men meent aldus helemaal ten onrechte dat het Hof een derde
aanleg is.
We moeten vastberaden reageren tegen die schadelijke
strekking die leidt tot overbelasting van onze kabinetten en van de
:older terechtzittingen.
Ik meen een plechtige oproep te moeten richten tot de balies en
inzonderheid tot de balie van het Hof, zodat met hun
samenwerking een einde kan komen aan deze afwijkingen, die des
te schadelijker zijn aangezien zij niet aileen de magistraten van
het Hof afleiden van hun zeer zware en kiese opdrachten, maar
bovendien de rechtsplegingen nutteloos rekken ten nadele van de
rechtzoekenden.
Voor de Koning vorder ik, dat het aan het Hof moge behagen te
verklaren dat het zijn werkzaamheden hervat.

(257) Zie nr. 41, p. 82.
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Lijst van de belangrijkste aHmrtingen

art., artt.:
aug.:
Beslw.:
Bosw.:
Bull.:
b.v.:
B.W.:
com.v.:
com. v. aand. :
c.v.:
dec.:
Deer.:
e.a.:
E.E.G.:
Europees Verdrag Rechten van
de Mens:
e.v.:
feb.:

Gem.regl.:
Ger.W.:
K.B.:
Kh.:
l.v.:
M.B.:
Mil. Sv.:
Mil.Sw.:
nov.:
n.v.:
o.g.v.:
okt.

Pas.:
Pasin.:
p.v.b.a.:
sept.:
Sv.:
Sw.:
Veldw.:
vgl.:
v.o.f.:

v.z.w.:

W.I.B.:
W.Reg.:
W.Zeg.:

artikel, artikelen.
augustus.
besluitwet.
Boswetboek.
Bulletin des arrets de la Cour de cassation.
besloten vennootschap.
Burgerlijk Wetboek.
commanditaire vennootschap.
commanditaire vennootschap op aandelen.
cooperatieve vennootschap.
december.
decreet.
en litisconsorten, en anderen.
Europese Economische Gemeenschap.
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de fundamentele vrijheden.
en volgende.
februari.
gemeentereglement.
Gerechtelijk Wetboek.
koninklijk besluit.
Wetboek van Koophandel.
landbouwvennootschap.
ministerieel besluit.
Wetboek Militaire Strafvordering.
Militair Strafwetboek.
november.
naamloze vennootschap.
op grand van.
oktober.
Pasicrisie.
Pasinomie.
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
september.
Wetboek van Strafvordering.
Strafwetboek.
Veldwetboek.
vergelijk.
vennootschap onder firma.
vereniging zonder winstoogmerk.
wet.
Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
Wetboek van Registratierechten.
Wetboek van Successierechten.
Wetboek van Zegelrechten.

-71Enkele belangrijke verkort geciteerde wetten
Aile verdere citeertitels
worden naar de onderstaande modellen gevormd

Arbeiderspensioenwet 1955 :

wet van 21 mei 1955 betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor arbeiders.

Arbeidsartsenwet:

wet van 28 december 1977 tot bescherming van de
arbeidsgeneesheren.
Arbeidsongevallenwet 10 april1971.
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Arbeidsongevallenwet :
Arbeidsovereenkomstenwet:
Arbeidsovereenkomstenwet
Bedienden:
Arbeidsovereenkomstenwet
Sportbeoefenaars :
Arbeidsovereenkomstenwet
Werklieden:

wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd 20 juli 1955.
wet van 24 januari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor sportbeoefenaars.
wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst.

Avondsluitingswet:

wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte
avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening.

Bestaansminimumwet :

wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht
op een bestaansminimum.

C.A.O.-Wet:

wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites.

Diensplichtwet :

koninklijk besluit van 30 april 1962 tot coordinatie
der dienstplichtwetten.

Faillissementswet :

wet van 18 april 1851, ter vervanging van boek III
van bet Wetboek van Koophandel.

Feestdagenwet :

wet van 4~anuari 1974 betreffende de feestdagen.

Geluidshinderwet:

wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van
de geluidshinder.

Gezinsbijslagenwet Zelfstandigen:

wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag
voor zelfstandigen.

Gw.:

Grondwet.

Handelshuurwet :

Regels betreffende de handelsbuur in bet bijzonder
(afd. !Ibis van boek 14 van titel VIII van ]:let
Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij art. 1 wet van
30 april1951 ).

Huurwet:

wet van 10 april1975 betreffende de buurprijzen van
woningen.

Jeugdbeschermingswet:

wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescberming.

Middenstandswet :
Pachtwet:
Pensioenwet Zelfstandigen
1960:

wetten betreffende de organisatie van de middenstand, gecoordineerd op 28 mei 1979.
wet van 4 november 1969 tot wijziging van de
pacbtwetgeving (boek III, tit. VIII, afd. 3 B.W.)
wet van 28 maart 1960 betreffende bet rust- en
overlevingspensioen der zelfstandigen.

-72Programmawet 1976 :

wet van 5 januari 1976 betreffende de budgettaire
voorstellen 1975-1976.

Programmawet 1973:

wet van 22 december 1977 betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1973.

Socble Documentenwet :

koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1973
betreffende het bijhouden van sociale documenten.

Sociale zekerheidswet Beroepsrenners:

wet van 7 november 1969 betreffende de toepassing
van de sociale zekerheidswetgeving op de houders
van een vergunning « beroepsrenner ».

Sociale zekerheidswet Beroepsvoetbalspelers :

wet van 3 maart 1977 betreffende de toepassing van
de sociale zekerheidswetgeving op de beroepsvoetbalspelers.

Vakbondswet
neel:

wet van 19 december 1971 tot regeling van de
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel.

Overheidsperso-

Veiligheidswet Schepen:

wet van 5 juni 1972 op de veiligheid der schepen.

Vormingsbesluit Zelfstandigen:

koninklijk besluit van 4 oktober 1976 betreffende de
voortdurende vorming in de middenstand.

W.A.M.-wet:

wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

W. Besch. Maatsch. :

wet van 9 april 1930, vervangen bij de wet van
1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij.
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Wegverkeersreglement:

Wegverkeerswet:

koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coordinatie
van de wetten betreffende de politie over het
wegverkeer.

Wet Economische Herorientering:

wet van 4 augustus 1978 tot economische herorientering.

Wet Giftige Afval :

wet van 22 juli 1974 op de giftige afval.

Wet Maa~schappelijk Welzijn:

organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Wet Politiek Verlof:

wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor
de uitoefening van een politiek mandaat.

Wet
Prestaties
Belang:

Algemeen

Wet Raad van State:
Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw:

wet" van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties
van algemeen belang in vredestijd.
wetten op de Raad van State, gecoordineerd
12 janua:i 1973.
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedebouw.

Wet Sociale Promotie :

wet van 1 juli 1963 houdende toekenning van een
vergoeding voor sociale promotie.

Wisselwet:

gecoordineerde wetten op wisselbrieven en orderbriefjes (titel VIII van boek I van het Wetboek van
Koophandel).

Z.l.V.-wet:

wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering.
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE

GERECHTELIJK

3'

KA~!ER-

JAAR

geeft, beslist wettig dat de werkgever
een essentieel bestanddeel van de
overeenkomst wijzigt. (lmpliciet.)

4 september 1978

1° ARBEIDSOVEREENKOMST -

EENZIJDIGE
WIJZIGING
VAN
ESSENTIELE
BESTANDDELEN VAN DE OVEREENKO~!ST ONRECHn!ATIGE BEEINDIGING.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST -

EENZIJDIGE
WIJZIGING
VAN
ESSENTIELE
BESTANDDELEN VAN DE OVEREENKOMST ESSENTIEEL BESTANDDEEL- BEG RIP.

3° ARBEIDSOVEREENKOMST

BEDIENDEN EENZIJDIGE WIJZIGING VAN
ESSENTIELE BESTANDDELEN VAN DE OVEREENKOMST - ONRECHTMATIGE BEEINDIGING
-GEVOLGEN.

4° ARBEIDSOVEREENKOMST -

WERKGEVER DIE EENZIJDIG EEN ESSENTIEEL
BESTANDDEEL VAN DE OVEREENKOMST WIJZIGT - BEDJENDE DIE DE OVEREENKOMST
OM EEN DRINGENDE REDEN BEEINDJGT RECHT VAN DE BEDIENDE ZICH TE BEROEPEN
OP DE BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
DOOR DE WERKGEVER- VOORWAARDEN.

1978-1979

3"

Art. 20 Arbeidsovereenkomstenwet
20 juli 1955 is niet enkel van toepassing wanneer de werkgever of de
werknemer de wil te kennen geeft de
arbeidsovereenkomst te beeindigen,
maar ook wanneer een der partijen de
arbeidsvoorwaarden, namelijk essentiele bestanddelen van de overeenkomst, eenzijdig wijzigt (2).

4° Wanneer de werkgever de arbeidsover-

eenkomst beeft beeindigd, ontneemt
de omstandigbeid dat de bediende ter
kennis brengt dat bij zelf de overeenkomst beeindigt wegens een dringende
reden, in de regel, aan de bediende
niet bet recbt om zicb te beroepen op
de beeindiging van de overeenkomst
door de werkgever.
(VAN HOORDE
T. FWWELL INTERNATIONAL N.V.)
ARREST ( verta]jng)

1o Wanneer inzake arbeidsovereenkom-

sten een der partijen een essentieel
bestanddeel van de overeenkomst wijzigt, beeindigt zij die overeenkomst op
onrecbtmatige wijze (1).
2° De recbter die vaststelt dat een werk- ·

gever tijdens een proeftijd niet meer
bet beloofde werk aan de werknemer
(1) Cass., 27 jan. 1971 (A.C., 1971, 514); 6 sept.
1972 (ibid., 1973, 16); 29 sept. 1976 en
27 april 1977 (ibid., 1977, 119 en 883).
(2) Cass. 29 sept. 1976 en 27 april 1977 (A.C.,
1977, 119 en 883).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 december 1976
door het Arbeidshof te Brussel
gewezen;
Over bet middel, afgeleid uit de schending van artikel 20 van de op 20 juli 1955
gecoordineerde w2tten betreffende de
De gecoordineerde wetten van 20 juli 1955
zijn opgeheven bij art. 137, 2°, van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, in werking
getreden op 1 september 1978.

-2arbeidsovereenkom>:t voor bedienden.
dat gewijzigd is bij de wet van
21 november 1969,
doordat het arrest bcslist dat vcrweerster eisers arbeidsovereenkomst voor
bedienden heeft verbroken, omdut zij, na
hem te hebben ontslagen met inachtneming van een opzeggingstermijn van
drie maanden ingaande op 1 maart 1972,
in huar brieven van 9 maart en
14 maart, die op 21 muart 1972 werden
bevestigd, niet wilde dat hij zich gedurende de opzeggingsperiode op de plaats
van het werk aanbood, doch, met wijziging van de beslissing van de eerste
rechter, de vordering tot betaling van
een aanvullende opzeggingsvergoeding
ongegrond verklaart omdat eiser, in
strijd met wat in de inleidende dagvuarding
wordt
gezegd,
m
de
op
20 maart 1972 in zijn naam geschreven
brief verweerster niet heeft meegedeeld
dat hij van oordeel was dat zij door haar
houding de overeenkomst had verbroken, doch wei dat hij. door die houding
daaraan zelf een einde mocht maken om
dringende redenen, en hij, daar hij de
overeenkomst heeft verbroken in plaats
van vast te stellen dat de werkgever ze
had verbroken, geen aanvullende opzeggingsvergoeding kan vorderen,

terwi.fl, naar luid van artikel 20 van de
gecoordineerde wetten betreffende de
arbeidsovereenkomst voor bedienden, de
partij die de verbintenis verbreekt zonder gegronde reden of zonder inachtneming van de opzeggingstermijn die zij
had moeten toepassen, gehoudel}. is tot
betaling, aan de wederpartij, ··van een
opzeggingsvergoeding gelijk' aan de
lopende wedde overeenstemmende hetzij
met de duur van de opzeggingstermijn,
hetzij met het nog t(j·'verlopen gedeelte
van die termijn; deze bepaling van
toepassing is wanheer, zoals in het
onderhavige geval, de verbreking te
wijten is aan het feit dat de werkgever
een essentieel bestanddeel van de overeenkomst eenzijdig heeft gewijzigd;
bovendien voor de toepassing ervan in
geen geval als voorwaarde geldt dat de
bediende aileen maar vaststelt dat de,
werkgever door zijn houding de overeenkomst heeft verbroken en dat de
bediende die houding niet eerst heeft
beschouwd als een dringende .... reden
waarom hij zelf een einde mocht maken
aan de overeenkomst; het arbeidshof,
dat beslist dat verweerster ten onrechte
de overeenkomst van eiser heeft verbi'·oken en dat vaststelt dat eiser aanspraak

maakte op een aanvullende opzeggingsvergoeding, dit wil zeggen de opzeggingsvergoeding als bedoeld in voormeld
artikel 20 van de gecoordineerde wetten,
de draagwijdte van deze wetsbepaling
onrechtmatig beperkt en ze bijgevolg
schendt door die vordering, om de in het
arrest vermelde redenen, af te wijzen :

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat eiser
sedert 15 april 1970 in dienst was
van verweerster en dat deze in haar
brief van 22 februari 1972 aan de
dienstbetrekking van eiser een
einde heeft gemaakt met inachtneming van een opzeggingstermijn
van drie maanden die inging op
1 maart 1972 en eindigde op
31 mei 1972;
Overwegende dat, na te hebben
gezegd dat de verplichtingen van de
partijen gedurende de opzeggirtgsperiode dezelfde blijven, het arrest,
op grond van de brieven die verweerster op 22 februari, 9 en
14 maart 1972 aan eiser heeft gezonden, erop wijst dat de eenzijdige
beslissing van de werkgever, zijn
bediende van elke werkzaamheid
vrij te stellen, doch hem tegelijkertijd te verzoeken te zijner beschikking te blijven in plaats van hem
dadelijk de opzeggingsvergoeding
toe te kennen, zonder dat eiser
akkoord ging met die beslissing, ten
aanzien van de werkgever een met
verbreking gelijkstaande houding
vormt en dat de bediende op grond
van de enkele vaststelling van die
verbreking de vergoeding mag vragen waarvan sprake in artikel 20
van de wetten betreffende de
arbeidsovereenkomst voor bedienden;
Overwegende dat het arrest niettemin beslist dat de vordering tot
betaling van een aanvullende opzeggingsvergoeding niet gegrond is,
omdat eiser, in een door zijn raads-.m<!~ op 20 maart 1972 geschreven
brief, heeft meegedeeld dat hij de
overeenkomst wegens aan verweerster toe te schrijven dringende
redenen verbrak zonder trouwens
de termijn in aci te nemen die in
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artikel 18, lid 2, van de gecoi:irdi-·
neerde wetten
betreffende
de
arbeidsovereenkomst voor bedienden is voorgeschreven, en omdat hij
aldus zelf de overeenkomst heeft
verbroken in plaatst van vast te
stellen dat verweerster ze had verbroken;
Overwegende dat, inzake arbeidsovereenkomsten, een eenzijdige wijziging in verband met essentiele
bestanddelen van de overeenkomst
gelijkstaat met de verbreking van
deze overeenkomst;
Overwegende dat het voornoemde
artikel 20 van de gecoordineerde
wetten dus niet aileen van toepassing is wanneer de werkgever of de
bediende een einde wil maken aan
de
arbeidsovereenkomst
voor
bedienden, doch ook wanneer een
van de partijen eenzijdig de
arbeidsvoorwaarden
wijzigt
die
essentiele bestanddelen van de
overeenkomst vormen;
Overwegende dat, wanneer de
werkgever, zoals het arrest vaststelt,
de overeenkomst onmiddellijk heeft
verbroken door de bediende gedurende de opzeggingsperiode niet
meer het beloofde werk te verschaffen, de omstandigheid dat de
bediende ter kennis brengt dat hij
zelf de overeenkomst verbreekt
wegens een aan de werkgever toe te
schrijven reden, hem, buiten het
geval dat hij akkoord ging met die
wijziging van de contractvoorwaarden, niet het recht doet verliezen ·
om voor de rechter aan te voeren
dat de werkgever de overeenkomst ·
heeft verbroken:
·
Overwegende dat het arrest niet
vaststelt dat eiser ervan heeft afgezien zich te beroepen op de verbreking door de werkgever wegens
diens beslissing eiser, zonder zijn
akkoord, geen werk meer te verschaffen, hetgeen deze als dringende reden tegen de werkgever
aanvoerde;
Dat het arbeidshof door zijn
beslissing de
draagwijdte
van
artikel 20 van de wetten betreffende
de arbeidsovereenkom ;;t onwettig ·
beperkt;

Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bcstreden arrest voor zovcr het
uitspraak doet over de vordering tot
betaling van een aanvullende opzeggingsvergoeding en over de kosten;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
:le gedeeltelijk vernietigde beslissing; houdt de kosten aan en zegt
dat de feitenrechter erover zal
beslissen, verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
4 september 1978 3" kamer Voorzitter : de h. Gerniers, wnd. voorzitter - Verslaggever : de h. Closon Gelijkluidende conclusie van de h.
Duchatelet,
advocaat-generaal
Advocaten : mrs. R. Butzler en J. Kirkpatrick.
3' KAMER - 4 september 1978

1° EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN

PREJUDICIEEL GESCHIL HOF VAN
JUSTITIE VAN DE GEI\1EENSCHAPPEN GEZAG VAN DE ARRESTEN VAN DAT HOF.

2° EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN

SOCIALE ZEKERHEID - WERKLOOSHEID
- BETROKKENEN - Pl{OEFI'IJD - TIJDVAK
VAN ARBEID VERVULD IN EEN LID-STAATTIJDVAK DAT DOOR DE WETGEVING VAN DIE
STAAT WORDT OMSCHREVEN OF AANGEMERKT ALS EEN TIJDVAK VAN VERZEKERING
- TIJDVAK DAT NIET AFHANGT VAN DE
VOORWAARDE VAN ART. 67, § 1, IN FINE, VAN
DE VERORDENING NR. 1478171 VAN DE RAAD
VAN
DE
EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN
BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSREGELINGEN OP DE LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN, DIE ZICH
BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN.

lo De nationale recbter is gebonden door
de uitlegging van bet E.E.G.-Verdrag
en van de verordeningen vari die
gemeenscbap, welke door bet liof van
Justitie van de Gemeenscbappen op
zijn verzoek is gegeven (1). (Art. 177
E.E.G.-Verdrag, goedgekeurd bij wet
van 2 dec. 1957.) (Impliciet.)
2° Een tijdvak van arbeid dat vervuld is

in een Lid-Staat van de E.E.G. en door
de 'wetgeving van dat land als een

(1) Cass., 19 sept. 1978 (twee arresten) (A.C.,
1978, 75 en 81).
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tijdvak
van
verzekering
wordt
omschreven of aangemerkt, hangt niet
af van de voorwaarde van art. 67, § 1,
in fine, van de verordening nr. 1408171
van de Raad van de Europese
Gemeenschappen betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op de Joontrekkenden en hun
gezinnen, die zich binnen de gemeenschap verplaatsen, volgens welke
voorwaarde met een dergelijk tijdl!ak
van arbeid slechts rekening wordt
gehouden wanneer het als een ti)dl!ak
van verzekering ZOLl zijn beschouwd,
indien het vervuld was krachtens de
wetgel!ing van de Lid-Staat waartoe de
instelling behoort waarvan uitkeringen
worden gel!orderd.
(FRANGIAMORE T. R.V.A.)
ARREST (

verta]ing)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 29 juni 1976 door het
Arbeidsbof te Luik gewezen;
Gelet op bet arrest van het Hof
van 19 september 1977;
Gelet . op
het
arrest
d.d.
15 maart 1978 van het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 1 van de wet van
2 ·december 1957 houdende onder meer
goedkeuring van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap,
ondertekend
op
25 maart 1957 te Rome, en van de
artikelen 4, §§ 1, 5, 51, 145 van het
Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap, 1, inzonderheid letter r, 67, § 1,
van verordening nr. 1408/71 van de Raad
van de Europese Economische Gemeenschap, 118 en 120 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid,
doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld of althans zonder te hebben
betwist dat eiseres van 1 november 1958
tot 4' augustus 1973 als huisbediende in
Italii\ en daarna van 27 augustus 1973 tot
30. november 1973 bij een onderneming
te Luik had gewerkt en dat huisarbP.id
in Italii\ werd beschouwd als een ti~· ~uak
van verzekering in verband met ric
werkloosheidsverzekering, verklaart dat
de beslissing d.d. 11 februari 1975 van de
directeur van het gewestelijk bureau :van
verweerder te Luik ten voile effect

sorteert en dat eiseres geen aanspraak
kon maken op werkloosheidsuitkeringen,
op grond dat, niettegenstaande de
omschrijvingen in artikel 1, r en s, van
verordening nr. 1408/71 van de Kaad van
de Europese Economische Gemeenschap,
uit artikel 67, § 1, van deze verordening
voortvloeide dat de in Italii~ vervulde
tijdvakken van arbeid of verzekering,
om in de Belgische werkloosheidsregeling in aanmerking te worden genomen,
overeenkomstig de criteria van de Belgische wetgeving, als tijdvakken van verzekering zouden beschouwd moeten
worden indien ze in Belgie waren vervuld, dat het niet voldoende was dat ze
als dusdanig werden erkend door de
wettelijke regeling van het land waar ze
werden vervuld en dat, volgens de Belgische wettelijke regeling, de als huisbediende vervulde arbeidsdagen niet in
aanmerking konden komen voor de toepassing van de artikelen 118 en 120 van
voormeld
koninklijk
besluit
van
20 december 1963,
terwijl, naar luid van artikel 67, § 1,
van voornoemde verordening nr. 1408/71,
verweerder voor de toepassing van de
artikelen 118 en 120 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 rekening
moest houden met de krachtens de
Italiaanse wettelijke regeling vervulde
tijdvakken van verzekering, zelfs indien
deze tijdvakken niet als tijdvakken van
verzekering zouden beschouwd worden
wanneer ze krachtens de Belgische wettelijke regeling vervuld waren; immers,
krachtens artikel 1, letter r, van voormelde verordening, onder « tijdvakken
van verzekering "• moet worden verstaan
de tijdvakken van premie- of bijdragebetaling of van arbeid welke als zodanig
worden omschreven of aangemerkt ingevolge de wetgeving waaronder zij zijn
vervuld, en hieruit volgt dat het arrest
voormelde bepalingen van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 en van
verordening nr. 1408171 schendt en het
bindend karakter miskent dat de
artikelen
1
van
de
wet
van
2 december 1957, 4, §§ 1, 5, 51 en 145 van
het Verdrag van 25 maart 1957 aan die
verordening nr. 1408/71 toekennen :

Overwegende ctat. om ddn eiseres
bet recht te untze~gen op de werkloosheidsuitkermgen waarop zij in
Belgie aanspraak maakte en daarbi~, met toepassing van artikel 67,
§ 1, van verordening nr. 1408/71 van
14 juni 1971 van de Raad van de
Europese Gemeenschappen, steunde

-5op een tijdvak van arbeid als huisbediende in Italie, het arrest beslist
dat, in de zin van die bepaling, een
in een andere Lid-Staat vervuld
tijdvak van arbeid, zelfs wanneer
het aldaar een tijdvak van verzekering is, slechts als tijdvak van
verzekering
moet
worden
beschouwd in de Lid-Staat waar de
werkloosheidsuitkeringen
worden
gevraagd, mits dit tijdvak van
arbeid als een tijdvak van verzekering zou zijn beschouwd indien het
krachtens de wettelijke regeling van
die Lid-Staat was vervuld;

in de kosten; verwijst de aldm
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Brussel.
4 september 1978 3' kamer Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Meeuo
- Gehjkluidende conclusie van de h
Duchatelet,
advocaat-generaal
Advocaat : mr. Bayart.

2'
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september 1978

STEDEBOUW

ONWETTIG OPGERICH1
GEBOu'W - DADER STRAFRECHTELIJK AANSPRAKELIJK VOOR HET MISDRIJF HOEWEl
HIJ GEEN EIGENAAR IS VAN HET GEBOUWBEVEL OM HET GEBOUW TE DOEN AFBREKEN
GEGEVEN DOOR DE VEROORDELENDE BESLIS·
SING - WETTIG.

Overwegende dat het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen over de door het arrest ,
van 19 september 1977 voorgelegde
Wanneer een beslissing een veroordeline
vraag,
in
zijn
arrest
van
uitspreekt
wegens
bet
misdrijJ
15 maart 1978, heeft beslist dat « de
« onwettig
oprichten
van
eer.
voorwaarde van artikel 67, § 1, in ~
gebouw », kan die beslissing wettie
fine, van verordening nr. 1408/71
bevelen dat gebouw te doen afbreken
niet geldt voor een tijdvak van
ook al is de dader van het misdrijf eJ
arbeid dat is vervuld onder de
geen eigenaar van (1).
wettelijke regeling van een andere
(VAN CANEGHEM T. VAN WAEYENBERGHE)
Lid-Staat dan waartoe het bevoegde
orgaan behoort, en dat door die .
ARREST
1
wettelijke regeling wordt omschreven of aangemerkt als tijdvak van
HET HOF;- Gelet op het.bestreverzekering », volgens welke voor- den arrest, op 11 mei 1978 door he1
waarde met een dergelijk tij dvak Hof van Beroep te Gent gewezen;
van arbeid slechts rekening wordt
L In zoverre de voorziening
gehouden wanneer het als een tijdvak van verzekering zou zijn gericht is tegen de beslissing op de
beschouwd indien het vervuld was tegen eiser ingestelde strafvorkrachtens de wettelijke regeling van dering :
de Lid-Staat waartoe het bevoegde
Over het eerste middel, hieruit afgeorgaan behoort;
leid dat het arrest niet antwoordt op dE
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat, ingevolge de
artikelen 580, 2, 1017, lid 2, en 1111,
lid 4, van het Gerechtelijk Wetboek
verweerder in de kosten moet worden veroordeeld;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, behalve voor zover
dit het hager beroep ontvankelijk
verklaart en uitspraak doet over de
kosten; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerder

conclusie van eiser, waarin deze voorhield dat niet hij maar zijn zoon Dirll
eigenaar was van het percee!waarop he1
in strijd met de wet op de stedebou\\
opgerichte huisje was gebouwd, en eveneens hieruit dat het arrest eiser al!
vader en beheerder van de goederen var.
zijn minderjarige zoon strafrechtelij~
veroordeelt wegens het in stand houder
van dat huisje,
terwijl de dader van een misdrijl
persoonlijk moet worden vervolgd er.
niet zijn wettelijke vertegenwoordiger,
(1) Raadpl. Cass., 9 okt.. 1973 (A.C., 1974, 161
en noot 2; zie ook noot 2 onder Cas& 11 dec
1970 (A.C., 1971, 367).
-

-6en terwij/ niet aileen de vader maar
ook de moeder samen met de vader de
wettelijke vertegenwoordiging waarneemt van de belangen van de minderjarige en de moeder zelfs niet vervolgd
werd:

zou geweest zijn en aldus in feite te
verklaren dat, indien de bouwaanvraag
ondertekend was geweest door een minderjarige, eiser niet strafbaar zou zijn
geweest,
terwijl klaarblijkelijk de ondertekening van gelijk welk stuk, aanvraag of
overeenkomst door de minderjarige
ongeldig zou zijn geweest en geen
rechtsgevolgen zou hebben kunnen
meebrengen :

Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt om, bij inbreuk op
artikel 64 van de wet van
29 maart 1962, houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en de
Overwegende dat de rechter, in
stedebouw, een zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukke- strafzaken, wanneer de wet zoals
lijke vergunning van het college van ten deze geen bijzondere ·bewijsmiddelen voorschrijft, de bewijsburgemeestei· en schepenen opgewaarde van de hem voorgelegde
richt tuinhuisje in stand te hebben
gegevens, waarover de partijen vrij
gehouden, onder meer op grand
dat : weliswaar zijn zoon Dirk het verweer hebben kunnen voeren, op
onaantastbare wijze beoordeelt;
perceel, waarop het huisje stond,
aangekocht heeft, maar de vraag om
Dat het middel, in zoverre het
vergunning tot regularisatie en tegen die onaantastbare beoordeling
behoud niet door de zoon Dirk,
opkomt, niet ontvankelijk is;
maar door de vader is ondertekend,
Overwegende dat het arrest, door
zonder vermelding dat hij niet in
de strafbaarheid van eiser onder
persoonlijke naam zou handelen; er
meer af te leiden uit het feit dat hij
valt op te merken dat eiser tijdens
de
regularisatieaanvraag
aileen
het opsporingsonderzoek driemaal
ondertekende zonder vermelding
door de Rijkswacht aangesproken
dat hij niet in persoonlijke naam
werd en telkens de woorden << ik » handelde, en door verder in het
en « mijn » gebruikt; eiser door de
arrest naar dat feit te verwijzen met
bouwaanvraag van 23 oktober 1976 de in het middel gewraakte woorte ondertekenen zonder zijn zoon den, niets bevestigt omtrent de
mede te laten ondertekenen de ver- eventuele geldigheid van de onderantwoordelijkheid van deze daad tekening door de minderjarige zoon;
genomen heeft, zodat de tenlasteleg- , Dat het middel in zoverre berust
ging te zijnen opzichte bewezen op een verkeerde lezing van het
voorkomt;
, arrest en feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het arrest aldus
Over het derde middel, hieruit afgeleid
te kennen geeft dat het misdrijf, dat
het bewezen verklaart, niet door de dat het arrest onuitvoerbaar is, omdat,
niet vrijwillige uitvoering ervan door
minderjarige zoon, maar door de bij
afbraak, verplaatsing of enig ander midvader is gepleegd, en zodoende ant- del binnen zes maanden na het definitief
woordt op de conclusie van eiser;
worden van het arrest, zoals daarin
Dat het middel feitelijke grand- voorzien is, ditzelfde arrest niet ten
uitvoer kan worden gelegd ten laste van
slag mist;
eiser, die geen eigenaar is van het stuk
Over het tweede middel, hieruit afge- grond, noch van het tuinhuisje dat erop
leid dat het arrest de wet schendt door staat :
in zijn motivering als bewijs van de
Cverwegende dat het arrest eiser
schuld en de strafbaarheid van eiser aan
te nemen dat hij zich in de eerste als dader van het voormelde mispersoon enkelvoud had uitgedrukt, om drijf wettig veroordeelt tot afbraak
hieruit tot zijn persoonlijke strafrechte- . van het in stand gehouden tuinlijke aansprakelijkheid te besluiten; ver- huisje, oak al is hij geen eigenaar
der door tot hem het verwijt te richten ervan, noch van de grond;
dat de regularisatieaanvraag niet door
Dat het middel faalt naar recht;
zijn minderjarige zoo!! medeondertekend

-7II. 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, verooi·d.eelt eiser in de
kosten.
5 september 1978 2'' kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h.
Soetaert - Gelljkluidende conclusie van
de h. Krings, advocaat-generaal
Advocaat: mr. D. Kickx.
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1° STRAF -

VERSCHILLEI\'DE FElTEN DIE
UIT EEN ZELFDE MISDADIG OPZET VOORTKOMEN - EEN ENKEL FElT DAT MAAR TOT EEN
ENKELE STRAF LEIDT - FElT DAT VERSCHILLENDE
MISDRIJVEN OPLEVERT
EEN
ENKELE STRAF.

2° CASSATIE- O~IVA:\G-

STRAFZAKEN01\'WETTIGE GEVANGENISSTRAF VOLLEDIGE CASSATIE MET VERWIJZ!l\'G.

3° CASSATIE-

OMVM:G- STRAFZAKENNIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE
VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING
BRENGT DIENTENGEVOLGE VERNIETIGING
MEDE VAN DE EINDBESL!SSING OP DE TEGEN
DE BEKLAAGDE . INGESTELDE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING, ZELFS IN GEVAL VAN
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP EEN
AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDEL.

1" Wanneer de rechter vaststelt dat lei-

ten, die op verschillende tijdstippen
werden gepleegd, uit een zelfde misdadig opzet van de dader voortkomen,
betekent zulks dat die feiten slechts
een enkel strafbaar feit opleveren,
voor hetwelk, behoudens toepassing
van artikellOO, tweede.lid, Sw., slechts
een enkele straf kan worden uitgesproken; wanneer dat feit verscheidene misdrijven oplevert, kan enkel de
· zwaarste straf worden opgelegd (1).
(Art 65 Sw.)
(1) Raadpl. Cass., 10 mei 1948 (Bull. en
·Pas., 1948, I, 312); 9 mei 1972 (ibid., 1972, 835)
en 4 sept. 1974 (ibid., 1975, 11).

:t De onwettigheid Fan de gel!angenisstraf tast de gehele straf aan en heeft
11ernietiging 11an de gehele l!eroordeling op de straf11ordering tot gevolg (2).
3' Vemietiging,

op de niet beperkte
voorziening van de beklaagde, van de
11eroordeling op de straf11ordering
brengt vernietiging mede van de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsi!Ol'dering, die het
ge11olg is van de eerste, zelfs in geval
van vernietiging 11an de beslissing op
een ambtshal11e voorgedragen middel (3).

(JANSSEN EN DORMAL T. BELGISCHE STAAT MINISTERIE VAN FINANCIEN, BELGISCHE
STAAT - MINISTERIE VAN ECONOM!SCHE
ZAKEN,
MINISTERIE VAN LANDBOUW, GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG)
ARREST

Ret Hof; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 februari 1978 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissing op
de strafvordering
(2) Cass., 26 feb. 1973 (A.C., 1973, 627).
(3) Cass., 22 nov. 1976 (A.C., 1977, 320).
Ten deze strekte de burgerlijke rechtsvordering van de Belgische Staat tot betaling van de
ontdoken invoerrechten.
Men zou geneigd zijn te denken dat de
beslissing op die vordering niet noodzakelijkerwijze moest worden belnvloed door de
·vernietiging van de bes!issing op de strafvordering.
Ofschoon die vernietiging slechts gerechtvaardigd was door de onwettigheid van de
uitgesproken straf, diende de vernietiging zich
noodzakelijkerwijze uit te strekken tot de
gehele veroordeling op de strafvordering (cfr.
Cass., 26 feb. 1973, A.C., 1973, 627). Die
vernietiging heeft tot gevolg gehad dat de
gehele zaak aanhangig werd gemaakt bij de
rechter naar wie de zaak werd verwezen.
Laatstgenoemde .zal dus in feite kunnen
beslissen niet aileen dat de invoer, gesteld dat
hij die bewezen acht, niet van bedrieglijke
aard is, maar ook dat er helemaal geen mvoer
geweest is. In het eerste geval kan de
veroordeling tot betaling van de douanerechten behouden blijven; in het tweede geval
daarentegen, zal die veroordeling moeten ingetrokken worden.
Het was dus noodzakelijk, wegens de gehele
vernietiging van de beslissing op de strafvordering ook _de beslissing te vernietigen, waar.bij eiser werd veroordeeld tot betaling van de
douanerechten aan de Staat.

-8Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 65 van
het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet:

Overwegende dat het arrest eerste
eiser veroordeelt om als mededader
deelgenomen te hebben op zevenenzestig verschillende tijdstippen aan
pogingen tot invoer zonder aangifte
van koopwaren van uitheemse herkomst aan beperkingen, verbodsbepalingen of controlemaatregelen
onderworpen (feit I, zaak 9621), op
twee verschillende tijdstippen aan
pogingen tot invoer zonder aangifte
van koopwaren aan invoerrechten
onderworpen (feit II, zaak 9621), en
op twee verschillende tijdstippen
aan invoer zonder vergunning van
oestrogene, antibiotische of thyro1de
afwerende stoffen (zaak 5490); dat
het tweede eiser veroordeelt om als
enigszins belanghebbende deelgenomen te hebben op zes verschillende
tijdstippen aan pogingen tot invoer
zonder aangifte van koopwaren van
uitheemse herkomst aan beperkingen, verbodsbepalingen of controlemaatregelen onderworpen (feit I,
zaak 9621);
Overwegende dat het arrest aan
de ene kant oordeelt dat « de door
de eerste rechter opgelegde gevangenisstraffen en geldboeten rechtmatig en gepast voorkomen >> en het
beroepen vonnis bevestigt; dat de
eerste rechter eerste eiser onder
meer had veroordeeld tot << zevenenzestig maal een gevangenisstraf van
vier maanden >> wegens de feiten
van de telastlegging I in de
zaak 9621, tot een gevangenisstraf
van vier maanden wegens een van
de feiten van de telastlegging II in
de zaak 9621 en een van de feiten
van de zaak 5490, en nogmaals tot
een gevangenisstraf van vier maanden wegens het ander feit van de
telastlegging II in de zaak 9621 en
het ander feit van de zaak 5490; dat
hij tweede eiser had veroordeeld tot
<< zesmaal een gevangenisstraf van
acht maanden >> wegens de feiten
van de telastlegging I in de zaak
9621; dat de duur van die straffen

voor iedere beklaagde, met toepassing van artikel 60 van het Strafwetboek werd verminderd tot twee
jaar;
Overwegende dat het arrest aan
de andere kant, met betrekking tot
de door tweede eiser opgeworpen
exceptie van verjaring van de strafvordering, vaststelt dat « het laatste
feit van sluikinvoer plaatshad te
Zeebrugge, op 16 mei 1973; tussen
dit laatste feit van sluikinvoer,
gepleegd door Roy Jones (vierde
beklaagde) en de overige feiten van
sluikinvoer er ontegensprekelijk
eenheid van misdadig opzet bestaat,
zodat de verjaring van de strafvordering eerst vanaf 16 mei 1973
aangevangen is; de verjaring rechtsgeldig gestuit werd door de processen-verbaal ... en door de citaties ...
voor de Correctionele Rechtbank te
Brugge >>; dat het hof van beroep
aldus zijn mening te kennen geeft
dat bij tweede eiser eenheid van
misdadig opzet heeft bestaan bij het
plegen van de verschillende te zijnen laste gelegde feiten; dat de
gebruikte bewoordingen er bovendien oak op schijnen te wijzen dat
het hof van beroep van oordeel is
dat oak de andere beklaagden,
waaronder eerste eiser, de verschillende feiten die hun ten laste zijn
gelegd, met een zelfde misdadig
opzet hebben gepleegd; dat alleszins, wat de laatstbedoelde beklaagden betreft, de redengeving dubbelzinnig is;
Overwegende dat wanneer vastgesteld wordt dat verschillende daden
op verscheidene tijdstippen gepleegd, voortspruiten uit een enkel
misdadig opzet van de dader, dit
betekent dat die daden slechts een
enkel strafbaar feit uitmaken, voor
hetwelk slechts een enkel straf kan
worden uitgesproken behoudens
toepassing van artikel 100, tweede
lid, van het Strafwetboek; dat wanneer dit feit verschillende misdrijven oplevert, krachtens artikel 65
van het Strafwetboek, alleen de
zwaarste straf kan worden toegepast;

-9Overwegende
dat,
luidens dat van dit arrest melding zal WPrartikel 19 van de wet van den gemaakt op de kant van de
6 april 1843, poging tot invoer zon- gedeeltelijk vernietigde beshssmg.
der aangifte, feit waarop in de laat de kosten ten laste van de
onderhavige zaken de zwaarste straf Staat; verwijst de aldus beperkte
is gesteld, gestraft wordt met een zaak naar het Hof van Beroep te
gevangenisstraf die niet meer mag Brussel.
5 september 1978 2' kamer
bedragen dan een jaar;
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdeOverwegende dat hieruit volgt lingsvoorzitter
- Vei·slaggevel" : de h.
dat, nu het arrest met betrekking Lebbe - Geiijkluidende conclusie van
tot tweede eiser de eenheid van de h. Krings, advocaat-generaal opzet vaststelt, de beslissing waarbij Advocaten: mrs.yan Rijn en Bi.itzler.
deze, bij cumulatie van de straffen
opgelegd wegens de verschillende
2' KAMER - 6 september 1978
daden van sluikinvoer, tot een
gevangenisstraf van twee jaar wordt 1° SAMENHANG
STRAFZAKEN
veroordeeld, onwettelijk is;
SAMENVOEGING OF SPLITSING VAN GEDINGEN- VEREISTEN VOOR EEN GOEDE RECHTSDat, wat eerste eiser betreft, het
BEDELING BEOORDELINGSBEVOEGDHEID
Hof, wegens de dubbelzinnigheid
VAN DE FEITENRECHTER- GRENZEN.
van de motivering, niet in de mogelijkheid is gesteld de wettelijkheid 2° VERJARING- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - STUITING VAN DE VERJARING
van de beslissing na te gaan; dat de
- DADEN VAN ONDERZOEK- BEG RIP.
beslissing derhalve niet regelmatig
gemotiveerd is;
3° JACHT - VERBODEN TUIGEN - TUIGEN
Overwegende dat de onregelmaGESCHIKT OM RET WILD TE VANGEN OF TE
tigheid met betrekking · tot de
DODEN- BETEKENIS VAN DEZE WOORDEN.
gevangenisstraf de gehele straf aantast en derhalve de vernietiging van 4° JACHT - VERBODEN TU!GEN - AUTO
GEBRUIKT OM WILD TE VANGEN EN TE
de ganse veroordeling op de strafDODEN- TUIG VERBODEN BIJ ART. 8 VAN DE
vordering tot gevolg moet hebben;
II. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissing op
de tegen de eisers ingestelde civielrechtelijke vorderingen :
Overwegende dat de vernietiging
op de niet beperkte voorzieningen
van de eisers, beklaagden, van de
beslissing op de strafvordering, ten
deze de vernietiging medebrengt
van de eindbeslissing op de tegen
hen ingestelde civielrechtelijke vorderingen, die het gevolg van eerstbedoelde beslissing is, zelfs indien
de vernietiging van de beslissing op
de strafvordering, zoals ten deze,
ambtshalve wordt uitgesproken;
Om die redenen, en ongeacht de
door de eisers aangevoerde middelen, die niet tot cassatie zonder
verwijzing kunnen leiden, vernietigt
het bestreden arrest in zoverre het
uitspraak doet ten aanzien van de
eisers Janssen en Dormal; beveelt

WET VAN 28 FEBRUARI 1882, GEW. BIJ ART. 5
K.B. 10 JULI 1972 - WETTIG GEBODEN VERBEURDVERKLARING.

1" De feitenrecbter oordeelt op onaantastbare wijze, mits bij bet recbt van
verdediging in acbt neemt, of gedingen
moeten worden gevoegd of
gesplitst ter wille van een goede
recbtsbedeling (1).

2" Onder daad van onderzoek waardoor
de verjaring van de strafvordering
wordt gestuit, wordt verstaan elke
bandeling of daad van een daartoe
bevoegde overbeid strekkende om
bewijzen te verzamelen of de zaak in
staat van wijzen te brengen (2). (Art.

22 wet van 17 april 1878.)
· 3" In art. 8 Jacbtwet 28 feb. 1882, gew.
bij art1 5 K.B. 10 juli 1972, wordt met
de woorden « tuigen geschikt om bet
wild te vangen of te doden », · niet
alleen bedoeld de tuigen die normaal
dienen om bet vangen of doden van

(1) Cass., 28 april1975 (A.C., 1975, 945).
(2) Cass., 10 jan. 1977 (A.C., 1977, 514).

-- 10bet wild te vergemakkelijken, maar
oak die welke normaal een andere
bestemming hebben, maar door hun
bezitter van die bestemming worden
afgewend om te worden gebruikt voor
bet vangen of doden van wild, met
uitzondering evenwel van de jacbttuigen die de wet uitdrukkelijk bepaalt of
die zij toelaat door bet feit zelf dat zij
de jacht toestaat (1).
4" De verbeurdverklaring van een auto
als een tuig verboden bij art. 8 Jachtwet 28 feb. 1882, gew. bij art. .5 K.B.

10 juli 1972, wordt wettig bevolen door
bet arrest dat vaststelt dat de
beklaagde die wagen heeft gebruikt
om wild te vangen en te doden (2).
(VERACHTERT T. LENAERTS)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 2 maart 1978 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat de bestreden
arresten eiser veroordelen om
dezelfde bepaling van de jachtwet te
hebben overtreden, enerzijds op
9 mei 1977 en anderzijds op 24 en
25 september 1977, en bovendien om
op laatstvermelde datum na zonsondergang te hebben gejaagd; dat de
feiten die werden gepleegd op de
enerzijds en op de anderzijds hierboven vermelde data afzonderlijk
werden vervolgd;
Overwegende dat de voorzieningen tegen die arresten met elkaar
samenhangen en derhalve samengevoegd dienen te worden;
I. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de strafvordering
jegens eiser :
Over het eerste en het tweede middel
sam en,
het eerste, afgeleid uit de schending
van artikel 30 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het hof van beroep geweigerd
heeft de zaken samen te voegen wegens
gemis aan onderlinge samenhang, terwijl
eiser zich beriep op eenheid van opzet
(1) Cass., 24 dec. 1973 (A.C., 1974, 476).
(2) Cass., 24 dec. 1973 (A.C., 1974, 476) en
18 feb. 1974 (ibid. 1974, 686).

en de rechter bij gebreke van samenvoeging daarover onmogelijk uitspraak kon
doen;
het tweede, afgeleid uit de schending
van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep voor de
feiten die enerzijds op 9 mei 1977 en
anderzijds op 24 en 25 september 1977
gepleegd werden, afzonderlijke straffen
heeft uitgesproken zonder de reden aan
te geven waarom het oordeelde dat eiser
daarbij niet met een zelfde misdadig
opzet gehandeld had, terwijl eiser zich
precies op die eenheid van opzet beriep :

Overwegende dat, enerzijds, eiser
er zich in zijn conclusie voor het
hof van beroep toe beperkt te beweren « dat er duidelijk eenheid van
opzet aanwezig is >>;
Overwegende dat het arrest de in
het middel bedoelde conclusie regelmatig beantwoordt doordien het
voor afzonderlijk vervolgde misdrijven ook afzonderlijke straffen .uitspreekt na in de zaak nr. 9824 te
hebben vermeld dat de zaken :r1iet
samengevoegd dienen te worden
aangezien zij afzonderlijk kunnen
worden berecht zonder gevaar voor
onverenigbare oplossingen (artikel 30 van het Gerechtelijk Wethoek);
Overwegende dat, anderzijds, de
rechter, onverminderd de rechten
van
de verdediging,
soeverein
beoordeelt of voor een goede rechtsbedeling de procedures dienen
samengevoegd te worden;
Dat de 'middelen niet ontvankelijk
zijn in zoverre zij enkel betrekking
hebben op de beoordeling waarbij
de rechter de samenvoeging van de
zaken geweigerd heeft;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 28 van de
wet van 28 februari 1882, 26 en 28 van de
wet van 17 april 1878,
. doordat het arrest beslist dat de verjarmg van de strafvordering ten aanzien
van de feiten van 9 mei 1977 gestuit
werd door het feit dat de procureur des
Konings te Turnhout het proces-verbaal
van het verhoor van een persoon, waarvan achteraf gebl;:!ken is dat hij niets
met de zaak te maken had, aan de
procureur des Konings te Luik heeft
teruggezonden,

-11terwijl een dergelijke handeling de
verjaring niet kan stuiten :

Overwegende dat het kantschrift
waarbij de procureur des Konings
te Turnhout het in het middel
bedoelde proces-verbaal aan de procureur des Konings te Luik heeft
teruggezonden, een daad is die door
een bevoegde overheid werd gesteld
om de zaak in staat van wijzen te
brengen en derhalve een daad van
onderzoek oplevert die de verjaring
van de strafvordering stuit;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 42 van het
Strafwetboek en 8 van de wet van
28 februari 1882 betreffende de jacht,
doordat het bestreden arrest eisers
autovoertuig verbeurd heeft verklaai:d,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 42
van het Strafwetboek niet toepasse!ijk is
in jachtzaken;
tweede onderdeel, eisers voertuig geen
verboden tuig was :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de
verbeurdverklaring uitspreekt bij
toepassing van artikel 8 van de wet
van 28 februari 1882;
Dat het eerste onderdeel van het
middel feitelijke grondslag mist;
Wat
het
tweede
onderdeel
betreft :
Overwegende dat de arresten uitdrukkelijk vaststellen dat het door
hen verbeurd verklaarde autovoertuig gediend heeft om het vangen of
doden van het wild te vergemakkelijken;
Overwegende
dat
waar
in
artikel 8 van de jachtwet, zoals dat
gewijzigd werd bij artikel 5 van het
koninklijk besluit van 10 juli 1972,
sprake is van « enig tuig geschikt
om het vangen of doden van het
wild te vergemakkelijken », niet
aileen die tuigen bedoeld zijn waarvan het vangen of doden van wild
de normale bestemming is, maar
ook de tuigen die normaal een
andere bestemming hebben maar

door hun bezitter van die bestemming worden afgewend om te worden gebruikt voor het vangen of
doden van wild, met uitzondering
evenwel van de jachttuigen die de
wet uitdrukkelijk bepaalt of die zij
toelaat door het feit zelf dat zij de
jacht toestaat;
Dat het tweede onderdeel van het
middel naar recht faalt;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing die in
de zaak nr. 9824 gewezen werd op
de strafvordering jegens de verweerder Lenaerts :
Overwegende
dat
eiser
als
beklaagde niet bevoegd is om zich
in cassatie te voorzien tegen de
beslissing op de strafvordering ten
laste van een medebeklaagde;
Om die redenen, voegt de voorzieningen samen; verwerpt ze beide;
veroordeelt eiser in de kosten.
6 september 1978 3" kamer Voorzitter : baron Richard - Verslaggever : de h. Bosly Gelijkluidende
conclusie van de h. Charles, eerste
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Jacques Lamoureux, Luilc
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VOORZIENING IN CASSATIE -

TERMIJN - STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN, WAARBIJ DE BEKLAAGDE NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK WORDT VERWEZEN
- VOORZIENING v66R DE EINDBESLISSING NIET ONTVANKELIJK.

Niet ontvankelijk is de voorziening die
v66r de eindbeslissing is ingesteld
tegen een in laatste aanleg gewezen
beschikking van de raadkamer, waarbij de beklaagde naar de correctionele
rechtbank wordt verwezen (1). (Art.
416 Sv.)
(MINEITE

DE

TILLESSE, COLLINET
T. COLLINET B.)

H..

J.M.

ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 11 juli 1978
door de raadka:rner van de Recht-.
bank van Eerste Aanleg te Hoei
gewezen;
(1) Cass., 22 maart 1977 (A.C., 1977, 793).
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diens voorzienihg vernietigt, geldt die
Overwegende dat die beschikking
vernietiging niet voor de beschikking
de eisers naar de correctionele
dat de burgerlijke partij voor ten
rechtbank verwijst wegens feiten ·
minste tweederde aansprakelijk is
waarop criminele straffen staan
voor het ongeval en de gevolgen daarmaar waarvoor te dezer zake vervan (1).
zachtende omstandigheden werden
(GUISSE T. PETROZZELLl)
aangenomen;
ARREST ( vertaling)
Overwegende dat die beschikking,
die geen uitspraak doet inzake de
bevoegdheid van het onderzoeksge'Met de notitie overeenstemmend arrest.
recht, weliswaar in laatste aanleg ·
6 september 1978 2' kamer werd gewezen, maar niettemin Voorzitter
: baron Richard, voorzitter slechts een voorbereidende
en Verslaggever : de h. Stranard - Geonderzoeksbeslissing is;
li:fkluidende conclusie van de h. Charles,
Advocaat : mr.
Dat krachtens artikel 416 van het advocaat-generaal Wetboek van Strafvordering, de P. Lambert, Brussel.
voorzieningen, die v66r de eindbeslissing werden ingesteld, derhalve :
niet ontvankelijk zijn;
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Om die redenen, en zonder acht
te slaan op de Q~ 23 __ augustus REGELING
RECHTSGEBIED
VAN
1978 ter griffie van: het Hof rteergeSTRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE
legde memorie die geen betrekking
RAADKAMER WAARBIJ EEN VERDACHTE, MET
AANNEiviiNG VAN VERZACHTENDE ,OMSTANhedt op de ontvankelijkheid der
DIGHEDEN,
NAAR
DE
CORRECTIONELE
voorzieningen, verwerpt de voorzieRECHTBANK WORDT VERWEZEN TER ZAKE
ningen; veroordeelt elke eiser in de
VAN EEN MISDAAD DIE KAN WORDEN GECORkosten van zijn voorziening.
6 september 1980 2' kamer
Voorzider : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Stranard GeJijkluidende conclusie van de h. Charles,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Carpentier, Hoei.
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CASSATIE -

OMVA:'>IG - STRAFZAKEN
BURCERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLISSING WAARBIJ
DE AANSPRAKELIJKHEID
VOOR AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ VEROORZAAKTE SCHADE TUSSEN DE BEKLAAGDE EN
DE BURCERLIJKE PARTIJ TEN BELOPE VAN
EENDERDE EN VAN TWEEDERDE WORDT VERDEELD - VERNIETIGING, OP DE VOO~ZIENING ,
VAN DE BEKLAAGDE, VAN DE BESLISSINGEN '
OP DE STRAFVORDERING EN OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERNIETIGING
WELKE NIET GELDT VOOR. DE BESCHIKKING
DIE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ VASTSTELT.

Wanneer de rechter de aansprakelijkheid voor aan de burgerlijke partij
veroorzaakte scbade beeft verdeeld
tussen de beklaagde en die partij, en
het Hoi de beslissingen op de strafvordering en op de burgerlijke recbtsvordering ten laste van de beklaagde op

RECTIONALISEERD EN VAN WANBEDRIJF ARREST WAARBIJ HET VONNISGERECHT ZICH
ONBEVOEGD HEEFT VERKLAARD, OMDAT NA
DE BESCHIKKING EEN OMSTANDIGHEID IS
GEBLEKEN OP GROND WAARVAN DE MISDAAD NIET KAN WORDEN GECORRECTIONALISEERD- IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE
BESLISSINGEN- TOEZICHT VAN HET HOFVERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING- VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

Wanneer een beschikking van de raadkamer een verdachte, met aanneming
van verzachtende omstandigheden,
naar de correctionele rechtbank heeft
verwezen ter zake van een misdaad
die kan worden gecorrectionaliseerd
en van een wanbedrijf, omdat uit een
omstandigheid van na de beschikking
is gebleken dat de misdaad niet kan
worden gecorrectionaliseerd, en bet
vonnisgerecbt zicb voor alles onbe\'Oegd heeft verklaard, onderzoekt het
Hoi, op een verzoek tot regeling van
recbtsgebied, of beide beslissingen in
kracht van gewijsde zijn gegaan, of de
mis9aad niet kan gecorrectionaliseerd
worden en of bet wanbedrijf met de
misdaad blijkt samen te bangen; zo ja,
(1) Cass., 21 juni 1976 (A.C., 1976, 1185).

-13bepaalde voorwaarden in zijn bezit
gekregen had en niet ingeschreven
waren;
Overwegende dat Jean Dethier,
(PROCCRJ;;CR-GEXERAAL BIJ HET HOF V.-\:'-1
BEROEP TE BERGEN,
1:'-/ZAKE BOC.-\XEI>l,
slachtoffer van de in de tenlastelegWEBER)
ging A omschreven feiten, zich ter
zitting van de Correctionele RechtARREST ( vertaJing)
bank te Hoei als burgerlijke partij
in het strafgeding heeft gemengd
HET HOF; - Gelet op het ver- tegen de beide beklaagden hoofdezoekschrift tot regeling van rechts- lijk;
gebied dat op 11 juli 1977 werd
Overwegende dat deCorrectionele
ingediend
door
de
procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te Rechtbank te Hoei, bij vonnis van
21 mei 1976, de beide beklaagden
Bergen;
van de in tenlastelegging A
Overwegende dat de raadkamer omschreven feiten heeft vrijgesprovan de rechtbank van eerste aanleg ken en de tweede verdachte veroorte Hoei, bij beschikking van deeld heeft uit hoofde van de ten29 april 1976, met aanneming van lastelegging B; dat die rechtbank
verzachtende omstandigheden wat zich daarbij onbevoegd heeft verde tenlastelegging A betreft, de klaard om van de burgerlijke
voorlopig gehechten Said Bouanem, rechtsvordering kennis te nemen;
foorkramer,
geboren
te
Rljsel
Overwegende dat ter berechting
(Frankrijk), op 18 oktober 194:6,
verblijvende
te
Melen, . rue van het door de procureur des
Konings en door de burgerlijke
Albert 1er, en Georges Weber, foor- partij
tegen dat vonnls ingestelde
kramer, . gebqren te Rhisnes op
hoger
beroep,
het Hof van Bero2p te
5 augustus 1953, wonende te Dison,
Luik,
bij
zijn
arrest
van
rue Tapeu 30, naar de correctionele
rechtbank verwezen heeft, uit 29 juni 1976, de beide beklaagden
hoofde van : A belden, als uit hoofde van de tenlastelegging A
daders of mededaders te 'Xhoris, op veroordeeld heeft, onder verwerping
2 december 1975 door middel van evenwel van de nachtelijke omstangeweld of bedreiging, een bedrag digheid, en ·de beslissing van de
van ongeveer twintig<iuizend frank, eerste rechter ten aanzien van de
dat hun niet toebehoorde, bedrieg- tenlastelegging B bevestigd heeft;
dat het liof van beroep daarbij ook
l~jk weggenomen te hebben ten
nadele van Dethler; Jean, met de uitspraak heeft gedaan over de buromstandlgheden dat de dlefstal gerlljke rechtsvordering;
Overwegende dat het Hof, na
gepleegd werd bij nacht, door twee
of ,meer .penmnen, en dat de schul- cassatieberoep van Bouanem en
digen, om de dlefstal te vergemak- Weber, dat arrest op 20 september
kelijken of hun vlucht te verzeke- 1976 vernietigd heeft en de zaak
ren, gebruik gemaakt heb.ben van naar het Hof van Beroep te Bergen
een motorvoertuig of van enig ander verwezeri heeft;
met een motor aangedreven tuig;
Overwegende dat het Hof van
B. - de tweede, te Aywaille of Beroep te Bergen zich zowel ten
elders in Belgie, op een niet veraanzien van de strafvordering als
jaard tijdstip• en in ieder geval 110g ten aanzien van de burgerlijke
rechtsvordering onbevoegd heeft
in 1971), tot verweer dlenende vtiurwapens voorhanden te hebben verklaard, op grond dat : 1) wat de
gehad dle hlj bulten de bij artikel5 tenlastelegging A betreft, uit het
van de wet van 3 januari 1933 verslag van de drie dokters die bij
zijn arresten van 12 januari en
25 maq.rt 1977 als deskundlgen wei(1) Raadpl. Cass., 20 juli 197S (A.C., 1978
den aangesteld, gebleken is dat
1279) en de noot get. L.F.D.
'
dan vemietigt net Hof de beschikking
en vervt'ijst het de zaak naar de kamer
van inbeschuldigingstelling
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Jean Defhier ten gevolge van de
bewuste feiten de reukzin -en dus
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
het gebruik van een orgaan ARRESTEN - STRAFZAKEN - BESCHERvolledig verloren heeft en overigens
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ - ARREST VAN
een subjectief post-commotioneel
DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
syndroom vertoont dat een rendeWAARBIJ DE INTERNERING VAN BEKLAAGDE
mentsverlies en dus een blijWORDT
GELAST
VERWEER
VAN
vende lichamelijke ongeschiktheid
BEKLAAGDE ZONDER ANTWOORD GEBLEVEN
- tot gevolg heeft, zodat de in die
- NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.
tenlastelegging omschreven feiten,
Niet
met redenen omkleed is de beslisin de veronderstelling dat zij bewesing, waarbij de kamer van inbeschulzen zijn, krachtens artikel 473,
digingstelling de internering van de
derde lid, van het Strafwetboek
beklaagde gelast, zonder daarbij te
strafbaar zijn met levenslange
antwoorden op een door hem in condwangarbeid en dus een misdaad
clusie regelmatig voorgedragen veropleveren die niet in een wanbedrijf
weer (1). (Art. 97 Gw.)
kan worden omgezet; 2) wat de
(MATHOT)
tenlastelegging B betreft, de daarin
ARREST ( vertaJinJ{)
omschreven feiten samenhangen '
RET HOF; - Gelet op het bestremet de feiten van de tenlastelegging
den arrest, op 26 juni 1978 gewezen
A'
'Overwegende
dat
zowel
de door het Hof van Beroep te Luik,
beschikking van de raadkamer van kamer van inbeschuldigingstelling;
29 april 1976 als het arrest van
Over het middel, afgeleid uit de scherr19 mei 1978 in kracht ·van gewijsde ding van artikel 97 van de Grondwet,
zijn gegaan en dat uit hun onderdoordat het bestreden arrest vaststelt
linge tegenstrijdigheid een geschil dat eiser de in de vordering van het
van rechtsmacht is ontstaan dat de
openbaar ministerie omschreven feiten
gang van het gerecht belemmert;
gepleegd h€€ft, waarna het zijn onmidOverwegende dat de stukken van dellijke internering gelast op grand dat
de rechtspleging lijken uit te wijzen betrokkene ten tijde van de feiten hetzij
in staat van krankzinnigheid, hetzij in
dat de in tenlastelegging A bedoelde
een ernstige staat van geestesstoornis of
feiten de misdaad zouden kunnen
zwakzinnigheid verkeerde die hem ongeopleveren die bepaald is bij de
schikt maakte tot het controleren van
artikelen 471, lid 1, 5, 6 en 7, 472,
zijn daden, en dat hij thans nog steeds
in een dergelijke staat verkeert en een
tweede lid, en 473 van het Strafwetgevaar oplevert voor de maatschappij,
boek en waarop levenslange dwangzonder daarbij te antwoorden op de
arbeid is gesteld, en dat de in
conclusie waarin eiser voor het hof van
tenlastelegging B omschreven feiten
beroep betoogde dat de gerechtelijke
daarmee lijken samen te hangen;
deskundigen zichzelf tegenspreken waar
Om die redenen, beslissende tot zij er enerzijds op wijzen dat de psychoregeling van rechtsgebied, vernietigt logische proeven een « matige geestede beschikking van de raadkamer lijke achterlijkheid , aan het Iicht brenvan de rechtbank van Eerste Aanleg gen, en anderzijds besluiten dat eiser
«
aan ernstige geestesstoornis en
te Hoei van 29 april 1976; beveelt zwakzinnigheid >> lijdt, en waarin eiser
dat van dit arrest melding zal wor- zich beriep op een door de Sintden gemaakt op de kant van de Lucasuniversiteitsklini~ken
opgesteld
vernietigde beschikking; verwijst de verslag van een geestelijk tegenonderzaak naar de kamer van inbeschul- zoek:
Overwegende dat geen enkele
digingstelling van het Hof van
overweging van het arrest het in het
Beroep te Luik.
middel vermelde verweer beant6 sept~mber 1978 2" kamer ' woordt;
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -

Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Charles,
advocaat-generaal.

(1) Raadp!. Cass., 23 met 1977, (A.C., 1977,
971).
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Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel, kamer
van inbeschuldigingstelling.
6 september 1978 2' kamer Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Stranard - GeJijkluidende conclusie van de h. Charles,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Charles Dijon, Hoei.
2'

KAMER -

6 september 1978

VOORZIENING IN CASSATIE -

BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN
WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP IS MAAR EEN KEER TOEGELATEN - UITZONDERINGEK.

Buiten het toepassingsgeval van art. 40,
vierde lid, wet van 15 juni 19:15 op het
gebruik der talen in gerechtszaken,
het geval van regelmatige afstand en
dat waarin tegen een arrest van verwijzing naar het hoi van assisen nag
cassatieberoep openstaat na het veroordelend arrest, kan, in strafzaken,
een partij zich geen tweede. maal in
cassatie voorzien tegen een en
dezelfde beslissing (1). (Art. 438 Sv.)
{JOSSE,
NATIONALE
MAATSCHAPPIJ
VOOR
BUURTSPOORWEGEN T. LANDSBOND
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)
ARREST ( vertaling)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
6 september 1978 2' kamer Voorzitter! baron Richard - Verslaggever : de h. Sace Gelijkluidende
conclusie van de h. Charles, advocaatgeneraal- Advocaat: mr. Jose Dubois,
Charleroi.
2'

KAMER -

6 september 1978

HOGER

BEROEP STRAFZAKEN
HOGER BEROEP VAN
STRAFVORDERING HET OPENBAAR MINISTERIE - DRAAGWIJDTE.

Het hager beroep van het openbaar
ministerie, ingesteld zonder enig voor(1) Cass., 27 juni 1977 (A.C., 1977, 1108).

behoud maakt de strafvorde1ing in
heel haar omvang aanhangig bij de
rechter in hager beroep (1).
(DEJEAN)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 april 1978 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbarik te Brussel;
In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de rechtsvordering wegens het in de subsidiaire telastlegging A omschreven
misdrijf;
Overwegende dat het vonnis die
rechtsvordering verjaard verklaart;
dat de voorziening niet ontvankelijk
is bij gebrek aan belang;
In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de rechtsvordering wegens de in de hoofdtelastlegging A en in de telastlegging
B omschreven misdrijven :
Over het eerste middel, afgeleid uit
het feit dat het vonnis eiser wegens die
misdrijven veroordeelt,
terwijl de eerste rechter enkel de
subsidiaire telastlegging A bewezen
heeft verklaard en over de hoofdtelastlegging A geen uitspraak heeft gedaan,
zodat het hoger beroep van het openbaar
ministerie niet kon gelden voor laatstgenoemde telastlegging en de rechtbank in
hoger beroep daarover dan ook geen
uitspraak kon doen, en terwijl het in de
telastlegging B bedoelde vluchtmisdrijf
slechts kan bestaan indien het in de
hoofdtelastlegging A bedoelde misdrijf
bewezen is:

Overwegende dat het zonder
voorbehoud ingestelde hoger beroep
van het openbaar ministerie de
strafvordering in heel haar omvang
bij de hogere rechter aanhangig
maakt;
Dat door het hoger beroep van
het openbaar ministerie de rechtsvordering uit hoofde van de verschillende aan eiser ten laste
gelegde misdrijven bijgevolg regelmatig aanhangig_ werd gemaakt bij
(1) Cass., 21 feb. 1977 (A.C., 1977, 672).

-16de rechtbank, die dan ook over elk
van die telastleggingen wettelijk
uitspraak heeft gedaan;
Dat het middel in dat opzicht niet
kan worden aangenomen;
Overwegende dat het overige van
het middel, dat berust op de hypothese volgens welke de hoofdtelastlegging A niet bewezen zou zijn
meteen aile belang verliest en derhalve niet ontvankelijk is;

6 september 1978 2• kamer Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever
mevr.
Raymond·
Decharneux - Gejjjkluidende conclusit
van de h. Charles, advocactt-generaal.

Over het tweede middel, afgeleid uit
het feit dat het vonnis de hoofdtelastlegging A bewezen verklaart en tevens de
subsidiaire telastlegging A verjaard verklaart, terwijl het ofwel over de ene
ofwel over de andere van die telastleggingen uitspraak moest doen, en dat het
vonnis alihans, uit hoofde van het in de
hoofdtelasilegging A bedoelde misdrijf.
tegen eiser een veroordeling uitspreekt
zonder zijn beslisdng genoegzaam te
motiveren:

2° CASSATIElVIIDDELEN -

Overwegende dat door vast te
stellen dat de strafvordering uit
hoofde van de subsidlaire telastlegging A vervallen is, het vonnis zich
ennzijds niet uitspreekt over bet
bestaan van het in d.ie telastlegging
bedoelde misdrijf;
Dat bij zijn uitspraak over de
hoofdtelasilegging A, het vonnis, bij
gebreke van conclusie dienaangaande, zijn beslissing anderzijds
regelmatig met redenen omkleedt
door vast te stellen dat de in de
wettelijke bewoordingen omschreven feiten bewezen zijn;
Dat het middel in dat opzicht niet
kan worden aangenomen;
Dat het middel voor het overige
de feitelijke beoordeling van de
rechter aanvecht en derhalve niet
ontvankelijk is;
En overwegende oat de substantiE.le 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.

1• KAMER

-7 september 1978

1° VONNISSEN EN ARRESTEN GERLIJKE

ZAKEN -

BOEK, ART.

824 -

GERECHTELIJK

AFSTA:'>ID -

BURWET-

BEG RIP.

BURGERLIJKE
ZAKEN - M!DDEL DAT ZONDER BELANG IS
GEWORDEN WEGENS DE BESLISSING VAN HET
HOF OVER EEN ANDER M!DDEL - NIET ONTVANKELIJK MID DEL.

1o De partij die betzij bij nieuwe conclu-

sie betzij mondeling ervan afziet een
in een conclusie aangevoerd middel
voor te dragen, doet geen afstand, in
de zin van art. 824 Ger. W. en is
derbalve niet verplicbt de vormvereisten van dat artikel in acbt te
nemen
2o Niet ontvankelijk is bet middel dat

voor de eiser zonder belang is geworden wegens de beslissing van bet Hof
over een ander middel (2).
(BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN OPENBARE
WERKEN T. DELLA TORRE TASSO DE PRINSEN)
ARREST ( vertafing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 april 1977 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 822 en
824 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, ter verwerping van
het middel dat in eisers conclusie wordt
afgeleid uit de nietigheid van het beroepen vonnis, zegt « dat appelant trouwens
mondeling voor het Hof heeft verklaard
dat hij dat middel niet meer wenste aan
te voeren »,
(1} Raadpl. Cass., 22 sept. 1960, impliciet
(Bull. en Pas., 1961, I, 319} : afstand van een
middel ter terechtzitting kan door de rechter
in zijn beslissing worden vastgesteld.
Zie ook de conclusie van de procureurgeneraal P. LECLERQ v66r Cass., 10 feb.
1927 (ibid., 1927, I, 150} en de noot get. F.D.,
onder Cass. 7 dec. 1972 (A.C., 1973, 339}.
(2} Cass., 13 feb. 1978 (A.C., 1978, 704}.

-17:terwijl, naar luid van artikel 824 van
het Gerechtelijk Wetboek, uitdrukkelijke
afstand
van
een
proceshandeling
geschiedt bij een gewone akte, die
ondertekend wordt door de partij of door
haar gemachtigde die, tenzij de wet
anders bepaalt, een bijzondere volrhacht
heeft, en die aan de tegenpartij betekend wordt, indien deze de afstand niet
vooraf heeft aangenomen, wat uitsluit
dat de afstand van een proceshandeling,
zoals de afstand van een schriftelijke
conclusie, mondeling op de terechtzitting
zou geschieden; dat uit geen vaststelling
van het arrest blijkt dat ·de bij
artikel 824 van het Gerechtelijk Wetboek
voorgeschreven vormvereisten nageleefd
werden; daaruit volgt dat het arrest niet
enkel een overtreding inhoudt van de
artikelen 822 en 824 van het Gerechtelijk
Wetboek, doch in ieder geval niet regelmatig met redenen is omkleed als yereist bij artikd 97 van de Grondwet :

Overwegende dat eiser in zijn
conclusie voor het hof V(ln beroep
de eerste rechter verweet dat .hij
zijn overtuiging gesteund had .op
gegevens die door de partijen niet
waren opgeworpen en waarover ·zij
geen contradlctoir debat hebben
kunnen voeren; dat hij de rechter in
hoger beroep bijgevolg verzocht
« het beroepen vonnis · nietig en
zonder uitwerking te verklaren en
abstractie te maken van de documenten... naarwaar de eerste rechter verwijst, behalve wanneer de
genoemde documenten, tijdens de
rechtsple.ging in hoger beroep,
regelmatig i:o de debatten werden
ingebracht door een van de partijen
na voorafgaande kennisgeving »;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat .eiser voor het hof van
beroep mondeling heeft ver klaard
dat hij dat middel niet me,er wenste
aan te voeren;
Overwegende dat de partij, die m
een nieuwe conclusie een middel
achterwege laat dat in .haar eerste
conclusie werd aangevoerd, geen
afstand doet van een proceshandeling en dus. niet verplicht is de
vormvereisten van de artikelen 822
en 824 van het Gerechtelijk Wethoek in acht te nemen;

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1:.122 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet;
doordat, nu eiser in zijn conclusie,
betrekkelijk de geldigheid van het
beroepen vonnis had betoogd « dat de
eerste rechter door zijn beslissing te
steunen op documenten waarvan de
partijen geen weet hadden en die zij
niet konden verduidelijken, het tegensprekelijk karakter van de debatten
heeft miskend zoals dat geregeld wordt
in het Gerechtelijk Wetboek en door de
artikelen 740 en 771 tot 774 van genoemd
wetboek gesanctioneerd wordt; ... dat het
beroepen vonnis dus nietig .en zonder
uitwerking moet worden verklaard en
dat er abstractie moet gemaakt worden
van documenten, studies, artikelen,
redevoeringen en verslagen waarnaar de
eerste rechter verwijst, beha]ve wanneer
de genoemde documenHm, tijdens de
rechtspleging in hoger beroep, r~gelma
tig door een .van de partijen na voorafgaandelijke kennisgeving in de debatten
werden ingebracht » en, riu eiser in het
beschikkende gedeelte van zijn conclusie
het hof van beroep had verzocht het
be roe pen vonnis te vernietigen en,. nu
het de zaak geheel aan zich houdt, de
aan de verweerders toekomende vergoedingen definitief op 4.220.896 frank vast
te stellen, het arrest ter verwerping van
dit tot nietigheid strekkende middel,
zegt « dat de onteigenaar in zijn op
8 februari 1977 neergelegde conclusie, de
eerste rechters verwijt dat zij hun overtuiging hebben gesteund op gegevens die
door de partijen niet werden opgeworpen en waarover zij geen tegensprekelijk debat hebben kunnen voeren; dat hij
bijgevolg de vernietigirtg van het beroepen vonnis vroeg behalve wanneer de
documenten in de loop van de rechtspleging
in
hoger
beroep
werden
voorgelegd », en dan erop wijst. « dat de
gel:ntimeerden na de docurnenteri vooraf
in hoger beroep te hebben medegedt;Jelp.,
aan het hof de documenten ~oorleggen
waarnaar de eerste rechters hebben
verwezen om hun toezicht uit te oefenen
over de gegevens die werden vermeld in
een brief die in de debatten werd
ingebracht door de gei:qtimeerden,• a~n
wie hij op 1 september 1959 door de heer
Yves Urbain was gericht •.• en• zegt •. da,t
er bijgevolg geen reden is . om die
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documentatie te weren uit de debatten
die aldus een tegensprekelijk karakter
krijgen "•
terwijl eiser, in de bovenvermelde
conclusie, de vernietiging van het beroepen vonnis niet heeft gevraagd behalve
wanneer de documenten in de loop van
de rechtspleging in hoger beroep werden
voorgelegd; hij integendeel, hoewel hij
zonder enig voorbehoud de vernietiging
van het vonnis bleef vorderen, het hof
van beroep verzocht heeft absLractie te
maken van de documenten behalve wanneer ze, in de loop van de rechtspleging
in hoger beroep, regelmatig door een
van de partijen na voorafgaandelijke
kennisgeving in de debatten werden
ingebracht; daaruit volgt dat het arrest
de bewijskracht van de genoemde conclusie miskent (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) en ze, in ieder
geval, niet op een gepaste of regelmatige
wijze
beantwoordt
(schending
van
artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat uit het antwoord op het tweede middel volgt
dat eiseres had afstand gedaan van
haar vordering tot vernietiging van
het beroepen vonnis;
Dat het middel dus aile belang
ontbeert en bijgevolg niet ontvankelijk is;
. Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet ...

Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
7 september 1978 1' kamer
Voorzitter : de h. Meeus, wnd. voorzitter
Verslaggever : de h. Mahillon Gelijkluidende conclusie van de h.
Colard, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Fally en L. Simont.
1' KAMER - 7 Sl'ptember 1978

1° ANATOCISME-

H.lORWAARDEN.

2" CASSATIEMIDDELEN

BURGERLLJKE ZAKEN - MIDDEL GEGROND OP WETTELIJKE BEPALINGEN DIE NOCH VAN OPENBARE ORDE NOCH DWINGEND ZIJN - MIDDEL

NIET VOORGELEGD A.AN DE FEITENRECHTER
EN WAAROVER HIJ EVEN:Vll:-.1 OP EIGEN INITIATIEF HEEFT BESLIST - N!EUW MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

3° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - ~1IDDEL NIEUW IN ZOVERRE
SCHENDING VAN EEN BEPAALDE WETTELIJKE
BEPALING WORDT AANGEVOERD - MIDDEL
WAARIN OOK SCHENDING WORDT AANGEVOERD VAN ANDERE WETTELIJKE BEPALINGEN,
MAAR WAARIN DEZE SCHENDING
SLECHTS WORDT AFGELEID UIT DE SCHENDING VAN DE WETTELIJKE BEPALING WAARUIT DE GRIEF IS AFGELEID DIE EEN NIEUW
MIDDEL UITMAAKT- NIET ONTVANKELIJK.

1"

2"

Vervallen interest van kapitalen kan
slechts interest opbrengen als de kapitalisatie in een bijzondere overeenkomst is bepaald of in een gerechtelijke aanmaning wordt gevorderd;
bovendien kunnen de overeenkomst of
de aanmaning slechts gevolgen hebben
wanneer het gaat om reeds vervallen
interest die ten minste over een geheel
jaar verschuldigd is; de gekapitaliseerde interesten brengen op hun
beurt slechts interest op wanneer de
overeenkomst of de aanmaning hernieuwd wordt en betrekking heeft op
111euw vervallen interest, die ten minste over een geheel jaar verschuldigd
is (1). (Art. 1154 B.W.)

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk
tot staving van een voorziening in
burgerlijke zaken is het middel dat
gegrond is op wettelijke bepalingen
die noch van openbare orde noch
dwingend zijn, dat niet aan de feitenrechter is voorgelegd en waarover hij
niet op eigen initiatief heeft beslist (2).

(1) Over
anatocisrne
raapl.
Cass.,
30 jan. 1896, en de conclusie van de procureur-generaal MELOT, toen eerste advocaatgeneraal (Bull. en Pas., 1896, I, 79) en 22 dec.
1938 (ibid., 1938, I, 405).
Raadpl. Cass., 27 feb. 1930 en de conclusie
van
de
advocaat-generaal
SARTIN!
VAN
DEN KERCKHOVE (Bull. en Pas., 1930, I, 129) :
inzake rekening courant bestaat geen bij de
wet verboden anatocisrne.
Zie ook LAuRENT, dl. XVI, nrs. 338 en volg.,
inz. nr. 341; DE PAGE, dl. III, nrs. 148 en volg.;
COLIN EN CAPITANT, dl. II, nr. 113; PLANIOL en
RIPERT, dl. VII, nrs. 888 en 889; BEAUDRYLACANTINERIE, dl. XII, nrs. 529 tot 540; JOSSERAND, dl II, nr. 646; WEILL en TERRE, Droit civil
des obligations, uitg. 1975, nrs. 442 en volg.
(2) Cass., 27 jan. en 8 rnei 1978 (A.C., 1978,
640 en 1046).
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Niet ontvankelijk is een middel
waarin schending van zekere wetteJijke bepalingen wordt aangevoerd, als
die schending slechts kan worden
afgeleid uit de schending van een
andere wetteiljke bepaling die weliswaar ook tot staving van dat midde/
wordt aangevoerd, maar enkel in
zoverre het nieuw en derhalve niet
ontvankelijk is.

(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN OPENBARE
WERKEN T. VENNOOTSCHAP ONDER GEMEENSCHAPPELIJKE NAAM WASTIAU, DELAMOTTE)
ARREST ( verta]ing)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 maart 1977 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Overwegende dat de voorziening
het arrest enkel bestrijdt in zoverre
het interesten op de interesten en
vergoedingen wegens muntontwaarding toekent en de deswege verschuldigde bedragen insluit in
eisers veroordeling tot een globaal
bedrag van 796.402 frank en tot een
bijkomende
vergoeding
van
216,60
frank
per
dag
vanaf
1 maart 1973, en in zoverre het eiser
veroordeelt in de kosten van beide
instanties;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1149, 1153,
1154 van .het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
do01·dat het arrest, bij de uitspraak op
grand van eigen motieven en van die
van het bevestigde vonnis, eiser veroordeelt om, ter vereffening van de prijs
van de door verweerster uitgevoerde
werken, het bedrag te betalen van
796.402
frank
vermeerderd
met
216,60 frank per dag vanaf 1 maart 1973
tot de dag van de betaling, in welk
bedrag met name een bedrag begrepen
is van 431.581 frank gekapitaliseerde
verwijlinteresten, die berekend werden
volgens de afrekeningen van de gerechtelijke deskundige en die door het arrest·
werden bekrachtigd inzake de kapitalisatie van de vervallen interesten, op
grand dat men niet inziet welk verwijt
zou kunnen gemaakt worden aan de
precieze berekeningen die steunen op
verantwoorde gegevens zoals zij voorkomen op de bladzijden 58, in fine, tot

63 van genoemd deskundigenverslag, dat
immers ten deze aan de voorwaarden
van artikel l.:.4 van het Burgerlijk
Wetboek is volctaan, nu enkel de vervallen en teri minste over p···n geheel jaar
verschuldigde interesten gekapitaliseerd
werden en nu, al is dienaangaande geen
overeenkomst
gesloten,
de
op
28 november 1967 !:.etekende dagvaarding de aanmaning vormt vereist bij
genoemd artikel 1154,

terw1jl in beginsel in de verbintenissen die, zoals ten deze eisers verbintenis, enkel betrekking hebben op de
betaling van een bepaald bedrag, de
schadevergoeding wegens vertraging in
de uitvoering enkel bestaat in de wettelijke interesten, die slechts verschuldigd
zijn vanaf de aanmaning en zelf slechts
interesten kunnen opbrengen ingevolge
een bijzondere overeenkomst of een
gerechtelijke aanmaning inzake vervallen interesten die ten minste over een
geheel jaar verschuldigd zijn, en die
bijgevolg voor elke jaarlijkse vervaldag
vernieuwd worden; het bestaan van die
voorwaarden in feite door eiser 'uitdrukkelijk werd ontkend naar luid van zijn
conclusie voor het hof van beroep, het
arrest ten deze het bestaan ervan niet
regelmatig heeft vastgesteld, nu de op
28 november 1967 betekende dagvaarding ten aanzien van de moratoire
interesten die op.die datum noch vervallen noch verschuldigd waren, niet de
gerechtelijke aanmaning konden vormen
vereist bij artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, en aldus de veroordeling
tot betaling van genoemd bedrag van
431.581 frank gekapitaliseerde moratoire
interesten en, bovendien, . een supplement van 216,60 frank per dag vanaf
1 maart 1973 tot de dag v~m de . werkelijke betaling, niet wettelijk is (schending van de artikelen 1149, 1153 en
1154 van het Burgerlijk Wetboek) en
evenmin wettelijk verantwoord (schending van genoemd artikel 97 van de
Grondwet):

Overwegende dat artikel 1154 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat
vervallen interesten van kap1talen
interest kunnen opbrengen ofwel
ten gevolge van een gerechtelijke
aanmanirtg, ofwel ten gevolge ·van
een bijzondere overeenkomst, mits
de aanmaning of de overeenkomst
betrekking heeft op interestem die
ten minste voor een geheel jaar
verschuldigd zijn;

-20Dat ingevolge die bepaling de
interesten slechts interesten voortbrengen vanaf het ogenblik dat hun
kapitalisatie in een bijzondere overeenkomst is bedongen of in een
gerechtelijke
aanmap.ing
wordt
gevorderd; dat bovendien de overeenkomst of de aanmaning slechts
gevolgen kunnen hebben wanneer
het gaat om reeds vervallen interesten die ten minste voor een geheel
jaar verschuldigd zijn; dat de interesten die voortgebracht zijn door
gekapitaliseerde interesten op hun
beurt slechts interesten voortbrengen wanneer de overeenkomst of de
aanmaning hernieuwd wordt er.
betrekking heeft op nieuw vervallen
interesten, die ten minste over een
geheel jaar verschuldigd zijn;
Overwegende dat het hof van
beroep, bij wie eisers verweer tegen
betaling van interest op interest
aanhangig . was, zegt dat de op
28 november 1967 door verweerster
betekende
dagvaarding
de
bij
artikel 1154 van het Burgerlijk Wethoek vereiste aanmaning vormt,
zonder vast te stellen of er op het
ogenblik van de dagvaarding vervallen interesten waren, die ten minste
over een geheel jaar verschuldigd
zijn, en evenmin of de aanmaning
ertoe strekte dat de vervallen interesten · zelf
interesten
zouden
opbrengen; dat het arrest evenmin
vaststelt of verweerster na de dagvaarding een aanmaning heeft
gedaa l of een evenwaardige handeling bi; elke vervaldag van interesten di , ten minste over een geheel
jaar verschuldigd zijn;
Dat net arrest aldus zijn beslissiug niet wettelijk verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de, schending van de artikeleri 1134, 1135,
1149, 1152, 1153, 1319, 1320, 1322 en
1895 van het Burgerlijk Wetboek, 1 van
de wet van 29 april 1935 tot vaststelling
van de gevolgen der muntwet van
30 maart 1935 betreffende de schatting
van vergoedingen of van schadeloosstellingen en 91: van de Grondwet,

doordat het arrest, bij de uitspraak op
grand van zijn eigen motieven en van
die van het bevestigde vonnis, eiser
veroordeelt om, ter vereffening van de
prijs van de voor zijn rekening door
verweerster uitgevoerde werken, het
bedrag te betalen van 796.402 frank
vermeerderd met 216,60 frank per dag
vanaf 1 maart 1973 tot de dag van de
betaling in welk bedrag met name de
betwiste bedragen ten belope van
79.022 frank en 48.763 frank begrepen
zijn, nu die vergoedingen door de
gerechtelijk deskundige berekend Werden ter compensatie van de muntontwaarding waardoor, volgens hem, het
saldo van de prijs van de litigieuze
werken werd aangetast, tijdens de in
aanmerking genomen tijdperken, van
30 'november 1966 tot 28 februari 1973
voor het eerste werk en van 7 april 1966
tot 28 februari 1973 voor het tweede, en
doordat het arrest op dat betwiste punt
het verslag van de gerechtelijk deskundige bekrachtigt op grand : dat men niet
inziet welk verwijt zou kunnen gemaakt
worden aan de precieze berekeningen
die steunen op verantwoorde gegevens
zoals zij voorkomen op de bladzijden 58,
in fine, tot 63 van genoemd verslag; dat
de schadevergoeding voor de schade
wegens een contractuele fout - hetgeen
ten deze het geval is - moet overeenstemmen met de geleden schade en dat
de rechter derhalve, om de vergoeding
vast te stellen van de schade die het
gevolg is van de achterstand die een van
de partijen bij de uitvoering van zijn
verbintenissen heeft opgelopen, rekening
moet houden met de toestand op de dag
van zijn beslissing; dat muntontwaarding of prijsstijging noodzakelijk leidt
.tot een verhoging van het nominaal
bedrag van de vergoedingen, aangezien
de schadelijder, op het ogenblik van de
betaling, een bedrag .moet ontvangen dat
overeenstemt met hetgeen men hem bij
de. vervaldag had moeten overhandigen,
om hem, gelet op de marktprijs, in de
. toestand te .plaatsen waarin hij zich
zonder de ·achterstand zou bevonden
hebben; dat het in wettelijke munt
bepaald bedrag van de aan de schadelijder (thans verweerster) verschuldigde
vergoeding, om haar schade op een
billijke wijze te vergoeden, berekend
moet worden met inachtneming « van de
. werkelijke koopkracht van die munt met
betrekking tot het bewuste gebied "• op
het ogenblik van de beslissing; dat de
beslissing van de eerste rechter aldus
geenszins de artikelen 1134 en 1135 van
het Burgerlijk Wetboek en evenmin de
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miskend heeft, nu die bijzondere vergoeding wegens muntontwaarding voortspruit uit eisers foutieve achterstand bij
zijn betaling en uit het koopkrachtverlies van het geld op het bedoelde gebied,
terw1jl, volgens het gedinginleidend
exploot van 28 november 1967 en volgens
verweersters conclusie, de contractuele
verbintenis die eiser verzuimde uit te
voeren enkel een verbintenis was die
aileen betrekking had op het betalen van
een
bepaalde
geldsom;
ingevolge
artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek,
bij dergelijke verbintenissen, de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering nooit in iets anders bestaat,
behoudens opzet van de schuldenaar of
afwijkend strafbeding, dan in de moratoire interesten als vastgesteld bij de wet
of onder!ing tussen partijen; nu de opzet
van de schuldenaar niet is vastgesteld en
trouwens ten deze niet wordt aangevoerd, de rechter de wettelijke regel van
genoemd artikel 1153 moe" t eerbiedigen
en, bij ontstentenis van een afwijkend
strafbeding, geen toepassing mocht
maken van artikel 1149 van het Burgerlijk Wetboek volgens hetwelk de, door de
schuldenaar die in gebreke is zijn verbintenis na te komen, verschuldigde
schadevergoeding, in het algemeen
bestaat in het verlies dat de schuldeiser
heeft geleden en in de winst die hij
heeft . moeten derven, en evenmin van
artikel 1 van de wet van 29 april 1935 tot
vaststelling van de gevolgen vah de
muntwet van 30 maart 1935 betreffende
de schatting van vergoedingen of van
schadeloosstellingen, nu die wet in
beginsel niet toepasse)ijk, is op schadevergqeding wegens vertraging in de uitvoering yan een overeenkomst die aileen
betrekking heeft op de betaling van een
bepafllde geldsom en terwijl, bijgevolg
het arrest dat op grond van bovenvermelde redenen, eiser veroordeelt tot
betaling van de genoemde bedragen ten
belope van 79.022 frank en 48.073 frank
vermeerderd met een dage!ijkse toeslag
vanaf 1 maart 1973 tot de dag van de
betaling, de aard en het voorwerp miskent van de contractuele verbintenis die
eiser verzuimde uit te voeren en van
veiweersters rechtsvordering strekkende
tot uitvoering van die verbintenis en
aldus de bewijskracht schendt van de
gedinginleidende
dagvaarding
van
28 november 1967 en van verweersters
conclusie voor de feitenrechters (schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek), en,

door op de regeling van de '>chadevergoeding die ten deze volgt uit de vertr·aging in de uitvoering van een verbintenis die aileen betrekking heeft op het
betalen van een bepaalde geldsom, ten
onrechte de regels toe te passen·· van de
raming van de schade die wettelijk niet
toepasselijk waren, zowel die . regels
schendt
(schending
van
de
artikelen 1149, 1152, 1895 van het Burgerlijk Wetboek en 1 van de genoemde
wet van 29 april 1935), als de overeenkomst die de partijen tot wet strekt
(schending van de artikelen 1134 eh
1135 van het Burgerlijk Wetboek) en de
wettelijke regels inzake de schadevergoeding, wegens vertr·aging in de uitvoering van een · overeenkomst die aileen
betrekking peeft op het betalen van een
bepaalde g·eldsom (schending van de
artikelen 1149, 1152, 1153 van het Burgerlijk Wetboek · · en
97
van
de
Grondwet):

Over het middel van · niet ontvankeJijkheid dat verweerster tegen het middel opwerpt en hieruit afleidt dat het
middel, nu het. steunt op de schending
van artikel 1153 van het, Bu1:ger!ijk
Wetboek dat de openbare orde niet raakt
en niet aan de 'feitenrechter werd voorgelegd,
riieuw
is
en
dus
niet
ontvankelijk :

Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van de beslissing van de
eerste rechter, aan verweerster vergoedingen wegens muntontwaarding
toekent;
Overwegende dat in het middel
hoofdzakelijk aan het arrest wordt
verweten dat het aldus artikel 1153
van
het
Burgerlijk
Wetboek
schendt;
Dat die bepaling niet van openbare orde is en dat het middel dat is
afgeleid uit de schending ervan,
door eiser niet voor de feitenrechter
is aangevoerd;
Dat het middel bijgevolg nieuw is;
Overwegende dat het middei
w:eliswaar andere grieven aanvoert;
dat die grieven echter, in zoverre
het middel de schending aanvoert
van de verbindende kracht van de
overeenkomst die de partijen tot
wet strekt en de miskenning .van de
bewijskracht van de dagvaarding en·
van verweersters conclusie, enkel
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de vordering betrekking had op een
verplichting
om
een
bepaalde
geldsom te betalen waarop het
arrest artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek zou moeten toegepast
hebben; dat die grieven, zelfs al
waren zij gegrond, niet zouden kunnen lei den tot vernietigmg van .de
beslissing, aangezien het middel dat
afgeleid is uit de schending van dat
artikel nieuw is en bijgevolg niet
ontvankelijk; dat het middel in
zoverre het de schending aanvoert
van de regels inzake de raming van
de schade en van de wet van
29 april 1935, die schending uitsluitend hieruit afleidt dat artikel 1153
van het Burgerlijk Wetboek zich
zowel verzet tegen de toepassing
van artikel 1149 van dit wetboek als
tegen de toepassing van de wet van
29 april 1935; dat het middel, aangezien het niet ontvankelijk is in
zoverre het de schending aanvoert
van artikel 1153 van het Burgerlijk
Wetboek, eveneens niet ontvankelijk
is in zoverre het aileen uit de
schending van dat artikel de schending van andere wettelijke bepalingen afleidt;
Dat
het
middel
van
ontvankelijkheid gegrond is;

niet-

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het
intresten op de intresten toekent en
de deswege verschuldigde bedragen
insluit in eisers veroordeling tot een
globaal bedrag van 796.402 frank en
tot een toeslag van 216,60 frank per
dag vanaf 1 maart 1973 en in
zoverre het eiser veroordeelt in de
kosten van beide instanties; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest
melding wordt gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde
beslis«ing; houdt de kosten aan en
zegt dat de feitenrechter erover zal
beslissen;
verwijst
de
aldus
beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Bergen.

7 september 1978 1• kamer Voorzitter en verslaggever : de h. Meeus,
raadsheer, wnd. voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Colard, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Bruyn en Butzler.
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KAMER -

7 september 1978

HUUR VAN GOEDEREN-

PACHT- WET

VAN 4 NOVEMBER 1969, ARTT. 4 EN 8
EERSTE EN TWEEDE GEBRUIKSPERIODE BEG RIP.

De eerste gebruiksperiode van een
pachtgoed kan niet korter zijn dan
negen jaar; wanneer de partijen een
pacht hebben bedongen voor een
periode van achttien opeenvolgende
jaren mag die periode niet worden
gehjkgesteld met twee opeenvolgf;!nde
gebruiksperiodes van negen jaar, (Artt.
4 en 8 Pachtwet.)
(ECHTGENOTEN SERGEANT-BRUYNE
T. DEWAELE, WEDUWE DEHOUST, E.A.)
ARREST (

vertajjng)

RET HOF; - Gelet op bet bestreden vonnis, op 14 januari 1977 in
hoger beroep gewezen door de
rechtbank van Eerste Aanleg te
Bergen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 4 en 8 vervat in
artikel
I
van
de
wet
van
4 november 1969, houdende afdeling 3
van hoofdstuk II van ti tel VIII van
hoek III van het Burgerlijk Wetboek,
genaamd « Regels betreffende de pacht
in het bijzonder "•.
do01·dat het bestreden vonnis, hoewel
het aanneemt dat de rechtsvoorganger
van de verweerders een pacht had
verleend « voor een periode van achttien
opeenvolgende
jaren
vanaf
1 oktober 1956 en dat de pacht bij het
eindigen van de gebruiksperiode op
1 oktober 1974, verlengd werd voor een
periode van negen jaar overeenkomstig
artikel 4, tweede lid, vervat in de wet
van 4 november 1969, het beroepen
vonnis bevestigt waarin voor recht wordt
gezegd dat de eisers zich « in de derde
gebruiksperiode ,, bevinden en waarin
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duur van de eerste gebruiksperiode
langer is geweest dan negen jaar »;
Overwegende dat uit de vergelijking van die wetsbepalingen volgt
dat de eerste pachtperiode, bedoeld
in artikel 8, bestaat in de door de
partijen overeengekomen pachttijd,
behalve indien dezen een kortere
tijd dan negen jaar bedongen hebben, in welk geval zij van rechtswege op die tijd wordt gebracht; dat .
aangezien de wet enkel de minimumduur van de pacht bepaalt, die
voorafgaat aan de periodes waardoor de pacht, bij ontstentenis van
geldige opzegging, van rechtswege
wordt verlengd, d.ie eerste pachtperiode, volgens de betekenis van
beide bovenvermelde bepalingen,
meer dan negen jaar kan bedragen
ingevolge de overeenkomst tussen
partijen;
Overwegende dat, in strijd met
wat bepaald was in artikel 774, § 2,
van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij wet van 17 juli 1951, de
regel volgens welke de verpachter
tijdens de twee eerste pachtpe:hodes
niet eenzijdig een einde kan maken
aan de pacht met het doel beoogd in
Overwegende
dat,
ingevolge artikel 8, vervat in de wet van
artikel 8, eerste lid, vervat in 4 november 1969, geen uitzondering
artikel I van de wet van 4 no- kent wanneer de oorspronkelijke
vember 1969 tot wijziging van de duur van de pacht ten minste acht-:
pachtwetgeving, gedurende elk van tien jaar bedraagt; dat, dienaangaande, uit de overgangsbepalingen
de opeenvolgende pachtperiodes,
met uitsluiting van de eerste en de vervat in artikel IV, 2°, van de wet
tweede, de verpachter, in afwijking van 4 november 1969, enkel volgt
dat de verpachter, die zich in een
van artikel 4, een einde kan maken
v66r de inwerkingtreding van de
aan de pacht om zelf het verpachte
wet gesloten pachtovereenkomst het
goed te exploiteren of de exploitatie
recht heeft voorbehouden om de
ervan over te dragen aan zijn echtpacht te beeindigen op een ander
genoot, aan zijn afstammelingen of
tijdstip dan door de nieuwe bepalinaangenomen kinderen of aan die
gen van deze wet ingesteld, van die
van zijn echtgenoot;
bevoegdheid gebruik mag maken
Overwegende dat artikel 4, waar binnen drie maanden na die
artikel 8 aldus naar verwijst,
inwerkingtreding, met toepassing
bepaalt : << de pachttijd wordt vast- .evenwel van de nieuwe bepalingen
gesteld door de partijen; hij mag
betreffende de termijnen en de
niet korter zijn dan negen jaar. Is
modaliteiten van opzegging;
een kortere tijd bedongen, dan
Overwegende dat, hoewel, zoals
wordt hij van rechtswege verlengd
het vonnis in herinnering brengt, in
voor opeenvolgende periodes van
de Senaat met name werd betoogd
negen jaar bij het eindigen van de
om die redenen de opzegging wordt
geldig verklaard die de verweerders voor
1 oktober 1978 hebben gedaan, om het
goed door de zevende verweerder te
Iaten exploiteren,
terwijl, ingevolge artikel 8 vervat in de
wet van 4 november 1969, de verpachter
slechts vanaf de derde pachtperiode een
einde kan maken aan de pacht om zelf
het goed te exploiteren; nu, in dit geval
de pacht bij overeenkomst voor een
oorspronkelijke duur van achttien jaar
werd gesloten die op 1 oktober 1974
werd beeindigd, de verweerders zich op
13 oktober 1975, toen de opzegging aan
hen werd betekend, in de tweede pachtperiode bevonden en niet in de derde,
aangezien uit de vergelijking van de
bepalingen van de artikelen 4 en 8 vervat in de wet van 4 november 1969, blijkt
dat de oorspronkelijk tussen de partijen
gesloten pacht, op voorwaarde dat de
duur ten minste negen jaar bedraagt,
volgens de wettelijke betekenis, de eerste pacht- of gebruiksperil·de is waarop
opeenvolgende periodes van negen jaar
volgen en, bijgevolg, door te beslissen
dat, bij het verstrijken van de litigieuze
pacht waarvan de duur bij overeenkomst
op achttien opeenvolgende jaren was
vastgesteld, een derde pachtperiode is
begonnen, het bestreden vonnis de
genoemde artikelen 4 en 8 vervat in de
wet van 4 november 1969 verkeerd
uitlegt en onjuist toepast :

-24
« dat de motieven voor de opzegging
verruimd worden ten voordele van
de verpachter vanaf de derde
periode van negen jaar ,, en, in de
Kamer van volksvertegenwoordigers, << dat een terugname van de
grond voor persoonlijk gebruik.. • op
elk ogenblik zou kunnen gebeuren,
vanaf het negentiende jaar , en dat
« de
duur van de eerste twee
periodes van negen jaar strikt moet
worden nageleefd "• daaruit niet
volgt dat zij die deze of analoge in
het vonnis vermelde verklaringen
hebben afgelegd, aldus bedoelden
dat de bij overeenkomst bepaalde
pachtduur van meer dan negen jaar,
meerdere pachtperiodes zou kunnen
vormen; ·

Dat, door te beslissen dat, ingevolge uitlegging van artikel 8 vervat
in de wet van 4 november 1969, de
pacht van achttien jaar twee
gebruiksperiodes omvat, zodat de
verpachter vanaf het negentiende
jaar de pacht kan beeindigen, onder
de in die bepaling vastgestelde voorwaarden, het vonnis de genoemde
wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding wordt gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat de feitenrechter erover zal
beslissen; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Doornik, zitting houdend in hager
beroep.
7. september 1978 1" kamer Voorzitter : de h. Meeus, raadheer, wnd.
voorzitter - Verslaggever : baron Vin!;otte - Gelijkluidende conclusie (1) van
de h. Colard, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. De Bruyn en Bayart.

(1) Raadpl. de conclusie van het openbaar
ministerie in Bull. en Pas., 1979, I, 20.

2" KAMER - 8 september 1978

DIENSTPLICHT

KEURINGSCRITER!A
INZAKE LICHAMELIJKE GESCHIKTHEID VOOR
DE :VULITAIRE DIENST, DE DIENSTNElVIINGEN
EN
WEDERDIENSTNEMINGEN
ALS
BIJLAGE 1 BIJ K.B. 5 NOV. 1~71 GEVOEGDE
TABEL, PUNT 3, DEEL I - DWINGEND KARAKTER VAN DE TABEL EN VAN DE BIJKOMENDE
PRECISERINGEN EN ONDERRICHTINGEN.

IngeFolge punt 3 van het eerste deel Fan
de tabel, die als b~jlage 1 is geFoegd
bij KB. 5 noF. 1971 tot wijziging Fan
de reglementering betreffende de keuringscriteria
inzake
lichamelijke
geschiktheid Fan de militaire dienst,
de dienstnemingen en wederdienstnemingen, vertonen zowel de inhoud van
die tabel als de bijkomende preciseringen en ondeJTichtingen een dwingend
karakter.
(V ... )
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 20 juni 1978 door
de Herkeuringsraad van de provincie Antwerpen gewezen :
0Fer het middel afgeleid uit de schending van de punten 3 en 5 van deel I
(Algemeenheden) van de als bijlage 1
bij
het
koninklijk
besluit
van
5 november 1971, tot wijziging van de
reglementering betreffende de keuringscriteria inzake lichamelijke geschiktheid
voor de militaire dienst, de dienstnemingen en wederdienstnemingen, gevoegde
tabel en van de onder ·nr. 925 van die
tabel opgenomen rubriek,
doordat de beslissing de aanvraag van
eiser tot het bekomen van vrijstelling of
voorlopige afkeuring op lichamelijke
grand verwerpt,
terwijl op hem, gelet op de ernstige
heelkundige ingreep die hij onderging,
meer bepaald een uitgebreide dundarmresectie met wegname van de klep van
Bauhin, toepasselijk is de rubriek « Aandoeningen van het duodenum of van de
dunne darm », onder welke rubriek
luidens de bijkomende preciseringen en
onderrichtingen dienen gerangschikt
« de ernstige aandoeningen van het
duodenum of van de dunne darm en de
chirurgische of andere sequelae ervan :
duodenumulcus, ziekte van Crohn, stenose, resecties, enz. » en de vermelding
in kolom 7 van de bedoelde rubriek
duidt op ongeschiktheid, nu zowel de
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naar de Herkeuringsraad van de
provincie Limburg.

inhoud van de tabel zelf als van de
bijkomende onderrichtingen en preciseringen
een
gebiedend
karakter
vertonen :

Overwegende dat uit de stukken,
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de beslissing stoelt
op het deskundigenverslag opgesteld ingevolge de inobservatiestelling van eiser, bevolen door de
herkeuringsraad op 10 april 1978,
dat tot geschiktheid besluit na te
hebben vastgesteld : « Kleine dundarmresectie op vij£ jaar na darminvaginatie met goede funktionele
toestand »;
Overwegende dat de tekst van de
in kolom 4 van de rubriek 925 van
de als bijlage 1 bij het koninklijk
besluit van 5 november 1971
gevoegde tabel er toe noopt te
besluiten dat de resecties van het
duodenum of van de dunne darm
worden aangehaald als voorbeeld
van de chirurgische sequelae van
erns~ige aandoeningen ervan, welke
sequelae ingevolge de aanduiding in
kolom 7 van dezelfde rubriek ongeschiktheid meebrengen;
Overwegende dat, nu bedoelde
resecties op zichzelf ongeschiktheid
voor gevolg hebben, noch de
omvang ervan, noch de secj.ert de
chirurgische interventie verlopen
duur, noch de funktionele toestand
ter zake <;lienend zijn;
Overwegende dat ingevolge punt 3
van deel I (Algemeenheden) van de
tabel zowel de inhoud ervan zelf als
de' bijkomende preciseringen en
onderrichtingen
een
gebiedend
karakter vertonen;
Dat de beslissing derhalve. niet
wettelijk is gerechtvaardigd;
Om die redenen, en ongeacht het
schrijven van eiser, ter griffie toegekomen op 28 augustus 1978, dit is
na het verstrijken van de termijn
van
voorziening, vernietigt
de
bestreden beslissing; beveelt dat
van dit arrest. melding zal worden

8 september 1978 - Vakantiekamer Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Boon Gehjkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal.

2" KAA!ER - 8

1° VERHAAL

september 1978

OP

DE

RECHTER

INGELEID DOOR EEN VERZOEKSCHRIFT
INGEDIEND TER GRIFFIE VAN HET HOF VAN
CASSATIE.

2° VERHAAL OP DE

RECHTER -

AMBTELIJKE MEDEWERKING VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE VEREIST.

3° VERHAAL

OP

DE

RECHTER

INDIENING VAN EEN MEMORIE DOOR DE
RECHTERS OP WIE VERHAAL IS GENOMEN GEVALLEN WAARIN DE AiVIBTELIJKE MEDEWERKING VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF
VAN CASSA:r!E IS VEREIST.

1" Aangezien het verhaal op de rechter
moet worden ingeleid door een ter
g1iifie van het Hoi van Cassatie in te
dienen verzoekschriit, is het aan de
procureur-generaal bij het Hoi van
Cassatie toegezonden verhaal op de
rechter niet ontvankelijk. (Art. 1143
Ger. W.)
2"

Daar het verhaal op de rechter een
burgerlijk geding is, kan het enkel
worden ingesteld b1j een door een
advocaat bij het Hoi van Cassatie
ondertekend
verzoekschrift
(1).
(Art. 478, 1080, 1140 tot 1147 Ger. W.}

3"

Hoewel de rechters op wie verhaal is
genomen de memorie van antwoord
wamin z1j, overeenkomstig art. 1144
Ger. W: hun verweermiddelen voordragen, zonder de medewerking van een
advocaat bij het Hoi kunnen indienen,
is die medewerking daarentegen wei
vereist vo01· het indienen van een
memorie wamin zij een rechtsvordeIing tot schadevergoeding instellen.
(Art. 478, 1080, 1140 tot 1147 Ger. W.)
{1) Cass., 16 maart 1978 (A.C., 1978, 838).

26de regels van de rechtspleging in
(DE COCK)
burgerlijke zaken, aan de tegenparARREST
tij moet worden betekend;
Dat, nu die vormen ten deze niet
HET HOF; - Gelet op het verwerden
in acht genomen, de vordezoekschrift van 21 juni 1978, waarbij
De Cock, Hippoliet, verklaart ver- ring niet ontvankelijk is;
haal op de rechter in te stellen
Om die redenen, gelet op de
tegen de rechters van de zesde artikelen 478, 1080, 1140 tot 1147 van
kamer van de Correctionele Recht- het Gerechtelijk Wetboek, verwerpt
bank te Dendermonde, die op het verzoekschrift en de vordering
23 mei 1978 het vonnis hebben tot schadevergoeding; veroordeelt
gewezen in de zaak nr. 28820/75/10 eiser in de kosten.
van het openbaar ministerie tegen
8 september 1978 - Vakantiekamer eiser;
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorOverwegende dat het verhaal op zitter - Verslaggever : de h. Lebbe de rechter wordt ingeleid door een
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
ter griffie van het Hof van Cassatie advocaat-generaal.
in te dienen verzoekschrift, dat de
middelen bevat, ondertekend is door
1' KAMER- 8 september 1978
de
partij
of
haar
bijzondere
gemachtigde en vooraf betekend is
BEVOEGDHEID
EN
AANLEG
aan de rechter op wie verhaal wordt
BEVOEGDHEID - BURGERLIJKE ZAKEN genomen; dat, nu zodanig verhaal
BESLISSING VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DAT HET ONDERWERP VAN DE
een civielrechtelijke vordering is,
VORDERING ZOALS HET DOOR DE ElSER IS
het verzoekschrift bovendien door
GESTELD
EEN
GESCHIL
INZAKE
EEN
een advocaat bij het Hof van CassaARBEIDSOVEREENKOMST IS BESLISSING
tie moet worden ondertekend;
DIE GEEN UITSPRAAK DOET OVER HET
Overwegende dat ten deze het
BESTAAN VAN EEN GEZAGSVERHOUDING verzoekschrift van 21 juni 1978 niet
VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR DE
ter griffie van het Hof werd neergeARBEIDSRECHTBANK - WETTELIJK VERANTWOORDE BESLISSING.
legd, maar gezonden werd aan de
procureur-generaal bij het Hof van Wettelijk verantwoord is de beslissing
Cassatie; dat het niet door een
waarbij de arrondissementsrechtbank,
advocaat bij het Hof is ondertekend;
na te hebben geoordeeld dat het
onderwezp van de vordering, zoals het
Dat het derhalve niet ontvankedoor de eiser is gesteld, een geschil is
lijk is;
inzake een arbeidsovereenkomst, dat
Overwegende dat de rechters, op
ingevolge art. 578, 1, Ger. W. tot de
wie verhaal is genomen, in hun
uitsluitende bevoegdheid van de
memorie van antwoord, de toekenarbeidsrechtbank behoort, de zaak
naar die rechtbank verwijst zonder
ning vorderen aan ieder van hen
uitspraak te doen over het bestaan van
van ee"n frank 'schadevergoeding;
een gezagsverhouding tussen de parOverwegende dat, zo de rechters,
tijen (1).
op wie verhaal is genomen, de
memorie van antwoord waarin zij,
(1) Raadpl. Cass., 21 feb. 1944 (Bull. en
overei:mkomstig artikel 1144 van het
Pas., 1944, I, 219); vgl. A. FE'ITWEIS, Droit
Gerechtelijk Wetboek, hun verweer.iudiciaire prive, 1976, nr. 33, biz. 23; La
middelen voordragen, zonder de
competence, 1971, nr. 65, 49 en J. LAENENS,
tussenkomst van een advocaat bij
• De procedure inzake bevoegdheidsincidenten
voor de arrondissementsrechtbank •, R. W.,
het Hof kunnen indienen, zulke
1974-1975, kol. 15378 en vgl. inz. 1547-1548.
tussenkomst daarentegen wel . verOp dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin
eist is. voo.r het indierien van een
gewezen op voorziening van de procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te Gent tegen
memorie waarin een vordering tot
de beslissing van de Arrondissementsrechtschadevergoeding wordt gesteld,
bank te Kortrijk van 23 mei 1978, in zake
welke overigens, om te voldoen aan
Mondy t. « Intersauna » p.v.b.a.

-27BEROEP
TE
GENT
INZAKE
PLATTEEUW
T. , GALANTRY , P.V.B.A. en • EDELMET , N.V.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 mei 1978 door de
Arrondissementsrechtbank te Kortrijk gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 640 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat de arrondissementsrechtbank
er zich toe beperkt « de zaak naar de
arbeidsrechtbank terug te wijzen zonder
over de exceptie van onbevoegdheid
ratione materiae die haar wettelijk werd
onderwotpen, uitspraak te doen; deze
rechtbank inderdaad van oordeel is dat
zij steeds moet uitgaan van de vordering
zoals ze door de eisers werd ingeleid en
dat zij over het bestaan van de noodzakelijke gezagsverhouding niet moet
beslissen om de bevoegde rechter aan te
wijzen >> :

Overwegende
dat
Platteeuw
opzeggingsvergoeding vordert terwijl de tegenpartij ontkent dat een
arbeidsovereenkomst tussen partijen heeft bestaan;
Wat de exceptie
van
nietontvankelijkheid betreft, door Platteeuw tegen de voorziening en het
middel aangevoerd en hieruit afgeleid dat de arrondissementsrechtbank, in tegenstelling met wat het
middel voorhoudt, wel over de
bevoegdheid ratione materiae uitspraak doet, maar oordeelt dat ze
daar·toe niet moet beslissen over de
ondergeschiktheid van Platteeuw
ten overstaan van de naamloze vennootschap Galantry :
Overwegende dat verzoeker aan
de arrondissementsrechtbank niet
enkel verwijt dat zij geen uitspraak
doet over de exceptie van onbevoegdheid, maar haar tevens verwijt
dat zij « van oordeel is dat ze steeds
moet ·uitgaan van de vordering zoals
ze door de eiser werd ingeleid » en
dat zij « over het bestaan van de

noodzakelijke
gezagsverhouding
niet moet beslissen om de bevoegde
rechter aan te wijzen »;
Dat de
exceptie
van
nietontvankelijkheid feitelijke grandslag mist;
Wat het middel betreft :
Overwegende dat Platteeuw zijn
vordering stoelt op een met de
naamloze vennootschap Galantry
gesloten arbeidsovereenkomst voor
bedienden terwijl de tegenpartij
staande houdt dat Platteeuw niet
onder het gezag van deze vennootschap stand;
Overwegende dat luidens artikel 578, 1•, van het Gerechtelijk
Wetboek de arbeidsrechtbank kennis neemt van geschillen inzake
arbeidsovereenkomsten,
terwijl
ingevolge artikel 573, de koophandelsrechtbank bevoegd is indien
Platteeuw niet onder het gezag van
de vennootschap heeft gewerkt;
Overwegende dat . de volstrekte
bevoegdheid van de arbeidsrechtbank in het geval bedoeld in
artikel 578, 1•, van het Gerechtelijk
Wetboek dus wordt bepaald « naar
het onderwerp van de vordering »
zoals artikel 9 van het Gerechtelijk
Wetboek het uitdrukt;
Overwegende dat derhalve de
arrondissementsrechtbank wettelijk
beslist dat het volstaat dat zij vaststelt dat het onderwerp van de
vordering, zoals Platteeuw het
stelde, een geschil inzake arbeidsovereenkomsten was en ingevolge
artikel 578, 1•, binnen de volstrekte
bevoegdheid van de arbeidsrechtbank valt;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; laat de kosten ten laste
van de Staat.
8 september 1978 1• kamer Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter- Verslaggever: de h. JanssensGelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Delagrange.
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KA~IER-

welke onder toepassing vallen van zijn
aannemingscontract '; dat, uit deze bepalingen blijkt dat hoegenaamd geen
onderscheid wordt gemaakt tussen
mogelijke oorzaken van de schade veroorzaakt aan derden; dat bijgevolg niets
toelaat aan te nemen dat partijen de
schade die het gevolg was van een
evenwichtsstoornis zouden hebben willen uitsluiten >>,
terw1ji de rechter uit deze clausule,
tekstueel gereproduceerd in het arrest,
geen algemene foutloze aansprakelijkheid kon afleiden zonder er de draagwijdte van te ontkennen, zodat het
arrest de bewijskracht van bedoeld
lastenkohier, zijn artikel 23 in het bijzonder, miskent (schending van de
artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek), althans aan een tussen
de partijen wettig gesloten overeenkomst
gevolgen toekent welke deze overeenkomst niet inhoudt (schending van
artikel 1134 van het Burgerlijk Wethoek:

8 september 1978

GEMENE ~ICVR
GEBRCIK DOOR EEN MEDEElGEl'iAAR - BCRGERLIJK WETBOEK, ART. 657
DRAAGWI.JDTE.

MANDELIGHEID -

Hoewel blijkens art. 657 B. H;: iedere
medeeigenaar gerechtigd is gebrwk te
maken van de gemene muur om er
tegen aan te bouwen en daarin balken
of ribben te doen plaatsen, hetgeen
impliceert dat de gemene muur een
zekere steun voor de bouwvverken mag
bieden met inachtneming van het
gelijke recht van de nabuur en van de
nmmale bestemming van de muur,
impliceert zulks echter niet dat een
gebouw op zodanige wijze mag worden
opge.richt dat, afgezien van de in de
gemene muur gevonden steun, het
enkel door het blijven bestaan van het
aanpalend gebouw in stand kan !VOI'den gehouden (1).
(• ENGETRIM *54 N.V. T. SueTENS, < MAATSCHAPPIJ VOOR ONROERENDE BELEGG!NGEN , N.V.;
<
MAATSCHAPP!J
VOOR
ONROERENDE
BELEGGINGEN , N.V. T. SEUTENS)

Overwegende dat de feitenrechter
op onaantastbare wijze een overeenkomst interpreteert, op voorwaarde dat hij de bewijskracht
ervan niet miskent;
Overwegende dat het arrest, dat
het in het middel aangehaalde
beding uitlegt in de zin dat eiseres
zich ook verbond de schade te
vergoeden die zou voortvloeien uit
een « evenwichtsstoornis , tussen
aanpalende eigendommen, afgezien
van elke fout in de bouwwerken,
van bedoeld beding geen interpretatie geeft die met zijn bewoordingen
onverenigbaar is;
Overwegende dat het arrest dat,
ten deze, aan voormeld beding de
gevolgen toekent die het in de
interpretatie van de rechter wettelijk heeft, artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek niet heeft kunnen schenden;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;

ARREST

BET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 februari 1977 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen tegen hetzelfde arrest _ zijn
gericht en derhalve ambtshalve dienen te worden samengevoegd;
Over het eerste middel, afgeleid door
de naamloze vennootschap " Engetrim ,
uit de schending van de artikelen 1319,
1320, 1322 en 1134 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
tot vrijwaring van tweede verweerster
voor aile tegen deze laatste uitgesproken
veroordelingen, met toepassing van een
vrijwaringsbeding dat was opgenomen in
de
aannemingsovereenkomst
tussen
eiseres en tweede verweerster, op grond
dat : « in artikel 23 van het lastenkohier
de volgende bepalingen voorkwamen :
de aannemer ' is oak verantwoordelijk
voor aile schade of ongevallen toegebracht aan personen of goederen buiten
de bouwwerf, in verband met de werken
(1) Raadpl. DE PAGE, dl. V, nr. 1225 en
(1955), bRnd
I, nr. 136.
HILBERT, Traite de fa mitoyennete

I

Over het tweede middel, afgeleid door
de naamloze vennootschap Engetrim en
door de naamloze vennootschap !VIaatschappij voor Onroerende Beleggingen
uit de schending van de arlikelen 661
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grandwet,

-29doordat het arrest beslist dat de
schade vastgesteld aan het eigendom
van eerste verweerster enkel te wijten is
aan de werken die in opdracht van
tweede verweerster werden uitgevoerd
en dat niet bewezen was dat dit eigendom ernstige gebreken vertoonde die de
schade geheel of gedeeltelijk veroorzaakten, op grand dat de deskundige stellig
bevestigde dat " de schade te wijten was
aan de werken die in opdracht van
(tweede verweerster) werden uitgevoerd » en dat << bij een aaneengesloten
bebouwing, zoals ten deze het geval was,
de huizen elkaar steunen, wat geoorloofd
is gelet op de bepalingen van artikel 661
van het Burgerlijk Wetboek >>,
terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, artikel 661 van het
Burgerlijk Wetboek aan een eigenaar
van het erf dat paalt aan een muur,
enkel het recht verleent die muur
gemeen te maken, zonder dat uit dit
artikel, noch uit enige andere wetsbepaling kan afgeleid worden dat de eigenaar
van een erf het recht heeft een gebowN
dat hij optrekt te Iaten << steunen >> op
een naburig gebouw, zodat het arrest ten
onrechte uit artikel 661 van het Burgerlijk Wetboek afleidt dat de nood aan
steun van het gebouw van eerste verweerster geen voorafbe~<taand eigen
gebrek uitmaakte waarmee bij de bepaling van de omvang van de schade
diende rekening te worden gehouden
(schending van artikel 661 van het
Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat het arrest, dat
dch ertoe beperkt te oordelen dat
bij een aaneengesloten bebouwing,
zoals ten deze, de huizen elkaar
steunen en dat zulks geoorloofd is
gelet op artikel 661 van het Burgerlijk Wetboek, aan deze wetsbepaling
een draagwijdte geeft die ze niet
heeft en derhalve zijn beslissing
niet wettelijk verantwoordt;
Dat het onderde-sl gegrond is;

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, zo uit artikel 657 van het Burgerlijk Wetboek
blijkt dat iedere medei:Hgenaar
gerechtigd is gebruik te maken van
de gemene muur om er tegenaan te
bouwen (m daarin balken of ribben
te doen plaatsen - hetgeen impliceert dat de gemene muur een
zekere steun voor de bouwwerken
mag bieden - met inachtneming
van het gelijke recht van de. nabuur
en van de normale bestemming van
de muur, zulks echter niet medebrengt dat een gebouw op zodanige
wijze mag worden opgericht dat,
afgezien van de in de gemene muur
gevonden steun, .het enkel door het
blijven bestaan van het aanpalende
gebouw in stand kan worden gehouden:

8 september 1978 1" kamer Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Sury Gelijkluidende conclusie van de h. Charles,
eerste
advocaat-generaal
A vocaten : mrs. Bi.itzler, Houtekier en
DeBruyn.

Om die redenen, voegt de zaken
samen, ingeschreve~ op de algemene rol onder nrs. 2185 en 2285; en
zonder acht te slaan op het eerste
onderdeel van het tweede middel,
dat tot geen ruimere cassatie kan
leiden, vernietigt het bestreden
arrest, doch enkel in zoverre het
uitspraak doet over de omvang van
de door Suetens Florence geleden
schade, over de maatregelen te
nemen tot voorkoming van uitbreiding en tot herstel van de schade en
over de kosten; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; houdt de
kosten aan en zegt dat erover door
de feitenrechter zal worden beslist;
verwijst de aldus b-2perkte ;;.aak
naar het Hof van Beroep te Brussd.

3" KAMER - 11 september 1978

(Drie zaken)
CASSATIE -

BEVOEGDHEID BURGERLIJKE ZAKEN - ARBEIDSOVEREENKOMST GEZAGSVERHOUDING - TOEZICHT VAN HET
HOF.

Het Hoi van Cassatie is bevoegd om na
te gaan .of de feit(mrechter uit de door
hem vastgestelde feiten wettig heeft
kunnen afleiden of er al dan niet .een

-30gezagsverhoudjng tussen de contracterende part1j'en bestaat en dezen derhalve al dan njet door een arbejdsovereenkomst gebonden z1j'n (1).

artikel en dus de bewijskracht van de
tussen de partijen gesloten overeenkomst miskent (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek),

Eerste zaak
(• WASSERIJ THEO DEKKERS • P.V.BA.
T. VERHUYCK)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 juli 1977 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het eerste mjddel,

Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het tweede mi"ddel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1134, 1135, 1315, 1319, 1320,
1322, 1341, 1710, 1779, 1780, 1984, 1989,
1991, 1993 van het Burgerlijk Wetboek,
1 van de wet van 10 maart 1900 op de
arbeidsovereenkomst en 1 van de wetten
betreffende
het
bediendencontract,
gecoordineerd bij koninklijk besluit van
20 juli 1955,
doordat het arrest beslist dat de
samenhangende bepalingen van de overeenkomst ontegensprekelijk het recht
van
de
personenvennootschap
met
beperkte aansprakelijkheid op gezag,
Ieiding en toezicht over de activiteit van
verweerster vestigen en geen plaats
Iaten voor een beleid dat dit van een
gerante-bediende zou overtreffen en
deze conclusie door de tegenargumentatie van de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid niet wordt
ontkracht.
terwijl, eerste onderdeel, de overeenkomst. tussen de partijen gesloten op
1 maart 1974 in artikel 4 uitdrukkelijk
bepaalt « dat de exploitante aansprakelijk is voor de naleving van de wetten
die betrekking hebben op de exploitatie
van het depot, zoals aansluiten bij een
kas voor pensioen van zelfstandigen,
kinderbijslag, fiskale- en belastingverplichtingen » en de uitleg die het arrest
aan de overeenkomst geeft, onverenigbaar is met de bewoordingen van dit
(1) Raadpl. Cass., 16 jan. 1978, twee arresten

(A.C., 1978, 577) met conclusie O.M. alsmede
twee arresten van dezelfde datum (jbid., 1978,
586).

/1

tweede onderdeel, de bepalingen in
het arrest aangehaald om tot de conclusie te komen dat er tussen de parlijen
een arbeidsovereenkomst bestaat, het
wettelijk niet mogelijk maken vast te
stellen dat verweerster in een verhouding van ondergeschiktheid staat tegenover eiseres en dat deze laatste over
verweerster gezag, Ieiding en loezicht
kon uitoefenen; immers het arrest dit
besluit
afleidt
uit
de
volgende
vaststellingen : 1" artikel 2 van de overeenkomst detailleert de taken die verweerster moet uitvoeren en laat haar
enkel de verkoop van goederen of produkten toe waartoe de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
beslist en waarvan deze de verkoop
goedkeurt (zie ook artikel 7, b);
2" artikel 3 bepaalt dat verweerster
betaald wordt met commissieloon op de
ontvangsten van het depot; 3" krachtens
artikel 7 worden aile verpakkingen,
boekhoudkundige stukken en magazijnbenodigdheden ter beschikking gesteld
door de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid; het is verweerster verboden met andere wasserijen samen te werken of andere prijzen
toe te passen dan die welke de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid vaststelt; 4" de openingsuren
van het depot zijn contractueel bepaald
« op voorstel van exploitant »; zij mogen
enkel met toestemming van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid gewijzigd worden (artikel 8);
de periode van de jaarlijkse vakantiesluiting wordt door de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
vastgesteld of goedgekeurd (artikel 9);
5" de betalingen door de klanten moeten
contant gebeuren en dienen door « de
exploitant >> de vrijdag na het overhandigen van de afrekening betaald te worden
(artikel 10); geen enkel van deze door
het arbeidshof aangehaalde bedingen
van die aard is dat kan worden beweerd
dat verweerster werkt onder het gezag,
de Ieiding en het toezicht van eiseres
(schending van de artikelen 1134, 1135,
1710, 1779, 1780, 1984, 1988, 1991,1993 van
het Burgerlijk Wetboek, 1 van de wet
van 10 maart 1900, 1 van de wetten
betreffende het bediendencontract en
97 van de Grondwet);
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vrijelijk, met voile kennis van zaken en
uitdrukkelijk waren over.eengekomen
dat verweerster als zelfstandige gerante
zou handelen en daartoe aile maatregelen zou nemen, en partijen gedurende
twee jaar deze overeenkomst in die zin
volledig hebben uitgevoerd; voor zover
verweerster beweert dat zij verbonden
was door een arbeidsovereenkomst, zij
ertoe gehouden was het bewijs hiervan
te leveren tegen de inhoud van de
onderhandse
overeenkomst
van
1 maart 1974 in; bij gebreke van dergelijk bewijs, het arrest niet wettelijk kan
beslissen dat verweerster niet als zelfstandige gerante werd tewerkgesteld
doch zou arbeiden onder het gezag, de
Ieiding en het toezicht van eiseres,
verbonden door een arbeidsovereenkomst (schending van de artikelen 1315,
1319, 1320, 1322 en 1341 van het Burgerlijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arres. het
bestaan van bedoeld artikel 4 van
de overeenkomst en de draagwijdte
ervan in acht neemt, maar overweegt dat de partijen niet kunnen
beslissen « over de toepasselijkheid
van het sociaal recht » en dat, eens
blijkt dat de overeenkomst een
arbeidsovereenkomst is, de wetsbepalingen van openbare orde of van
dwingend recht niet kunnen « ongedaan gemaakt worden door de verplichting aan de werknemer opgelegd, zich als zelfstandige aan te
geven bij de belastingen en bij de
instellingen belast met het beheer
van het sociaal statuut van de
zelfstandigen »;
Dat
het
onderdeel
feitelijke
grondslag mist;
Wat het tweede en het derde
onderdeel betreft :
Overwegende dat net aroeidshof
de verhouding van ondergeschiktheid afleidt uit het samenbestaan
van de nauwkeurige opgave van de
taken van verweerster, de beperking
van de verkoop tot goederen
bepaald door eiseres, het commissieloon, het ter beschikking stellen

van de verpakkingen, de magaziJnbenodigdheden en de boekhoudkundige stukken, het verbod. m€t
andere wasserijen te handelen, de
prijsbepaling, de regeling van de
openingsuren en vakantie en de
voorschriften in verband met de
betalingen door de klanten en met
het overmaken van gelden aan eiseres;
Overwegende dat het arbeidshot
deze aan de geschreven overeenkomst ontleende gegevens aanvaardt als bewijs dat, de overige
bepalingen van het schriftelijk contract ten spijt, in werkelijkheid een
band van ondergeschiktheid bestond tudden de partijen en dat de
overeenkomst een arbeidsovereenkomst was; dat het arrest uit die
gegevens wettelijk het besta:an van
deze
arbeidsovereenkomst
voor
bedienden heeft kunnen afleiden;
Uat ae onderdelen niet kunnen
aangenomen worden;
Over het derde middel, ...

Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het vierde middel, ...

Dat het middel feitelijke
slag mist;

grand~

Om die redenen, verwerpt de
voorziening, veroordeelt eiseres in
de kosten.
11 september 1978 -

3• kamer -

Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Janssens - Gelijkluidende conclusie van de
h.

Lenaerts,

advocaat-generaal

Advocaat : mr. De Baeck.
Tweede zaak
(N.V. AYMONE; T. VERCAMER)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 mei 1977 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;

-32Over het eerste m1ddel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 van de wet
van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, 1, 5 van de bij koninklijk besluit
van 20 juli 1955 gecoordineerde wetten
betreffende het bediendencontract 1779
3", en 1780 van het Burgerlijk Wetb~ek, '
doordat het arrest eiseres veroordeelt
tot betaling aan verweerster van een
bedrag van 79.308 frank wegens weddebijslag, opzeggingsvergoeding en jaarlijkse vakantie, tot regularisatie van de
toestand van verweerster inzake de sociale zekerheid en tot betaling van een
provisionele schadevergoeding van een
frank op grand : dat het bestaan van een
arbeidsovereenkomst een rechtsfeit is
dat gerealiseerd is wanneer arbeid tegen
loon verricht wordt in een verhouding
van ondergeschiktheid tegenover een
werkgever; dat, hoewel eiseres stelt dat
verweerster als zelfstandige gerante de
winkel van de eisende naamloze vennootschap exploiteerde en zij eigenmachtig haar doen en laten organiseerde
zonder verantwoording verschuldigd te
zijn, dient vastgesteld te worden dat
verweerster, blijkens de brief van
29 juli 1974, <• in dienst werd genomen ,,
en dat haar feitelijk een vast minimummaandloon van 10.000 frank werd toegekend; dat bovendien eiseres niet betwist
dat verweerster tot plicht had de goederen van de vennootschap te verkopen
tegen de prijzen door deze bepaald en
dat zij verantwoording en afrekening
verschuldigd was van de gei:nde koopsommen; dat verder eiseres feitelijk ook
niet weerspreekt dat verweerster de
winkel moest open houden op de dagen
en uren door eiseres vastgesteld; dat op
grand van bovenstaande elementen de
rechtsverhouding tussen partijen een
arbeidsovereenkomst uitmaakt en dat
verweerster in ondergeschiktheid aan
eiseres
als
bediende-filiaalhoudster
tewerkgesteld was,

tegengesproken te worden, dat verweerster verder eigenmachtig haar doen en
laten organiseerde zonder aan eiseres
verantwoording verschuldigd te zijn,
zodat de band van ondergeschiktheid
niet wettelijk gerechtvaardigd werd :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat het gaat om een winkel van
eiseres, dat bij het sluiten van de
overeenkomst de woorden « in
dienst treden >> werden gebruikt, dat
een minimumwedde van 10 000
frank per maand werd bedongen,
dat verweerster << tot plicht had de
goederen » van eiseres te verkopen
tegen de prijzen bepaald door deze
laatste, dat verweerster gei:nde
koopsommeri moest verantwoorden
en afrekenen, dat de winkel moest
open zijn op de dagen en uren
bepaald door eiseres;
Overwegende dat het arrest hieruit wettelijk het bestaan van een
verhouding van ondergeschiktheid
heeft kun~en afleiden;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, ...

Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
11 september 1978 -

3' kamer -

Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Janssens - Gelijkluidende conclusie van de
h.

Lenaerts,

advocaat-generaal

Advocaat: mr. Houtekier.
Derde zaak

terw1jl de door het arrest in aanmerking genomen feiten, met name dat
verweerster een vaste minimumwedde
van 10.000 frank ontving, de goederen
van eiseres tegen vastgestelde prijzen
diende te verkopen, met afrekening van
de verkoopsommen, en de winkel op
bepaalde dagen en uren moest openen,
niet onverenigbaar zijn met een contract
van verhuring van diensten en derhalve
geenszins inhouden dat verweerster
onder gezag, leiding en toezicht van
eiseres stand, nu deze staande hield,
zonder op dit punt door het arrest

(R.IVI.Z. T. G.B.-INNO-B.IVI.}
ARREST

HET HOF.- Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1976
door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 2, 4, 7 van de
wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, 1, § 1, 21, 22, 23, §§ 1 en 2,

-33van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 1107,
1134, 1135, 1160, 1161, 1165, 1167, 1315,
1341, 1779, inzonderheid 1°, 1780, 1787,
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest het principaal
hoger beroep ongegrond verklaart en, bij
bevestiging van het vonnis van de eerste
rechter, de vordering afwijst strekkende
tot veroordeling van verweerster om de
sommen te betalen welke eiser vorderde
als sociale zekerheidsbijdragen, bijdrageopslag en nalatigheidsintresten, en het
arrest daarentegen, op het incidenteel
hoger beroep, eiser veroordeelt tot betaling aan verweerster van de sommen van
1.149.042 frank en 103.679 frank, vermeerderd met de gerechtelijke intresten,
en bovendien eiser in de kosten veroordeelt, op grand : dat er niet zou zijn
bewezen dat de personen belast met het
toezicht op en het onderhoud van de in
de warenhuizen van verweerster ter
beschikking van de clienteel gestelde
lavatories, aangenomen waren en hun
taak uitoefenden ip dienst van verweerster krachtens een arbeidsovereenkomst;
dat die " toiletvrouwen , de overeenkomst als
aannemingscontracten
ondertekenden
en
hun
werk
als
" aanneemster , waargenomen hebben;
dat, wanneer de overige richtinggevende
criteria naar de verhouding van een
contract van aanneming verwijzen, de
kwalifica.tie die de partijen aan hun
overeen.komst hebben gegeven relevant
is, wanneer die eveneens in de richting
van een contract van aanneming wijst;
dat volgens de beginselen van het Burgerlijk Wetboek de wil van de partijen
voorrang heeft; dat in principe de
geschreven overeenkomst deze wil .verwoordt en dat, nu geen arbeidsovereenkomst bewezen is en evenmin eeri overeenkomst als bepaald bij artikel 2, "§ 1,
1•, van voormelde wet van 27 juni 1969,
de sociale zekerheidsbijdragen niet ver~
schuldigd zijn;
terwjjl, eerste onderdeel, uit de feite•
lijke vaststellingen van het arrest blijkt
dat de " toiletvrouwen >>, belast met het
onderhoud van en het toezi~ht op toilet~
ten voor de clienteel in de .warenhuizen
van verweerster, hun activiteit uitoefenden en hun werk uitvoerden in dierist
van verweerster op ''permanenfe en
voortdurende wijze, elke dag dat de
warenhuizen van verweerster voor de
clienteel geopend waren en zolang zij

open wareri, hun werk bezoldigd werd,
hetzij alleenlijk met de fooien die hun
contract van. indienst:neming hun toestand van .de klanten te ontvangen maar
hun verbood te vragen, hetzij met die
fooien en een overeengekomen vast
maandelijks bedrag, betaald door verweerster, deze hun gratis de benodigdheden, zoals zeep, handdoeken en onderhoudsartikelen, bezorgde of, in bepaalde
gevallen, tegen betaling van een vast
maandelijks bedrag; uit deze vaststellingen blijkt dat bedoelde " toiletvrouwen ,
hun werkzaamheid in dienst van verweerster stelden en de arbeid waarmee
zij waren belast, uitvoerden onder het
gezag en het toezicht van verweerster en
dit gezag en dit toezicht, hoewel beperkt,
niettemin het bestaan van een aannemingscontract uitsluiten en integendeel
het nodige en. ook voldoende. element
vormen van een onder het . wetielijk
ste.lsel van de sociale zekerheid der
werknemers vallende arbeidsovereenkomst, wat het arrest ten onrechte en
zonder geldige reden weigert aan te
nemen (schending inzonderheid van de
artikelen 1, 2, 4, 7 van de wet van
10 maart 1900, 1779, 1°, 1780, 1787 van het
Burgerlijk Wetboek, 1, § 1, 21, 22 en 23,
§§ 1 en 2, van de wet van 27 juni 1969);
tweede onderdeel, de op de voorrang
van
de
schriftelijke
overeenkomst
gesteunde motivering van het arrest
miskent, enerzijds, dat het de rechter
staat aan de tussen de partijen gesloten
over.eenkomsten hun wettelijke ge~.-;olgen
toe te kennen volgens hun werkelijke
kwalificatie, niettegenstaande de benaming welke de 'partijen verkeerdelijk
daaraan hebben gegeven (schending van
de artikelen 1107, 1134, 1135, 1160 en
1161 van het Burgerlijk Wetboek), en;
anderzijds, · dat het bestaan van een
arbeidsovereenkomst mag worden bewezen door .elk rechtsmiddel, inzonderheid
door de derde tegen wie de overeenkomst wordt ingeroepen (schending van
de artikelen 4 van de wet van
10 maart 1900, 1160, 1161, 1165, 1167,
1315 en 1341 van het Burgerlijk Wetboek); het arrest op de gronden die het
opgeeft niet naar de eis der wet heeft
kunnen beslissen dat de hierboven in
herinnering
gebrachte
voorwaarden
waaronder de « toiletvrouwen ,, hun
werkzaamheid in dienst van verweerster
stelden en hun arbeid in haar dienst
uitvoerden, het bewijs niet konden opleveren tegen bepaalde termen van de
tussen die partijen ondertekende con~
tracten ·in, dat de contracten die hen met
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elkaar verbonden, geen aannemingscontt·acten waren, maar in werkelijkheid
arbeidsovereenkomsten die de opeisbaarheid met zich brachten van de
sociale zekerheidsbijdragen, bijdrageopslag en nalatigheidsintresten die eiser
had gevorderd (schending van aile in het
middel aangeduide wetsbepalingen) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest duidelijk vooropstelt dat « de realiteit
van de juridiscbe verboudingen tus-·
sen de contracterende partijen de
bovenband beeft op de terminologie
van bet contract»;
Overwegende dat om die realiteit
te acbterbalen, bet arbeidsbof alle
bewijsmiddelen laat aanwenden;
Overwegende dat het arbeidsbof
verder vaststelt dat de aanneming
van werk de realiteit is, dat de
partijen een aanneming hebben
gewild en dat het geschrift bet over
een aanneming heeft; dat bet
arbeidsbof tevens oordeelt dat er
dwaling nocb bedrog is; dat de
overige in het middel aangevochten
motivering overbodig is;
Wat bet eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat ook een aannemer zicb kan verbinden op bepaalde
dagen en uren en op een bepaalde
plaats bet werk uit te voeren, zich
kan vergenoegen met een vergoeding die bestaat uit vrij gegeven en
niet gevraagde fooien, en. zijn benodigdheden, al dan niet tegen betaling, kan betrekken bij de opdrachtgever;
Dat deze gegevens derhalve, noch
afzonderlijk noch samen, de feitenrechter in rechte ertoe dwingen het
contract voor een arbeidsovereenkomst te houden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening, veroordeelt eiser in de
kosten.
11 september 1978 3• kamer
Voorzjtter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Janssens - Gelijkluidende conclusie van de

h.
Lenaerts,
advocaat-generaal
Ad1·ocaten : mrs. De Bruyn en van
Heeke.

2'' KA:-IEH - 12 september 1978

RECHTERLIJKE

ORGANISATIE

STRAFZAKEN SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - RECHTER DIE DE ZAAK
TER TERECHTZITT!NG VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK HEEF'T BEHANDELD MEDEWERKING AAN HET ARREST OP HET
HOGER BEROEP - ONWETTIGHEID.

De rechter die de zaak ter terechtzitting
van de correctionele rechtbank heelt
behandefd, kan niet, zelf:S niet wanneer het vonnis door een andere
rechter is gewezen, afs raadsheer
medewerken aan het arrest op het
hager beroep (1). (Art. 292 Ger.W.)
(VA;~i

LAECKE, • IRIS , N.V. T. DE MEYERE,
TRO;\!MELEN A. R. ~I.. F.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 februari 1978
gewezen door het Hof van Beroep te
Gent;
I. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissing op
de rechtsvordering van bet openbaar ministerie :
Over het middef, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 292 van het
Gerechtelijk Wetboek :

Overwegende dat uit de stukken
van de procedure blijkt dat ondervoorzitter G. De Baets ter openbare
terechtzitting van de Correctionele
Rechtbank te Gent van 12 mei 1976,
als voorzitter van de vijfde kamer,
de zaak heeft behandeld, partijen
en getuigen heeft gehoord en bij
beslissing van dezelfde datum een
dag heeft bepaald voor de uitspraak;
dat, na nieuwe dagvaarding, de zaak
in haar gebeel opnieuw werd
behandeld door dezelfde kamer, die
er, zonder de medewerking van de
genoemde
magistraat,
uitspraak
over heeft gedaan;
(1) Cass., 11 maart 1963 (Bull. en Pas., 1963,
I, 763).
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Overwegende dat de genoemde
magistraat, na zijn benoeming tot
raadsheer in het Hof van Beroep te
Gent, deel heeft uitgemaakt van het
college dat, bij het bestreden arrest,
beslist heeft op de tegen het evenbedoelde vonnis ingestelde hogere
beroepen;
Overwegende dat de genoemde
magistraat aldus in hoger beroep de
daden van onderzoek heeft moeten
beoordelen, die hij zelf had verricht
in eerste aanleg;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 292 van het Gerechtelijk
Wetboek, nietig is het vonnis gewezen door een rechter die vroeger bij
het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt kennis genomen heeft
van de zaak;
Dat, nu zulks ten deze
geschied, het arrest nietig is;

is

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vorderingen :
Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging, al geschiedt
zij ambtshalve, van de beslissing op
de rechtsvordering van het openbaar ministerie de vernietiging
meebrengt van de beslissing op de
civielrechtelijke vorderingen die het
gevolg zijn ·van de eerstbedoelde
beslissing;
Om die redenen, en ongeacht het
door de eisers aangevoerde middel,
dat niet tot ruimere cassatie kan
leiden, 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 Antwerpen.
12 september 1978 2' kamer Voorzitter : Baron Richard, voorzitter
- Verslaggever : de h. Soetaert - GeJijkluidende conclusie van de h. Dumon,
procureur-generaal - Advocaten : mrs.
P. Ansiaux, R. Butzler.

2'

KA~IE!\-

12 september 1978

1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKE:\
1:\CIDE:'\TEEL BEROEP- BEG RIP.

2° VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VONNIS IN HOGER BEROEP VERNIETIGD OMDAT DE RECHTER BESLIST HEEFT
OVER EEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING·
DIE VOOR HEM NIET IS GEBRACHT - VERNIET!GING ZONDER VERWIJZ!NG.

1"

Wanneer de bwgerlij'ke part1} zich
tegen twee beklaagden heeft gesteld
en s]ech ts een Wlll hen tegen die
burgeriJjke partij in hager beroep is
gekomen,
maakt het inddenteel
beroep dat de burgerlijke part~j verklaart in te stellen '' tegen het bestreden vonnis " de bwgerlijke rechts\·ordering die zij vo01· de eerste rechter
lf'gen de andere beklaagde had inge-·
steld, niet aanhangig bij de rechter in
hager beroep (1).

2" Wanneer

een beslissing in hager
beroep vernietigd wordt in zoverre de
appelrechter beslist heeft over een
bwgerlijke rechtsvordering die voor
hem niet was gebracht, geschiedt de
vernietiging zonder verwijzing (2).
(MENSCHAERT T. DESOO, VAN GOETI!E,l)
ARREST

HET HOF; -- Gelet op het bestreden vonnis, op 21 april 1978 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
En overwegende dat de substantii:\le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
Il. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
door verweerder Desoo tegen eiseres
ingestelde
civielrechtelijke
vordering:
Over het vijfde
schending van de
het Wetboek van
741 tot 748 van
hoek,

middel, afgeleid uit de
artikelen 203, § 4, van
Strafvordering en 721.
het Gerechtelijk Wet-

(1) (2) Raadpl. Cass. 23 jan. 1957 (Bull. en Pas.,
1957, I, 598) en 25 juni 1974 (A. C., 1974, 1190).
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onrechte veroordeelt om aan de burgerlijke partij Desoo het beclrag van
20.000 frank, meer de vergoedende in terest vanaf 27 september 1976 en de
gerechtelijke interest vanaf heclen en de
kosten, te betalen en zich niet bevoegd
verklaart, gelet.op de vrijspraak van Van
Goethem, om te beslissen op de vorclering van de burgerlijke partij Desbo
tegen Van Goethem en ten onrechte het
incidenteel beroep van de burgerlijke
partij Desoo ontvankelijk en gegroncl
verklaart,
terwijl de rechtbank geen akte verleent in haar vonnis van het inciclenteel
beroep, noch vaststelt tegen wie het
inciclenteel beroep gericht is, en de
burgerlijke partij Desoo geen conclusie
nam ter zit.ting om incidenteel beroep in
te stellen zoals artikel 203, § 4, van het
Wetboek van Strafvord,ering het oplegt,
en het hager beroep aileen door de
beklaagde Van Goethem ingesteld is,
zodat het bestreden vonnis manifest
artikel 203 van het Wetboek van Strafvordering schendt; eiseres evident geen
hager beroep heeft ingesteld tegen haar
vrijspraak zodat conform het voormelde
artikel 203, § 4, en aan de rechtspraak
van het Hof, de burgerlijke partij Desoo
geen inciclenteel bero.ep tegen haar kon
mstellen; de burgerlijke partij Desoo
immers heeft berust in de vrijspraak van
eiseres, vermits zij tegen haar geen
hager
beroep
instelde,
conform
artikel 203, § 2, van het Wetboek van
Strafvordering, en, nu slechts de partij
Van Goethem hager beroep heeft ingec
steld tegen aile beschikkingen van het
vonnis en dus ook tegen de burgerlijke
partij Desoo, deze laatste alleen ge!ntimeerde were! ten opzichte van de rechtstreeks gedaagde in beroep Van Goethem, en het clus aileen tegen Van
Goethem is dat Desoo incidenteel beroep
kan instellen; wanneer de burgerlijke
partij zich in eerste aanleg tegen twee
beklaagden heeft gesteld en slechts een
van deze laatsteri hager beroep · heeft
ingeste]d tegen haar, het incidenteel
beroep dat de burgerlijke. partij verklaarde in te stellen tegen het aangevochten vonnis, het burgerlijk geding;
door de burgerlijke partij tegen de
andere beklaagde (ten deze eiseres)
ingesteld, niet aanhangig maakt•.voor .de
rechter in hager. beroep; het dus ten
onrechte is dat de rechtbank incidenteel
beroep tegen de eiseres ontvankelijk en
gegrond verklaart en de v9ormelde ver()Ordeling tegen haar uitspreeli:t, : , ·

Overwegende dat de verweerder
Desoo zich voor de eerste rechter
tegen eiseres en tegen de verweerder Van Goethem burgerlijke partij
had gesteld;
Overwegende dat de eerste rechter, eensdeels, eiseres beeft vrijgesproken van de baar ten laste
gelegde verkeersovertreding, en de
vordering van Desoo ontvankelijk
doch. ongegrqnd !weft verklaard
voor zover die tegen haar was
gericht, anderdeels, de door eiseres
rechtstreeks gedaagde Van Goethem
(thans venveerder sub 2) wegens
bepaalde hem ten laste gelegde
verkeersovertredingen beeft veroordeeld en hem tevens heeft veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan eiseres (handelend als
rechtstreeks dagende burgerlijke
partij) en aan de verweerder Desoo;
Overwegende dat enkel het openbaar ministerie en de verweerder
Van Goetbem tegen die be.slissing
principaal boger beroep hebben
ingesteld; dat de verweerder Desoo
ter terechtzitting van 24 maart 1978
incident.eel beroep instelde;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, na de verweerder Van Goethem te bebben vrijgesproken en
eiseres op de strafvordering te bebben veroordeeld, recbt doende op
het incidenteel beroep van Desoo,
diens vordering tegen eiseres inwilligt en baar tot betaling van de door
hem gevorderde schadevergoeding
veroordeelt; dat bij betzelfde vonnis
de recbtbank zicb onbevoegd verklaart om uitspraak .te doen over de
vordering van Desoo tegen Van
Goetbem, gelet op de vrijspraak van
laa tstgenoemde;
Overwsgende dat wanneer de
burgerlijke partij, zoals ten deze de
verweerder Desoo, zicb voor de
eerste recbter tegen twee beklaagden heeft gesteld en slecbts een
dezer, in dit geval de verweerder
Van Goetbem, tegen die burgerlijke
partij in boger beroep is gekomen,
bet inddenteel beroep dat de burgerlijke partij instelt, bij ontstentenis van een oorppronkelijk boger
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dit geval eiseres, de civielrechtelijke
vordering die tegen haar v66r de
eerste rechter was ingesteld niet
aanhangig maakt voor de rechter in
boger beroep;
Dat het middel
in
zoverre
gegrond is;

1"

Aangezien de regels betreflende de
bevoegdheid van de strafgerechten de
openbare orde raken, kan het middel
w<wrbij wordt aangevoerd dat de rechter onbevoegd was om kennis te
nemen van de burgerlijke rechtsvordering, voor het eerst vo01· het Hoi
worden voorgcdragen ( 1 ).

2" Hoewel de besjjssing Fan een strafge-

III. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van eiseres, rechtstreeks dagende burgerlijke partij, tegen de verweerder
Van Goethem :
Overwegende dat eiseres geen bijzonder middel aanvoert;

recht, waai·bij definitief uitspraak
wordt gedaan op de strafvordering en
op de vordering van de bwgerhjke
partij, aan deze laatste akte heeft
t·erleend dat zij voorbehoud maakt
voor de toekomst, is het strafgerecht
met meer bevoegd om kennis te
nemen van een nadere vorderina van
die burger!Jjke partij (2) (Art.
wet
17 april 1878.)

4

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het
uitspraak doet over de civielrechtelijke vordering van Desoo tegen
eiseres; 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 tweederde van de kosten
en Desoo in eenderde van de
kosten;. zegt dat er geen gr·ond is tot
verwijzing.
·

(EUHLINGS, VAN CALSTER T. GAETHOFS, NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE 1\IUTUALITE!TEN)
ARI\EST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 maart 1978 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op het arrest, op 23 november 1976 door het Hof gewezen
(3);

12 september 1978 2" kamer Voorzitter : Baron Richard, voorzitter;
Vers/aggever : de h. Delva '-- Gejjjf~lui
dende conclusie van de h. Duman, procureur-generaal ~ Adv6caat : mr. M.
Call:ant, Gent.

2'

KAMER-

12 september 1978

1° CASSATIEIVIIDDELEN '---'-

sniAFZAKEN
- Bl'RGERLIJKE RECHTSVORDERING - MIDDEL NIET VOOR DE F.EITENHECHTER M!)'GEVOEHD EN. H!EHUIT AFGELEID DAT !lET ,
STRAFGERECHT ONBEVOEGD WAS 0111 KENNIS
TE NEMEN VAN DIE RECHTSVORDEHING
ONTVAP:KELIJK 1\IIDDEL.

2° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG·

STRAFZAKEN - EINDBESLISSING OP DE
STRAFVORDEHING EN
DE
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - AKTEVERLENING AAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ VAN HAAR VOORBEHOUD VOOR DE TOEK01iST LATER
INGESTELDE VORDERING VAN DE. BURGERSTl~AFGERECHT NIET
LIJKE PARl'IJ
BEVOEGD.

1

I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen Gaethofs Monique :
Overwegend~ dat de eisers verklm·en afstand te doen van hun
voo,rziening, onder het voorbehoud
_opnieuw cassatieberoep in te stellen
wanneer er een eindbeslissing zal
zijn op de burgerlijke rechtsvordering van Monique Gaethofs;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiteri :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 4 en 27 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
vooral'gaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, 556 en 568 van het
Get'echtelijk Wetboek,
(1) (2) Cass. 30 november 1976 (A.C., 1977,
366).
(3) A. C., 1977, 326.

-38doordat, na te hebben vastgesteld dat
wat het Nationaal Verbond van Socialistische l\Iutualiteiten betreft, het arrest
van het Hof van Beroep te Antwerpen
van 7 november 1975 akte heeft vedeend
van bet voorbehoud voor de verder door
die burgerlijke partij voor te brengen
rekeningen wegens medische kosten die
zij betaald zou hebben als verzekeringsinstelling ten gunste van lVIonique Gaethofs, het bestreden arrest de vordering
van venveerder strekkende tot de terugbetaling van nieuwe medische uitgaven
ten laste van de eisers inwilligt,
ten6jl, ondanks het bovenvermelde
voorbehoud, het arrest van 7 november 1975 definitief uitspraak deed
over de burger!ijke rechtsvordering van
verweerder, zodat, met toepassing van
de artikelen 4 en 27 van de wet van 17
april 1878, aileen de burgerlijke rechtbanken bevoegd zijn om kennis te
nemen van de vordering om een nieuwe
schadevergoeding te bekomen en de
rechters in beroep zich, zelfs ambtshalve, onbevoegd dienden te verklaren
om uitspraak te doen over de vordering
van verweerder :
·

Overwegende dat het bestreden
arrest beslist over het meerdere van
de schadevergoeding ingevolge het
arrest door het Hof van Beroep te
Antwerpen op tegenspraak gewezen
op 7 november 1975 ;
Overwegende dat het bedoelde
arrest van 7 november 1975 de
eisers veroordeelde aan de verweerder te betalen het door hem
gevraagde bedrag van 1.263.287
fr.ank, verhoogd met interesten en
kosten, en hem voorts voorbehoud
verleende voor de verder door hem
voor te brengen rekeningen wegens
medische onkosten;
Overwegende dat de civielrechtelijkc vordering voor de strafrechter
slechts kan worden ingesteld terzelfdertijd als de strafvordering; dat
de regels betreffende de bevoegdheid van de strafrechter de openbare orde raken en dan ook voor
het eerst voor dit Hof kunnen
worden ingeroepen, terwijl de partijen die bevoegdheid niet kupnen
uitbreiden door vrijwillige verschijning;

Overwegende dat het arrest van
7 november 1975, waarbij aan verweerder alles werd toegewezen wat
hij had gevorderd een eindbeslissing uitmaakt, waardoor de
rechtsmacht van de strafrechter met
betrekking tot de civielrechtelijke
vordering van verweerder was uitgeput;
Overwegende dat het genoemde
arrest weliswaar akte verleent aan
de burgerlijke partij, thans verweerder, van haar voorbehoud voor de
verder door hem voor te brengen
rekeningen wegens medische onkosten, maar daar·door zijn karakter
van eindbeslissing niet verliest en
geen voorbereidende beslissing of
beslissing tot onderzoek wordt; dat
het bedoelde voorbehoud immers
geen betrekking heeft op een eis die
reeds bij het strafgerecht aanhangig
is gemaakt en die aanleiding geeft
tot
enige
onderzoeksmaatregel,
maar alleen op het eventueel instellen van een latere civielrechtelijke
vordering voor de bevoegde rechter,
zoals de ter zitting van 3 februari 1978 van het Hof van Beroep
te Antwerpen ingestelde rechtsvordering, welke het voorwerp is van
het bestreden arrest;
Overwegende dat de strafrechter
derhalve, toen de !itigieuze civielrechtelijke vordering werd ingesteld, niet meer bevoegd was om er
kennis van te nemen; dat door er
uitspraak over te doen, het arrest de
in het middel aangevoerde wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verleent de
eisers akte van de afstand van hun
voorziening in zoverre zij gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van Monique Gaethofs; ongeacht het tweede door de
eisers aangevoerde middel, dat tot
geen meer uitgebreide vernietiging
of vernietiging zonder verwijzing
kan leiden, vernietigt het bestreden
arrest in zoverre het uitspraak doet
over de civielrechtelijke vordering
van het Nationaal Verbond van
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dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt de eisers samen in eenvierde van de kosten, en verweerder
in de overige kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
12 september 1978 2'' kamer Voorzdter : Baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Versee - Gehjkluidende conclusje van de h. Duman, procureur-generaal
Advocaat
mr.
J. Dassesse.
2' KJ\i\IER - 12 september 1978

1° CASSATIE-

BEVOEGDHEID- STRJ\FZARECHTV AARDIGINGSGRO!\D
O:\OVERK0~1ELIJKE DWALING BESLUITEN
DIE DE RECHTER UIT DOOR HEM GEDA:\E
VASTSTELLINGEN HEEFT AFGELEID - TOEZICHT VAN HET HOF.
KEN

2" MISDRIJF -

RECHTVAARDIGINGSGROND
ONOVERKOMELIJKE DWALING VASTSTELLINGEN VAN DE FEITENRECHTER- TOEZICHT VAN HET HOF.

1" en 2" Het Hof van Cassatje gaat na of
ujt de feUen en omstandigheden die
de feUenrechter op onaantastbare
w1jze heeft vastgesteld, het bestaan
van een rechtvaardig1ngsgrond wettjg
kan worden afgeleid (1).
(NATIONALE l\IJAATSCHAPPIJ
DER BELGISCHE SPOORWEGEN T. MEUNIER)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 maart 1978 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij de tegen verweerder ingestelde
strafvordering vervallen wordt verklaard door verJarmg :
Overwegende dat het vonnis, na
beslist te hebben dat de strafvordering verjaard is en de kosten ten
(1) RaadpL Cass., 17 mei 1978 (A.C., 1978,
1096).

laste van de Staat gelaten te heb·
ben, oordeelt dat de vordering van
eiseres tijdig is ingesteld en ontvankelijk is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
door eiseres tegen verweerder ingestelde civielrechtelijke vordering :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 71 van het Strafwetboek, 1382 van het Burgerlijk Wethoek en 97 van de Grondwet,
do01·dat het vonnis, na te hebben
vastgesteld dat de publieke vordering
verjaard was, beslist dat de fout ten
laste van Meunier niet bewezen is gebleven en zich dientengevolge onbevoegd
verklaart om kennis te nemen van de
vordering van eiseres op grand « dat het
laden van de tractor gebeurde op de
bouwwerf van de firma Finet-Jambes
Namur buiten het toezicht van appelant
Meunier; dat een gelijkaardig stalen
geraamte bestemd voor de viaduct van
de E10 te Vilvoorde dailgs voordien langs
dezelfde aangeduide weg zonder hinder
werd vervoerd, dat tussen de werkelijke
hoogte van de brug en de door Meunier
vervoerde lading slechts een hoogteverschil van een paar centimeter bestond
en de lading slechts een 20 em a 25 em
hager was dan de normaal toegelaten
maximum hoogte, dat uit deze omstandigheden kan worden afgeleid dat de
bestuurder. .. nopens de maximale hoogte
van de lading op onvermijdbare wijze in
dwaling werd gebracht »,
terwjjJ, eerste onderdeel, aileen de
onoverwinnelijke dwaling die bestaat
wanneer een normaal vooruitziende persoon
in
dezelfde
omstandigheden
dezelfde daad zou verricht hebben, een
grand van rechtvaardiging oplevert als
bepaald in artikel 71 van het Strafwetboek; het feit dat de beklaagde nopens
de maximale hoogte van de lading op
onvermijdbare wijze in dwaling werd
gebracht geen grand van rechtvaardiging
uitmaakt, vermits de dwaling, om het
misdrijf te rechtvaardigen, onoverwinnelijk dient te zijn, wat het vonnis niet
vaststelt (schending van de artikelen 71
van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet),
tweede onderdeel, de door de rechters
in hoger beroep va&tgestelde feiten
waaruit zij afleiden dat de beklaagde
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van de telastlegging nict bewezen is, hun
beslissing niet kunnen rechtvaardigen,
omdat de vooruitziende bestuurder van
een voertuig de hoogte van de lading,
zelfs uitgevoerd door derden, dient te
controleren; het bestaan van vorig vervoer door andere chauffeurs zondcr
hinder . en de omstandigheid dat het
verschil tussen de hoogte van de lading
en de door de wet toegelaten maximum
hoogte een 20 em a 25 em was niet van
die aard dat zij een onoverwinnelijke
dwaling opleveren en een fout uitsluiten;
het vonnis, dat niet onderzoekt of Meunier kon of moest kennis hebben van de
te hoge lading, niet passend gemotiveerd
is vermits het niet vermeldt dat ieder
normale bonus pater famijjas oak op
dezelfde wijze in dwaling zou zijn
gebracht (schending van aile in het
middel aangeduide wetsbepalin.gen)

Overwegende dat het vonnis oordeelt dat de fout ten laste van
beklaagde Meunier, thans verweerder, in hager beroep niet bewezen is
gebleven op grand : « dat het laden
van de tractor gebeurde op de
bouwwerf van de firma FinetJambes Namur buiten het. toezicht
van appelant Meunier; dat een gelijkaardig stalen geraamte bestemd
voor de · viaduct van de ElO te
Vilvoorde daags voordien langs
dezelfde aangeduide weg zonder
hinder werd vervoerd; dat tussen de
werkelijke hoogte van de brug en
de door Meunier vervoerde lading
slechts een .hoogteverschil van een
paar centimeter bestond en de
lading slechts een 20 em a 25 em
hager was dan de normaal toegelaten maximum hoogte »;
Overwegende dat . de rechter uit
deze feitelijke vaststellingen niet
wettelijk heeft kunnen afleiden dat
de verweerder .zich op een onoverwinnelijke dwaling als rechtvaardigingsgrond mocht beroepen;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis voor zover het
uitspraak doet over de· door eiseres
tegen verweerder ingestelde civielrechtelijke vordering; verwerpt de
voorziening
voor
het
overige;

beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; .veroordeelt eiseres in een
derde van de kosten; laat de overige
kosten ten laste van verweerder;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Leuven, zitting houdend in hager
beroep.
12 september 1978 2" kamer Voorzitter : Baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Delva - Gejjjkluidende conclusie van de h. Duman, procureur-generaal
Adt·ocaat
mr.
J. Dassesse.
2" KAMER - 13 september 1978

1° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVOIWERIA'G - SCHORSING VAN DE VER.JARJi'iG - VOORZIENING TEGEN EEN BESLISSING WAARBIJ DEFINITIEF EN OP TEGENSPRAAK OP DE STHAFVORDERING IS BESLIST
- SCHORSI:\G VAN DE VER.JARI:'IG VANAF DE
UJTSPRAAK VAN DE BESLISSING TOT DIE VAN
BET CASSATIEARREST.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN AANTEKENJNG VAN
GETUIGENISSEN GEEN VERPLICHTING
VOOR STR.AFGERECHTEN DIE IN LAATSTE
AANLEG UITSPR.AAK DOEN.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN
STRAFZAKEN
BEKLAAGDE DIE TOT STAVING VAN ZIJN
V~RWEER OM EEN GETUJGENVERHOOR VERZOEKT - RECHTER DIE DE TELASTLEGGING
BEWEZEN VERKLAART OP GROND VAN DE
DOOR HEM BEPAALDE GEGEVENS VAN DE
ZAAK - GEMOTIVEERDE VERWERPING VAN
HET VER2'JJEK TOT GETUJGENVERHOOR

1"

Wanneer een partij zich in cassatie
heeft voorzien tegen een beslissing
waarb1j definitief en op tegenspraak
op de strafvordering uitspraak is
gedaan, is de ve1jaring van deze
vordering geschorst vanaf de uitspraak
van die beslissing totdat het cassatierecht wordt uitgesproken (1). (Art.
24 wet 17 april 1878).

2" De ve1plichting om aantekening te

houden van de getuigenissen geldt
niet voor de strafgerechten die in
laatste aanleg uitspraak doen (2).
(Art. 10 wet 1 Ip.ei 1849).
(1) Cass., 3 jan. 1977 (A.C, 1977, 471).
(2) Cass., 26 jan. 1976 (A.C, 1976, 615).
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beklaagde, tot stavjng
van zjjn venvee1~ om een getujgenverhoor verzoekt, wordt de afwjjzjng van
dat verzoek regelmatjg met redenen
omkleed doordat de rechter de tenlasteleg;gjng bewezen verklaart op grand
van de door hem bepaalde gegevens
van de zaak (1). (Art. 97 Gw.)
(CHAL'VEL)
ARREST (

vertajjng)

HET HOF; - Gelet op het arrest
van het Hof van 13 juni 1977;
Gelet op bet bestreden arrest, op
16 maart 1978 door het Hof van
Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste mjddel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 22, 24 van de
wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat de verjaring van de strafvordering ten laste van
eiser geschorst is geweest vanaf de dag
waarop het arrest van het Hof van
Beroep te ·Brussel aan de strafvordering
een
einde
heeft
gemaakt,
zegge
21 oktober 1976, tot op 13 juni 1977, dat
is de dag waarop het Hof de zaak naar
het Hof van Beroep te Luik verwezen
heeft en zodoende de strafvordering
weer op gang heeft gebracht,
terwjjJ : 1" de bij artikel 24 van de wet
van 17 april 1878 bepaalde schorsing van
de verjaring enkel geldend mag worden
geacht op de bij die wet bepaalde en
dergelijke gevallen, dat wil zeggen de
gevallen waarin de berechting van de
zaak door een wettelijk beletsel verhinderd wordt; 2" wanneer over de strafvordering gevonnist is bij een veroordelend
arrest dat de strafvordering beeindigt,
beklaagdes voorziening in cassatie uiteraard niet kan worden beschouwd als een
wettelijk beletsel dat de berechting van
·de zaak verhindert; 3" wanneer een veroordelend arrest in cassatie vernietigd
wordt, de partijen daar·door teruggebracht worden in de rechtstoestand
waarin zij zich bevonden op de dag van
het vernietigde arrest; met andere woorden, de strafvordering opnieuw ontstaat
zoals ze op die dag was, in welk geval
geen enkele wetsbepaling toelaat af te
wijken van de regel volgens welke de
(1) Raadpl. Cass., 23 sept. 1963 (Bull. en
Pas. 1964, I, 71) en 11 april 1978 (A.C., 1978,
919) en de noot get. F.D.

strafvordering om redenen van openbare
orde in ieder geval vervallen is bij het
verstrijken van de nieuwe verjaringstermijn die ingegaan is op de dag van de
laatste stuitende daad die nog binnen de
vanaf de dag van het misdrijf gerekende
verjaringstermijn verricht werd :

Overwegende dat het cassatieberoep tegen een op tegenspraak
gewezen eindbeslissing op de strafvordering de verjaring van die
rechtsvordering scborst vanaf de
uitspraak van die beslissing tot bij
:le uitspraak van bet cassatiearrest;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het tweede mjddel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
Over het derde mjddel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
Over het vjerde mjddel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
Over het vjjfde mMdel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het arrest uitdtukkelijk vermeldt dat zijn beslissing omtrent het
zogezegd ontbreken van aile krediet
vanwege de Kredietbank ten gunste van
eiser, gegrond is op de tijdens het
voorbereidend onderzoek door sommige
aangestelden van de Kredietbank en van
de Nationale Bank afgelegde verklaringen, maar daarbij niet antwoordt op de
conclusie waarin eiser : 1" betoogde dat
hij zich in dat verband wenste te
beroepen op het uiterst zorgvuldig
onderzoek dat voor het Hof van Beroep
te Brussel was gevoerd, en onder meer
op het getuigenverhoor; 2" ten bewijze
dat de Kredietbank hem inderdaad kredieten toestond, zich meer in het bijzonder beriep op de verklaringen die onderdirecteur Mertens van de Kredietbank
voor het Hof van Beroep te Brussel
afgelegd heeft en die volkomen in stlc"ijd
zijn met de door het arrest aangevoerde
verklaringen, die diezelfde getuige tijdens het voorbereidend onderzoek heeft
afgelegd; 3" deed gelden dat vermits er
van de getuigenverklaringen voor het
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had zich te beroepen - en zich dan ook
beriep - op de versie die hij in zijn
conclusie voor dat hof van die verklaringen gegeven had, nu die versie noch
door het parket noch door het Hof van
Beroep te Brussel enigermate werd
betwist; 4" voor het geval dat het Hof van
Beroep te Luik zou menen zich niet met
die versie te kunnen verenigen, dat hof
verzocht een nieuw verhoor te bevelen
van de door het Hof van Beroep te
Brussel verhoorde getuigen; waaruit
volgt dat het arrest niet wettelijk met
redenen is omkleed :
Overwegende dat het middel erop
neerkomt het gemis aan antwoord
aan te klagen op eisers aanspraak
om zijn verweer voor het Hof van
Beroep te Luik, waarnaar de zaak
verwezen werd, onder meer te steunen op verklaringen die voordien
door bepaalde getuigen voor het Hof
van Beroep te Brussel waren afge-legd maar aldaar niet opgetekend
waren; dat eiser in zijn conclusie
voor het Hof van Beroep te Luik
betoogde dat de versie die hij voor
het Hof van Beroep te Brussel van
die verklaringen gegeven had, noch
door dat hof noch door het parket
ervan betwist was en dus, behoudens nieuw verhoor van die getuigen, juist moest worden geacht;
Overwegende dat de verplichting
om aantekening te houden van de
getuigenissen niet geldt voor de
strafgerechten die in laatste aanleg
uitspraak doen;
Dat de inhoud van verklaringen
dre voor een hof van beroep afgelegd maar niet aangetekend zijn,
voor het hof waarnaar de zaak
verwezen is niet kan blijken uit de
versie die de verdachte daarvan
gegeven heeft voor het hof waarbij
de zaak eerst aanhangig was, en
die, volgens hem, noch door dat hof
noch door het parket ervan enigermate werd betwist;
Overwegende dat, wanneer de
beklaagde, ter adstructie van zijn
verweer, om een getuigenverhoor
verzoekt, de rechter de afwijzing
van dat verzoek regelmatig met

redenen omkleedt door de tenlastelegging bewezen te verklaren op
grond van de door hem bepaalde
gegevens van de zaak;
Overwegende dat, doordien zij op
grand van het deskundigenverslag,
op grand van verklaringen van eiser
zelf · en op grand van door hem
aangewezen getuigenissen en vermoeclens de aan eiser ten laste
gelegde feiten bewezen hebben
geacht, de rechters in hager beroep
impliciet eisers aanspraken hebben
afgewezen, en onder meer diens
verzoek om een nieuw getuigenverhoor;
Dat het arrest in dat opzicht
regelmatig met reclenen is omkleed;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
Over het zevende mjddel, afge1eid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,

Dat het middel feitelijke grandslag mist;
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, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
13 september 1978 2" kamer
Voorzdter en verslaggever : de h. Legros,
Gelijkluidende
afdelingsvoorzitter
conclusje van de h. Velu, advocaatgeneraal- Advocaat: mr. J. VanRyn.
2" KAMER - 13 september 1978

1° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- STRAFVORDER!NG- VOORZIENING TEGEN
DE BESL!SS!NG VAN HET VONNISGERECHTMIDDEL DAT UITSLUITEND BETREKKING
HEEFT OP HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK
- MIDDEL DAT GEEN BETREKKING HEEFT OP
DE BEVOEGDHEID NIET ONTVANKELIJK
MID DEL.

-432° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - IN PLEIDOOI 0:'-:TWII<KELDE MIDDELEN GEEN
VERPLIC!!TJ:\'G VOOR DE FEITENRECI-ITER
EROP TE A:\TWOORDEN.

1" Niet ontvankejjjk tot staving van een

voorziening welke aileen tegen de
beslissing van het vonnisgerecht is
gericht, is het middel dat niet op de
bevoegdheid, doch uitsluitend op het
voorbereidend onderzoek betrekking
heeft (1).
2"

De feitenrechter is niet ve1plicht te
antwoorden op de middelen die voor
hem in pleidooi door de beklaagde of
z~jn raadsman zijn voorgedragen (2).
(Art. 97 Gw.).
(EL ABDOUNI)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1978 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat de bestreden beslissing met
bevestiging van het beroepen vonnis
eiser veroordeelt uit hoofde van zware
diefstal,
terwijl, eerste onderdeel, eiser door de
benadeelde R... en door de naamloze
getuige van Marokkaanse nationaliteit
foutief als dader van de feiten werd
aangewezen;
tvveede onderdeel, hoewel eiser, die
nauwelijks Frans spreekt en deze taal
hoegenaamd niet kan lezen, door een
talk werd bijgestaan bij de behandeling
van de zaak ter zitting, het onderzoek
zelf van het dossier zonder de medewerking van een tolk gebeurd is;
derde ondeJ"deel, b.et hof van beroep
een antwoord schuldig blijft op het
verweer dat eiser bij pleidooi heeft
voorgedragen en volgens hetwelk ook de
lichtste twijfel in zijn voordeel moest
spelen:

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, bij
gebreke van conclusie betreffende
de schuld, de bij de telastlegging in
(1) Cass., 8 feb. 1977 (A.C:, 1977, 644).
(2) Cass .. ~R okt 1976, (A.C 19'?1 240)

de wettelijke bewoordingen omschreven feiten bewezen verklaart
en zijn beslissing aldus regelmatig
met redenen omkleedt;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de thans aangeklaagde onregelmatigheid ook
voor het vonnisgerecht is aangevoerd;
Dat het middel, dat niet op de
bevoegdheid maar uitsluitend op het
vooronderzoek betrekking heeft,
niet voor het eerst in cassatie kan
worden aangevoerd en derhalve niet
ontvankelijk is;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu eiser dienaangaande geen conclusie had genamen, het hof van beroep niet
behoefde te antwoorden op de grieven die eiser of diens raadsman bij
pleidooi voor dat hof hebben opgeworpen;
Dat dit onderdeel van het middel
naar recht faalt;
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, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
13 september 1978 2' kamer
Voorzittel' : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Stranard Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
A. Verlaeken en J.M. Flagothier.
2" KAMER - 13 september 1978

VOORZIENING IN CASSATIE -

TERMIJN - STRAFZAKEN - VOORZIENING TEGEN
EEN EINDARREST OP TEGENSPRAAK.

Buiten het geval van art. 40, vieJ"de lid,
wet 15 juni 1935 en het geval van
ovel'macht, is te laat ingediend de
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een eindarrest op tegenspraak is ingesteld JW het verstnjken van de term1jn
bepaald in art. 373 Sv. (1).
(SAPIELA)

Met de notitie overeenstemmend arrest
13 september 1978 2" kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - VerslaggeFer : de h. Stranard Gejjjkluidende conclusie van de h. Velu,
aclvocaa t-generaal.

1''
1°

KA~IER-

14 september 1978

WEGEN- OPE;>.;BARE WEG- BEGHIP.

2° WEG EN -

OPEN BARE WEG - VERPLICH
TI.\GE:\ EN LASTEN TEN BEHOEVE VAN DE
POLITIE OVER DE WEGEN.

1" Een voor het openbaar verkeer open-

staande weg is een openbare weg, ook
al is hij door een particulier opengesteld en al blijft de grand waarop l11j
is aange!egd toebehoren aan die particujjer (1).
2" Een openbare weg, oak al is hij door

een particulier opengesteld en al blijft
de grand waarop de weg is aangelegd
aan die particulier toebehoren, is
bezwaard met alle ve1plichtingen en
lasten ten behoeve van de pohtie over
de wegen, d. w.z. niet enkel uit de
regels die de vrijheid, veJJigheid en
salubriteit van het ve1keer betreffen,
maar ook uit die welke betrekking
hebben op het beheer van de weg, met
name op de rooilijn en het trace {3).
(STAD HOE! T. VINCKENBOSCH)
ARREST ( verta/ing)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing van 20 juli 1977 vau
de Bestendige Deputatie van de
Provincieraad van de Provincie
Luik;
(1) Cass., 21 juni 1978 (A.C., 1978, 1224).

(2) VAL'l'HIER. Dmit administratif de Ia Belgique, 1937, nr. 254, 305.
(3) Raadpl. Cass., 16 nov. 1906 (Bull. en Pas.,
u!U/, I, 45); 8 feb. 1926 (ibid., 1926, I, 223);
11 april 1969 (A.C., 1969, 702) en noot 2; 4 okt.
HJ/4 (ibid., 1975, 165); GE:-IOT, Voirie pubf,que
par ten·e, nr. 328, 410.

Overwegende dat de voorziening
beperkt is tot de beslissing over de
belasting voor het dienstjaar 1976;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet en van artikel 1 van het
gemeentebesluit van 30 maart 1972 van
de stad Hoei :

Overwegende dat een verkeersweg die openstaat voor het openbaar verkeer, een openbare weg is;
Dat het feit dat een dergelijke
weg door een prive-persoon is opengesteld en dat de bodem waarop de
weg is aangelegd hem blijft toebehoren, aan die weg niet de hoedanigheid van openbare weg ontneemt;
Overwegende dat een openbare
weg bezwaard is met aile verplichtingen en lasten ten behoeve van de
politie van de wegen, dat wil zeggen
niet enkel uit de regels die de
vrijheid, veiligheid en de salubriteit
van het verkeer betreffen, maar ook
uit die welke betrekking hebben op
het beheer van de weg met name op
de rooilijn en het trace;
Overwegende dat luifels, loggia's,
balkons, tribunes of zonneschermen
het vrije verkeer kunnen belemmeren of de rooilijn verstoren;
Overwegende dat artikel 1 van
het gemeentebesluit van de stad
Hoei van 30 maart 1972 derhalve,
zonder dat aan de term « openbare
weg » een extensieve betekenis
moet worden gegeven, toepasselijk
is op elke weg die voor het openbaar verkeer openstaat, zelfs wanneer die weg door een privepersoon is opengesteld en op grand
die hem toebehoort;
Overwegende dat de beslissing,
door erop te wijzen dat niet wordt
betwist dat de aardebaan van de
verkeersweg waaraan het gebouw is
gelegen aan verweerder toebehoort
en door te beslissen dat de belasting
niet verschuldigd is, om de enkele
reden dat het geen gebouw betreft
dat aan een openbare weg gelegen
is, in het onzekere laat of het ten
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deze een weg betreft die niet openstaat voor het openbaar verkeer dan
wei of die weg, hoewel prive, niettemin voor het openbaar verkeer
openstaat;
Overwegende dat de bes li ss ing,
nu zij steunt op een dubbelzinni ge
reden geving, ni et regelmati g met
redenen is omkleed;
Om die redenen, vernietigt de
bestreden beslissing in zoverre ze
uitspraak doet over de bel asting
voor het dienstjaar 19/6 en over de
kosten; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van d~ gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt vet'weerder
in de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Bestendige
Deputatie van de Provincieraad van
Namen.

1'<1/1 de art. 21 en J.J WJ.B. · berekend
aan de hand van de waarde die de
voor de verkrijging van de effecten
bestede goederen in het 1·ermogen l'an
de inbrengende l'ennootschap hadden,
d.i. de waarde die op de datum van de
inbreng van de ingebrachte elementen
nag moet afgeschreven worden, e l·entueel vermenigvuldigd met de rel·aforisatiecoefficient van art. 119 W.J.B. (1).

PIATER:'\E CO:-IFILL'X !\.V. T. BE LGISCHE STA.-\T
- ~ 11:'\I STER \'A:-i FI:'\A:'\CIEI\ )
r
'
ARREST ( vertafing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1 1977 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
'

I

I

0 1·er het eerste middel, afgeleid uit de

sc hending van de artike len 67, 78,
10:i va n de Grondwet, 21, 34, inzo nclerhe id § 2, 40, inzonder heid § 1, 2", e n § 2,
44, 96 en 105 van het Wetboe k van de
Inkomstenbe lastingen (ge let op de teksten van de genoemde artikelen 21, 34,
40, 44 en 105 v66r de inwerkingtreding
van de wijzigingen die werden aange14 septembe r 1978 1" kamer bracht bij de wet van 25 juni 1973, tot
Foorzitter : de h. lVIeeus, raadsheer, wnd. wijzigi n g van het Wetboek van de
voorzi tter - Verslaggever : de h . lVIahillnkomstenbelastingen),
lon - Geiljkluidende conclusie va n de h.
doordat het arrest, ter verwerping van
Kring s , advocaat-gene raal.
de vordering van eiseres, beslist dat zij
geen fi scaal aftrekbare minderwaarde
heeft verwezenlijkt, doch wei een belastbare meerwaarde, bij de verkoop tegen
de prij s van 20.000.000 frank, van aande1'' KAiiiER- 14 september 1978 ·
len van de vennootschap Frima die
eiseres in mei 1965 had verkregen in ruil
1° INKO!VISTENBELASTINGEN - WET- voor de inbreng van een tak van haar
bedrij£ die in de akte van inbreng op
BOEK VAN DE INKOMSTE NBELASTINGEN ,
ART. 40 PERSONENBELASTING - MEER69.940.000 frank werd geraamd (bedrag
WAARDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT AANDELEN
van de kapitaalverhoging van de venIN EEN VENNOOTSCHAP, VERKREGEN TER
nootschap Frima), welke aandelen sindsVERGOEDING VAN DE INBRENG VAN EEN
dien geboekt bleven tegen de waarde die
BEDRIJFSTAK- BEG RIP.
ze h adden op het ogenblik van de
f
I
2° INKOMSTENBELASTINGEN - WET- ' aankoop door eiseres,
en doordat het arrest die besli ssing
BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN,
hierop laat steunen dat de meerwaarde
ART. 40. - ' VENNOOTSCHAPSBELASTING MEERWAARDEN
MEERWAARDEN
DIE
die eiseres ter gelegenheid van die
VOORTVLOEIEN UIT AANDELEN IN EEN VENNOOTSCHAP ' VERKREGEN TER VERGOEDING
VAN DE INBRENG VAN EEN BEDRIJFSTAK BEG RIP.

1•

en 2" De meerwaarden

die voortvloeien uit aandelen in een vennootschap verkregen ter vergoeding van de
inbreng van een bedrijfstak, en die
verwezenlijkt zijn door de verkoop van
die aandelen worden, met toepassinl{

(1) Zie de ve1wijzingen in de conclusie O.M.
verschenen in Bull. en Pas., 1979, I, 44.
Op dezelfde dag is een arrest m oezelfde zin
gewezen op voorziening van de Compagnie
Brusse1 Lambert voor Financien en Industrie,
N.V. t. Be1gische Staat Minister · vim
Financien tegen ee.n-au:est van het Hof van
tl
1
beroep te Bcu

.., ,,
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-46inbreng in 1965 van een tak van haar
bedrijf had verwezenlijkt, met toepassing van artikel 40, § 1, 2", van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
vrijgesteld was; dat ingevolge artikel_ 13
van het koninklijk besluit tot mtvoermg
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, voor het bepalen van meerwaarden of minderwaarden dw betrekking hebben op aandelen ontvangen ter
vergoeding van een dergelijke inbreng,
de aanschaffingswaarde van die aandelen « wordt geacht gelijk te zijn aan het
bedrag dat op de datum van de inbreng
nog af te schrijven was op de ingebrachte activa », en dat de Komng
bevoead was om die regel uit te vaardigen i~gevolge de artikelen 67 van de
Grondwet en 40, § 1, 2", van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen,
terwijl, eerste onderdeel, naar luid van
artikel 40, § 1, 2", van het Wetboek van
de lnkomstenbelastingen (dat krachtens
artikel 96 van hetzelfde wetboek toepasselijk is op de vennootschappen),
« winsten ... volledig zijn vrijgesteld : ...
2" ingeval zij werden bekomen of vastgesteld ter gelegenheid van de inbreng,
onder de voorwaarden die de Koning
bepaalt, van een of meer bedrijfstakken
in een vennootschap... >>; die bepaling,
waarvan de bewoordingen klaar en duidelijk zijn, aan de Koning enkel de
macht geeft om de voorwaarden vast te
stellen waaraan de inbreng moet voldoen opdat de winsten welke worden
behaald of vastgesteld bij die inbreng
vrijgesteld zouden zijn; artikel 13 van
het koninklijk besluit tot uitvoering van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, in tegenstelling tot de ar·tikelen 10
en 12 van dat koninklijk besluit, geen
voorwaarde voor vrijstelling van de
inbreng uitvaardigt, doch integendeel
onderstelt dat reeds in het verleden een
bedrijfstak is ingebracht met vrijstelling
van belasting en dat de inbrenger, na
die inbreng, de in ruil ontvangen aandelen vervreemdt (wat ten deze het geval
is), of een minderwaarde op die ~ande
len zou willen boeken; artlkel 13 m een
dergelijk geval een dwingende regel
uitvaardigt (en niet een voorwaarde d1e
al dan niet kan worden vervuld), die
afwijkt van het gemeen recht dat volgt
uit de artikelen 21, 34, inzonderheid § 2,
44 en 96 van het wetboek, voor het
bepalen van de meerwaarde of de minderwaarde op de aandelen die verkregen
zijn als tegenwaarde voor de inbreng
van een bedrijfstak;

daaruit volgt dat de regel van
aenoemd artikel 13 van het konmkl!Jk
besluit tot uitvoering van het wetboek,
dat afwijkt van het gemeen recht vastgelegd in de artikelen 21, 34, inzonderhe1d
§ 2, 44, 96 en 105 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, de bevoegdheid overschrijdt die bij artikel 40, § 1,
2" van het Wetboek van de Inkomstenb~lastingen aan de Koning is gedelegeerd; dat artikel niet conform 1s aan de
wet en het hof van beroep de toepassmg
ervan had moeten weigeren ingevolge
artikel 107 van de Grondwet (schending
van aile in het middel bedoelde bepalingen);

tweede onderdeel, door te bepalen dat
aile winsten die worden verkregen ter
gelegenheid van de inbreng van een
bedrijfstak,
onder
de
voorwaarden
bepaald door de Koning
volled1g
vrijgesteld , zijn, met als enige beJ?erking de overdracht van belastmgheffmg
(bepaald bij § 3 van artikel 40) ten
aanzien van de « meuwe belastingplichtige » (vennootschap die de
inbreng ontvangt), artikel 40 van het
Wetboek van de Inlmmstenbelastingen
in duidelijke en klare bewoordingen aan
de vrijstelling van de verwezenlijkte
meerwaarde een definitief karakter verleent; in strijd met hetgeen het arrest
beslist, dit definitief karakter van de
vrijstelling in het geval van inbreng van
een bedrijfstak door een vennootschap
geenszins
wordt
aangetast
door
artikel 105 van hetzelfde wetboek, dat,
v66r de inwerkingtreding van de krachtens de wet van 25 juni 1973 tot
wijziging van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen aangebrachte wijziging, geen betrekking had op de krachtens artikel 40 van het wetboek vn]gestelde meerwaarden; artikel 13 van het
uitvoeringsbesluit van het wetboek, door
de regel uit te vaardigen waarop het
arrest heeft gesteund, daarentegen aan
de vrijste!ling van de meerwaarde die
verwezenlijkt wordt ter gelegenhe1d van
de inbreng van een bedrijfstak een
voorlopig karakter verleent, m. d1e zm
dat het bij de inbreng vnJgestelde
bedrag, volgens dat artikel, l~ter belastbaar wordt bij de vervreemdmg van de
in ruil voor de inbreng verkregen aandelen; genoemd artikel. 13 erto~ strekt,
zoals in het arrest mtdrukkehJk wordt
vastgesteld, « regels betreffende de
beperking van de vrijste!ling » mt te
vaardigen;

-47daaruit volgt dat de regel van
genoemd artikel 13 van het besluit tot
uitvoering van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, dat afwijkt van
het gemeen recht van de artikelen 21, 34,
inzonderheid § 2, 44, 96 en 105 van dit
wetboek, strijdig is met artikel 40, inzonderheid § 1, 2", en § 2, van hetzelfde
wetboek en dat het hof vah beroep de
toepassing ervan had moeten weigeren
ingevolge artikel 107 van de Grondwet
(schending van aile in het middel
bedoelde bepalingen) :

Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat artikel 40, § 1,
2", van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat belastbare meerwaarden worden vrijgesteld ingeval zij zijn verkregen of
vastgesteld ter gelegenheid van de
inbreng van bedrijfstakken in een
vennootschap;
Overwegende dat die bepaling
volgt uit de in de wet van
15 juli 1959 vastgelegde regels ter
bevordering van de opslorping of
fusie van vennootschappen en van
de inbreng van bedrijfstakken;
Overwegende dat artikel 40, § 1,
2", van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals artikel 2 van
de wet van 15 juli 1959, enkel
beoogt, onder bepaalde voorwaarden, de aanslag in de inkomstenbelastingen, waartoe de inbreng van
een bedrijfstak in een vennootschap
zonder die bepaling zou kunnen
leiden, ter gelegenheid en op het
ogenblik van die inbreng niet te
verrichten en aldus een hindernis
voor een dergelijke inbreng weg te
nemen;
Overwegende
dat
genoemd
artikel 40, waar het zegt dat aile
winsten en baten die het vermeldt
volledig zijn vrijgesteld,
enkel
bepaalt dat, wanneer de gestelde
voorwaarden
vervuld
zijn,
de
waarde van de aandelen die in ruil
voor een bedrijfstak werden gegeven niet in aanmerking mag worden
genomen; dat de wet aldus, betrekkelijk de wetgeving inzake de
inkomstenbelastingen, de verrichting bestaande in een onder die

voorwaarden verwezenlijkte inbreng
van een bedrijfstak, krachteloos
maakt, welke verrichting dienaangaande zowel voor de inbrenger als
voor de vennootschap die de
inbreng ontvangt, geen voordeel en
evenmin een nadeel kan opleveren;
Overwegende dat daarentegen
noch de voormelde bepaling noch
enige andere bepaling afbreuk doen
aan de belastbaarheid, ten name
van een handelsvennootschap, ingevolge artikel 21 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, van
de meerwaarden die voortvloeien
uit de aandelen in de rechten van
een vennootschap, ontvangen ter
vergoeding voor die inbreng, en die
verwezenlijkt zijn door de verkoop
van die aandelen;
Overwegende dat, overeenkomstig
laatstgenoemd artikel en artikel 34
van hetzelfde wetboek, die meerwaarden slechts berekend kunnen
worden aan de hand van hetzij de
waarde die tot de verwerving van de
aandelen gebruikte goederen in het
vermogen van de inbrengende vennootschap hadden, hetzij de WHB.rde
die op de datum van de inbreng van
de ingebrachte elementen nog moet
afgeschreven worden, eventueel vermenigvuldigd met de revalorisaLlecoefficient bepaald bij artikel 119
van het wetboek; dat, volgens de bij
de wet ingevoerde fictie, immers
geen enkele meerwaarde of minderwaarde van
die
elementen
geacht wordt tijdens de inbreng
verwezenlijkt te zijn;
Overwegende dat die regel identiek is aan de regel van artikel 13
van het koninklijk besluit van
4 maart 1965 tot uitvoering van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen; dat zelfs v66r de genoemde
regel bij de wet van 3 november 1976 in artikel 40 van het
wetboek werd ingevoegd, de bepalingen van de wet volstonden om
die regel op te leggen, zonder enig
beroep op de bepalingen van artikel
13 van het uitvoeringsbesluit;
Dat het arrest wettig beslist dat
. de genoemde regel toepasselijk is;

-48Overwegende dat het bijgevolg
geen belang heeft te onderzoeken of
de regel van artikel 13 van het
koninklijk besluit van 4 maart 1965
behoorde tot die welke de Koning
kon uitvaardigen ingevolge de delegatie bepaald bij artikel 40, § 1, 2",
van het Wetboek van de Inkomstenbe lastingen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97, 110,
112 van de Grondwet, 21, 34, § 2, 44,
96 en 105 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (gelet op de teksten van de genoemde artikelen 21, 34,
§ 2, 44 en 105 v66r de inwerkingtreding
van de wijzigingen die zijn aangebracht
bij de wet van 25 juni 1973 tot wijziging
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen),
doordat het arrest, ter verwerping van
de vordering van eiseres, beslist dat zij
geen fiscaal aftrekbare minderwaarde
heeft verwezenlijkt, doch wei een belastbare meerwaarde, bij de verkoop tegen
de prijs van 20.000.000 frank van aandelen van de vennootschap Frima die zij in
mei 1965 had verkregen in ruil voor de
inbreng van een tak van haar bedrijf,
die in de akte van inbreng op
69.940.000 frank werd geraamd (bedrag
van de kapitaalverhoging van de vennootschap Frima), welke aandelen sindsdien geboekt bleven tegen de waarde die
ze hadden op het ogenblik van de
aankoop door eiseres,
en doordat het arrest die beslissing
hierop laat steunen dat, « afgezien van
elke verwijzing naar artikel 13 » van het
uitvoeringsbesluit van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, « het fiscaal
recht op werkelijke feiten steunt; dat het
volgen van de stelling (van eiseres) tot
gevolg zou hebben dat men enkel door
boekingen, de opgeslorpte vennootschap
aile inhoud zou ontnemen door het in
aanmerking nemen, bij de overdracht
van de aandelen verkregen bij de opslorping, van verliezen die !outer fictief'
wuren wegens de overwaardering van
die aandelen en die niet overeenstemden
met de werkelijke waarde van de
inbrengen van de opslorpende vennootschap, wat cluidelijk in strijcl is met de
algemene
economie
van
de
belastingwetgeving »,
terwi;J, eerste onderdeel, die motieven
niet duidelijk maken of het hof van
beroep heeft geoordeeld dat ten deze de

inbreng in mei 1965 van eiseres in de
vennootschap Frima overgewaardeercl
werd, of dat het heeft geoordeeld dat de
juridische stelling die eiseres verdediut
het in andere gevallen zou moge!Gk
maken << !outer fictieve verliezen » af te
trekken wegens de inbreng van een
kunstmatig overgewaardeerde bedrijfstak; het Hof wegens die dubbelzinnigheid in de motieven de wettigheid van
het arrest niet kan nagaan, hetgeen
gelijkstaat met het ontbreken van motieven (schending van artikel 97 van de
Grondwet);

tweede onderdeel, indien het arrest
betekent dat de raming van de inbreng
van eiseres overgewaardeerd werd in de
akte van kapitaalverhoging van mei 1965
van de vennootschap Frima, het arrest
niet regelmatig met redenen is omkleed,
omdat het geenszins antwoordt op de
precieze middelen die eiseres aanvoert
in haar condusie, afdeling I, B, die
hierna wordt weergegeven : « Het is
uitgesloten dat de ir1breng van verzoeksters bedrijfstak zou overgewaardeerd
zijn. Immers :
1) Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van
21 mei 1965 volgt dat het kapitaal van de
vennootschap Frima (ex-Viking) v66r de
inbreng van verzoeksters bedrijfstak
65 miljoen frank bedroeg, vertegenwoordigd door 65.000 aandelen en dat deze
voornamelijk in het bezit waren van
twee vennootschappen die helemaal
niets uitstaande hadden met de verzoekende vennootschap : de Compagnie du
Congo pour le Commerce et l'Industrie
(C.C.C.I. : 56.195 aandelen) en de Compagnie du Katanga (8.255 aandelen) : zie
de lijst der aanwezigen die bij het
proces-verbaal is gevoegd en na dit
proces-verbaal in het Staatsblad is gepubliceerd (p. 7160).
Samen met de verhoging van het
kapitaal ten gevolge van de inbreng van
de verzoekende vennootschap, heeft
dezelfde algemene vergadering van
21 mei 1965 beslist :
a) de 65.000 bestaande aandelen om te
zetten in aandelen van reeks B ( eerste
besluit : Staatsblad, p. 7157);
b) het kapitaal een eerste maal te
verhogen ten belope van 5 miljoen frank
door uitgifte van 5.000 aandelen van
reeks B, waarop werd ingeschreven en
die volgestort werden in geld door
C.C.C.I. (tweede besluit
Staatsblad,
p. 7157);
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die in geld volgestort werden door
natuurlijke personen van de familie
Mateme (vierde besluit : Staatsblad
p. 7157).
'
Aldus bezaten C.C.C.I. en zijn groep
70.000 aandelen van reeks B, terwijl
verzoekster en enkele natuurlijke personen van de familie Materne in het bezit
kwamen van 70.000 aandelen van
reeks A (69.940 + 60). Bovendien werd
artikel 14 van de statuten van de vennootschap Frima gewijzigd door invoeging van de volgende bedingen : << De
vennootschap wordt beheerd door een
raad van ten minste vier !eden. Het
aantal beheerders in functie moet steeds
even zijn. Ten einde een gelijke vertegenwoordiging van beide reeksen aandeelhouders in de raad van beheer te
waarborgen moet de helft van de
beheerders "erkozen worden uit verschillende
kandidaten
voorgedragen
door ... de meerderheid van de aandeelhouders van reeks A en de andere helft
uit de verschillend~ kandidaten voorgedragen door ... de meerderheid van de
aandeelhouders van reeks B. » Zelfs
indien de verzoekster haar inbrerig had
willen overwaarderen quod 11011 hing zulks toch niet van haar af aangezien die overwaardering door de groep
C.C.C.I. vanzelfsprekend niet zou zijn
aanvaard. De juistheid van de waarde
die in de akte van kapitaalverhoging
toegekend wordt aan de inbreng van
verzoekster, wordt dus het best gewaarborgd door het feit dat die waarde werd
vastgesteld in gemeenschappelijk overleg
tussen twee groepen die volledig onafhankelijk staan van elkaar en die bij de
verrichting tegengestelde belangen hebben;
2) Overeenkomstig artikel 34 van de
wet op de vennootschappen, werd een
bedrijfsrevisor, de heer Thierry Wodon,
door de raad van beheer van de vennootschap Viking (later Frima) aangesteld om een verslag op te stellen
aangaande de beschrijving van verzoeksters inbreng in natura, aangaande de
gebruikte ramingsmethodes en de als
tegenprestatie toegekende vergoeding.
De conclusie van dit verslag wordt
weergegeven in het proces-verbaal van
de buitengewone algemene vergadering ·
(p 7156). De wettelijke taak van een
bedrijfsrevisor bestaat precies hierin dat
hij moet nagaan of de inbrengen niet
overgewaardeerd zijn, zodat derden kunnen misleid worden. In dit specifiek

5eval moest de door de vroegere raad
van beheer van de vennootschap Viking
aangewezen revisor nauwlcttend elke
overwaardering verhinderen, die rechtstreeks in strijd zou zijn met de belangen van de groep C.C.C.I »;
daaruit volgt dat het arrest niet re<>elmatig met redenen is omkleed (sch~n
ding van artikel 97 van de Grondwet);
derde 011derdeel, indien het hof van
beroep, zoals eiseres meent, door de in
het middel weergegeven motieven niet
l1eeft willen zeggen dat de raming van
de inbreng van eiseres in de akte van
kapitaalverhoging van mei 1965 van de
vennootschap Frima overgewaardeercl
were!, het arrest de in het midclel
becloelde bepalingen van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen heeft
geschonclen; men immers, ingevolge die
bepalingen, om vast te stellen of eiseres
. bij de verkoop, in 1968, van de Frimaaanclelen een belastbare meerwaarde
had verwezenlijkt die belastbaar was
krachtens artikel 21 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen of een
minderwaarcle die aftrekbaar was krachtens de artikelen 21 en 44 van hetzelfcle
wetboek, de verkoopprijs (20.000.000
frank) moest vergelijken met de aankoopwaarde van de verkochte aandelen,
eventueel vermindercl met de toegelaten
fiscale minclerwaarclen sinds de verkrijging (argument afgeleid uit artikel 34,
§ 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen); de aankoopwaarcle van de
Frima-aanclelen, die verkregen werden
als vergoeding voor een inbreng in
natura in 1965 door eiseres, overeenstemt met de waarde die in akte van
inbreng wordt toegekend aan de ingebrachte goederen en aan de aandelen tot
vergoeding ervan (behalve wanneer de
inbreng op bedrieglijke wijze overgewaardeerd is); ten deze uit de eigen
vaststellingen van het arrest volgt dat
die aankoopwaarde van de Frimaaandelen 69.940.000 frank bedroeg en dat
die aandelen tot de verkoop tegen die
waarde in de rekeningen van eiseres
geboekt bleven; daaruit volgt dat het
arrest, door te beslissen clat eiseres geen
minderwaarde had verwezenlijkt bij de
verkoop van haar Frima-aandelen, al de
in het middel bedoelde bepalingen van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen schendt;
vierde 011derdeel, belastingzaken ingevolge de artikelen 110 en 112 van de
Grondwet voorbehouden zijn aan de
wetgever en volledig geregeld worden bij
de wet en de besluiten ter uitvoering

-soervan; door uitspraak te cloen over cen
fiscaal geschil " buiten elke verwijzing ,
naar enige wettelijke of verordenende
bepaling, op grand van een bcweerd
beginsel van « realisme , van het fiscaul
recht (clat wmclt aangevoerd zonder clat
er ten cleze enig bedrieglijk voorwenclen
is vastgestelcl), en van de << algemene
economie inzake belastingen », het
arrest de artikelen llO en ll2 van de
Gronchvet schendt :
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste middel volgt
dat, zelfs al werd artikel 13 van het
koninklijk besluit van 4 maart 1965
genomen buiten de perken van de
door de wetgever gegeven delegatie,
de beslissing van het arrest toch
wettelijk verantwoord zou blijven;
Dat, bijgevolg, de grieven tegen
de andere motieven van het arrest,
betrekkelijk de wettigheid van de
belasting niet tot vernietiging van
de beslissing zouden kunnen leiden;
Dat het middel bijgevolg bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
14 september 1978 1' kamer Voorzitter : de h. Meeus, raadsheer, wnd.
voorzitter - Vers/aggever : de h. Mahillon - Ge!Jjkluidende conclusie van de h.
Krings, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Kirkpatrick en Fally.
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KOOP -

VERKOCHTE ZAAK DIE VRUCHTEN OF ANDERE JNKOMSTEN OPLEVERT INTEREST OP DE VERKOOPPRIJS VERSCHULDIGD TOT HET KAPITAAL IS BETAALD VOORWAARDEN.

[°

2° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - lVJIDDEL WAARIN STRIJDIGHEJD VAN DE REDENEN WORDT AANGEVOERD
- VAAGHEID- NIET ONTVANKELIJKHEID.

1° De rechter die vaststelt dat de ver-

kochte zaak vruchten of andere
inkomsten heeft opgeleverd, beslist
weWg dat de koper interest op de
verkoopprijs verschuldigd is tot het
kapitaal 1s betaald. (Art. 1652 B.W.)

2" Wcitens t·<wgheid is nict ontvankelJjk

het middel waarin stnjdJ~o;heid t•an de
redenen wordt aanget·oerd, zonder te
Fermelden waarin die strijd1jjheid
beslaat (1).
(Sc\f:YS .J. T. Sc\EYS P.)
c\IU\f:ST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 januari 1977 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eersle middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen ll22, ll34,
1135, 1146, 1153, 1315, 1319, 1320, 1322,
1604, 1605, 1610, 1614, 1625, 1652 van het
Burgerlijk Wetboek, 810, 871, 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de

Grondwet,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om aan verweerder de wettelijke rente
te betalen vanaf 23 december 1971 op
een bedrag van 562.500 frank, op grand
da t : eiser het volledige genot heeft
gehad van het bedoeld onroerend goed,
althans sedert de lichting van de optie
tot overneming van het onverdeeld aandeel van verweerder; overeenkomstig
artikel 1652 van het Burgerlijk Wetboek
de wettelijke rente verschuldigd is vanaf
23 decembe,· 1971,
terwij/, eerste onderdeel, het fe1t dat
eiser het genot van het onroerend goed
heeft gehad geenszins inhoudt dat dit
(mroerend goed vruchten of andere
inkomsten heeft opgeleverd, hetgeen
door verweerder geenszins wordt aangetoond
(schending
van
de
artikelen 1315, 1652 van het Burgerlijk
Wetboek, 870, 871 en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek),
Wat het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat eiser niet ontkent ten minste vanaf 23 december
1971, datum van de lichting van de
optie tot overnemen, het volledige
genot
van
het
kwestieuze
onroerend goed te hebben gehad;
Overwegende dat het hof van
beroep, door op deze grond te
beslissen dat eiser, overeenkomstig
artikel 1652 van het Burgerlijk Wetboek, de wettelijke rente op de
(1) Cass., 20 nov. 1975 (A.C, 1976, 368).

-51overnameprijs verschuldigd is, te
kennen geeft dat, naar zi.in oordeel,
de verkochte zaak voor eiser vruchten of andere inkomsten heeft opgeleverd;
Overwegende dat het arrest, zonder artikel 1652 van het Burgerlijk
Wetboek te schenden, heeft kunnen
aannemen dat het onroerend goed,
waarvan eiser het volledig genot
had en dat hi.i zelf in ziin inleidende clagvaarding beschrijft als
een handelshuis met aanhorigheden
en grand, voor hem vruchten of
andere inkomsten heeft opgeleverd
in de zin van deze wetsbepaling;
Overwegende dat het hof van
beroep, in afwezigheid van betwis~
ting daaromtrent, zonder schending
vim de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870, 871 en
1042 van het Gerechtelijk Wetboek,
het bewijs dat het kwestieuze goed
voor eiser vruchten of andere
inkomsten heeft opgeleverd heeft
kunnen vinden in het feit dat eiser
het volleclige genot van het goed,
dat een handelshuis was, heeft
gehad;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

terwijl, eerste onderdeel, het recht van
" voorkeur », dat aan eiser bij notariele
akte van 22 december 1965 were! toegekend en dat aan de grond ligt van de
ovcrname, geenszins cen verkoop is,
zodat het bestreden arrest ten onrechte
toepassing maakt van artikel 1652 van
het Bmgerlijk Wetboek (schencling van
de artikelen 815, 918, 931, 932, 938, 1582,
1652, 1688 van het Burgerlijk Wetboek
en 1207 van het Gerechtelijk Wetboek),
tweede onderdeel, het niet bestreden
arrest alvorens recht te doen van
25 april 1974 het beding ten voordele van
eiser, vervat in de notariele akte van
22 december 1965, bepaalt als een aanlwop met aanwijzende werking, zodat
het bestreclen arrest het gezag van
gewijsde van deze beslissing miskent en
in tegenspraak is met de motievcn ervan
(schending van de artikelen 23, 24, 25,
26 van het Gerechtelijk Wetboek en
97 van de Grondwet) :

Wat het dercle onderdeel betreft :
Dat
het
onderdeel
feitelijke
grand slag mist;

Wat het eerste onclerdeel betreft :
Overwegende dat de rechters
geen recht van « voorkeur " gelijk
stellen met een verkoop, doch, door
te oordelen dat de wettelijke rente
overeenkomstig artikel 1652 van het
Burgerlijk Wetboek verschuldigd is
vanaf de datum varY de lichting van
de optie tot overneming van het
onverdeeld aandeel van verweerder,
noodzakelijk beslissen dat de verkoop op die datum is tot stand
gekomen door het lichten, door
eiser, van zijn optie;
Dat het onderdeel, hetwelk op een
verkeerde interpretatie van het
arrest rust, feitelijke grondslag mist;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 815, 918,
931, 932, 938, 1582, 1652, 1688 van het
Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 25, 26,
1207 van het Gerechtelijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om aan verweerder de wettelijke rente
te betalen vanaf 23 december 1971 op
een bedrag van 562.500 frank, op grond
dat eiser het volledige genot heeft gehad
van het bedoelde onroerend goed,
althans sedert de lichting van de optie
tot overneming van het onverdeelde
aandeel van verweerder; dat overeenkomstig artikel 1652 van het Burgerlijk
Wetboek de wettelijke rente verschuldigd is vanaf 23 december 1971,

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest alvorens recht te doen van 25 april 1974,
waarnaar het bestreden arrest verwijst, het kwestieuze beding van de
notariele akte van 22 december 1965
een « optie tot overneming ( aankoop
met aanwijzende werking) >> noemt;
Overwegende dat het bestreden
arrest, door te oordelen dat de
verkoop tot stand kwam door de
lichting van deze optie tot overneming, het gezag van gewijsde van
voormeld arrest alvorens recht te
doen geenszins miskent;

Wat het tweede onderdeel betreft;
Dat
het
onderdeel
feitelijke
grondslag mist :
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GORIS

01·er het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1108, 1109,
1110, 1116, 1134, 1135, 1641 tot 1649 van
het Burgerlijk Wetboek en 1138, 2", van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest de eisers hoofdelijk
veroordeelt om aan verweerster een
schadevergoeding
te
betalen
van
42.439 frank op grond : dat de eisers met
kennis van zaken aan wijlen Dutton een
voertuig hebben verkocht dat totaal
ongeschikt was voor het gebruik dat
deze er wilde van maken; dat weliswaar
de verkoper van een occasievoertuig
geen vrijwaring verschuldigd is voor
zelfs onzichtbare gebreken; dat echter
ten deze aan de koper een opgekalfaterd
wrak werd geleverd dat aileen nag de
schijn van een voertuig vertoonde; dat
dergelijke praktijken niet in rechte kunnen beschermd worden onder de drogreden dat de koper maar had moeten uit
zijn ogen zien en zich desnoods had
moeten Iaten bijstaan; dat de formule
dat de occasiewagen verkocht wordt << in
de staat waarin hij zich bevindt en
gekend door de koper
weinig te
betekenen heeft, daar zij de verkoper
niet ontslaat van de algemene en dwingende regel van de goede trouw,
tenvijl, eerste onderdeel, de door de
eisers verkochte wagen bestempeld was
als een « occasie, in de staat waarin hij
zich bevindt, door de koper gekend »,
zodat de koper de mogelijkheid van de
gebreken betreffende de staat van het
voertuig aanvaardde en de eisers daarvoor geen vrijwaring verschuldigd waren
(schending van de artikelen 1134,
1135 en 1641 tot 1649 van het Burgerlijk
Wetboek),
tweede onderdeel, de vordering van
verweerster uitsluitend gegrond was op
verborgen gebreken en het arrest, door
te stellen dat het voertuig totaal ongeschikt was voor het voorziene gebruik en
het aileen om een schijn van een
voertuig ging, integendeel toepassing
maakt van de regelen van dwaling en
bedrog hetgeen door verweerster niet
werd gevraagd (schending van de.
artikelen 1108, 1109, 1110, 1116, 1641 tot
1649 van
het Burgerlijk Wetboek
en 1138, 2", van het Gerechtelijk Wethoek) :

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 november 1976
door het Hof van Beroep te Gent
gewezen;

Overwegende dat de verkoper die
een occasiewagen verkoopt « in de
staat waarin hij zich bevindt, door
de koper gekend », weliswaar in de
regel geen vrijwaring is verschuldigd voor de verborgen gebreken,

Overwegende dat het onderdeel
niet aantoont waardoor het bestreden arrest in tegenspraak zou zijn
met de motieven van het arrest
alvorens recht te doen en artikel 97
van de Grondwet zou schenden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
15 september 1978 1" kamer
Voorzitter en verslaggever : de h. de
Vreese, afdelingsvoorzittcr - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en Biltzler.
1,.
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1° KQQP- VERBORGE:I! GEBREKE:\ VA;Il DE
VERKOCHTE ZAAK- WAGE;\! VERKOCHT " 1:11
DE STAAT WAARIN HIJ ZICI-1 BEVI:\DT, DOOR
DE KOPEH GEKE:\D " - WAGE:I! WAARVi\;11 DE
GEBI\EKE:"J ZO GROF ZIJ:I! DAT HIJ TOTAAL
0:\GESCHIKT WAS VOOR HET 1\0R~IAAL
GEBRCIK- GEVOLGEN.

z''

KQQP- VERBORGEN GEBI\EKEN V,\N DE
VERKOCHTE ZAAK KOPER DIE SLECHTS
TERCGBETALI:\G VAN EEN GEDEELTE Vi\;11 DE
PHI.JS VORDERT KOPER 1\IET VERPLICHT
DE ZAAK TERUG TE GEVEN.

1" De rechter die vaststelt dat een occa-

siewagen die is verkocht " in de staat
waarin hij zich bevindt, door de koper
gekend » gebreken vertoont die zo grof
z~jn dat hij totaal ongeschikt is vow·
het nonmwl gebruik en dat de verkoop in dergejjjke omstandigheden,
door een beroepsverkope1; van kwade
trouw getuigt, veroordeelt die verkoper
wettig tot terugbetaling van een
gedeelte van de prijs. (Artt. 1134 en
1641 B.W.)
2" Wanneer de verkoper tot vrijwaring is
gehouden wegens verborgen gebreken
van de verkochte zaak, behoeft de
koper, die verkozen heeft slechts een
gedeelte Fan de pnjs terug te vorderen, de zaak niet terug te geven. (Art.
1644 B.W.)
('

GARAGE

RUPELMOTOR " P.V.B.A.,
P.V.B.A. T. VAN HELDEN)
ARREST

-53terwijl de koper, door de kwestieuze
clausule, de mogelijkheid van dergelijke gebreken aanvaardt;
Overwegende dat de rechter
nochtans, zonder schending van de
in het middel aangeduide wetsbepalingen, heeft kunnen oordelen dat
de eisers, die beroepsverkopers zijn
en die, zoals het arrest ten deze
vaststelt, met kennis van zaken een
voertuig verkochten waarvan de
gebreken « zo grof » zijn dat men,
in het geheel beschouwd, moet
besluiten dat het « totaal ongeschikt
is voor het normaal gebruik »,
niettegenstaande voormelde clausule, wei vrijwaring verschuldigd
zijn en de koper de mogelijkheid
van dergelijke gebreken niet heeft
aanvaard;
Overwegende dat, door te om·delen dat ten deze « een Ot-'gekalfaterd
wrak werd geleverd dat aileen nog
de schijn van een voertuig vertoonde en waarmede het levensgevaarlijk was te rijden en dat de
kwestieuze clausule de eisers niet
ontslaat van de algemene en dwingende regel van de goede trouw >>,
de rechter geen toepassing maakt
van de regeling van dwaling of
bedrog, doch aileen wil beduiden
dat de gebreken het voertuig totaal
ongeschikt maken voor het
gebruik waartoe men het bestemt >>,
zoals door artikel 1641 van het
Burgerlijk Wetboek is bepaald, en
dat een verkoop in zulke omstandigheden van kwade trouw getuigt;
Dat geen van de onderdelen van
het middel kan worden aangenomen;
Over het tweede mjddel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1184, 1641,
1643, 1644, 1645, 1647 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat bet arrest de eisers hoofdelijk
veroordeelt om aan verweerster een
scbadevergoeding
te
betalen
van
42.439 frank op grond dat, vermits bet
voorwerp van de verkoop totaal waardeloos is geworden, verweerster het niet
client terug te geven; zij wei recbt heeft
op een schadeloosstelling voor de berekening waarvan aan de ene kant rekening wordt gebouden met de betaalde

prijs en aan de andere kant met bet
zeven maanden durende gebruik ervan,
tenF~j/, eerste onderdeef, bet feit dat
de verkochte auto waardeloos zou zijn,
geen reden is om verweerster te machtigen het voertuig niet aan de eisers terug
te geven (schending van de artikelen 1184, 1641, 1643, 1644, 1645 en
1641 van het Burgerlijk Wetboek),
tweede onderdeel, bet arrest de terugave van de gebele prijs of van een
gedeelte van de prijs verwart met de
schadevergoeding, en ten onrechte de
prijs aanhoudt als basis van de schadevergoeding; deze motieven de toegekende schadevergoeding niet wettelijk
rechtvaardigen (schending van aile ingeroepen artikelen) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat luidens artikel 1644 van het Burgerlijk Wethoek, de koper de keus heeft om
ofwel de zaak terug te geven en zich
de prijs te doen terugbetalen ofwel
de zaak te behouden en zich een
gedeelte van de prijs te doen terugbetalen, welk gedeelte door deskundigen zal worden bepaald;
Overwegende dat de vordering
luidens de inleidende dagvaarding
strekte tot betaling « ten titel van
schadevergoeding >> van het door de
deskundige op 42.439 frank geraamde bedrag van de schade;
Dat ook in conclusie voor het hof
van beroep veroordeling wordt
gevorderd tot betaling « ten titel van
schadevergoeding >> van het door de
deskundige begrote bedrag;
Overwegende dat, nu hieruit
blijkt dat verweerster voor de
tweede mogelijkheid van voormeld
artikel 16':.~ had gekozen en de zaak
derhalve niet diende terug te geven,
terwijl het hof van beroep het door
de deskundige bepaalde bedrag toekent (dat slechts een gedeelte is van
de koopprijs van 46.000 frank}, de
beslissing wettelijk gerechtvaardigd
is overeenkomstig artikel 1644 van
het Burgerlijk Wetboek;
Overwegend~ dat dienvolgens, a!
was het door de eisers in het
onderdeel aangevoerde middel gegrond, de beslissing waarbij het

-54arrest de eisers veroordeelt tot betaling van 42.439 frank, wettelijk
gerechtvaarcligcl blijft, zoclat bet
onderdeel bi.i gebrek aan belang
niet ontvankelijk is;
Wat bet tweede
treft :

onderdeel

15 september 1978 -

1" kamer -

Voorzdter en verslaggever : de h. De
Vreese, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidendc conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - AdFocaten : mrs.
Houtekier en De Baeck.

be-

Overwegencle clat bet arrest, door
bij de berekening van de « scbadeloosstelling " wegens verborgen
gebreken, rekening te bouden met
de « voor het voertuig betaalde prijs
en met het gebruik ervan geclurende
zeven maanclen "• en daarvoor
42.439 frank toe te kennen, duidelijk
de wegens « terugbetaling van een
gecleelte van de prijs , toegekende
som berekent door van de voor het
voertuig
betaalde
prijs
(van
46.000 frank) een deel af te trekken
wegens bet genot dat verweersters
recbtsvoorganger gedurencle zeven
maanclen van de wagen beeft gebad;
Dat het arrest zodoende van
artikel 164L1 van het Burgerlijk Wetboek een juiste toepassing maakt en
zijn beslissing regelmatig motiveert;
Overwegende dat de omstandigbeid dat bet arrest de door dit
artikel bedoelde terugbetaling van
een door een deskundige te bepalen
gedeelte van de prijs « schadeloosstelling , noemt, de wettelijkheid van de beslissing niet aantast
en met name niet betekent dat het
bof van beroep de door de
artikelen 1645 en 1647 van dit Wethoek bepaalde schadevergoeding
met de door artikel 1644 bepaalde
terugbetaling van een gedeelte van
de prijs zou verwarren;
Dat bet onderdeel niet aantoont
waardoor de artikelen 1184, 1641 en
1643 van bet Burgerlijk Wetboek
zouden zijn geschonden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
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GENEESKUNST -

ORDE VAN i\POTIIEKERS - TUCHTVORDERING - BEROEPSVERENIGI:\G VAN APOTHEKERS DIE EEN REGELING
HEEVf VASTGESTELD VOOR EEN WACHTDIENST, VOOR DE SLUITINGSUREN VAN DE
OFFICINA'S EN DE VAiv\NTIEPERIODEN APOTIIEKER DIE GEEN LID IS VAN DIE VERENIGING EN ZONDER WETTIGE REDENEN
SYSTE~IATISCH NlET SAMENWERKT MET Z!JN
CONFRATERS, ZOALS ZULKS VEREIST IS,
ZODAT HIJ DE TOEPASSING VAN DEZE REGELING llEMOEILIJKT- OVERTREDING VAN DE
REGELS INZAKE DE PLICHTENLEER.

Hoewel hij geen lid is van een beroepsvereniging die een regeling heeft vastgesteld voor een wachtdienst, voor de
diensturen van de officina's en de
vakantieperioden, tach kan hij de
regels inzake de plichtenleer overtreden de apothekeJ' die, zonder wettige
reden en misbrwk makend van zijn
recht om zijn beroep vrij uit te
oefenen, systematisch niet samenweJ*t met zijn confraters, zoals zulks
vereist is, zodat hij de toepassing van
een dergelijke regeling bemoeilijkt (1).
(VAN POUCKE T. ORDE VAN APOTHEKERS)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 20 december 1977
gewezen door de Raad van Beroep,
met het Nederlands als voertaal,
van de Orde van Apothekers;
Over het middel, afgeleid uit de schending van het algemeen rechtsbeginsel
van de vrije uitoefening van de handel
en de verschillende beroepen zoals vastgelegd in artikel 7 van bet decreet van
2-17 maart 1791, houdende « suppression
de tous les droits d'aides, de toutes les
maitrises et jurandes, et etablissement
de patentes », van bet algemeen rechtsbeglnsel van de vrijheid van vereniging
(1) Cass., 20 sept. 1974 (A.C, 1975, 89).
Raadpl. Cass., 12 jan. 1973 (ibM., 1873, 490)
en 28 april 1978 (ibid., 1978, 1002).

-55zoals vastgelcgd in artikel 20 ·.ran de
Grondwet, 6, meer bepaald 2", 13, 16, 24,
§ 1, van het koninklijk besluit nr. 80 van
10 november 1967 betreffende de Ordc
der Apothekers, 9, § 1, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967
betreffende de geneeskunst, de uitoefening van de daaraan verbonden beroepen en de geneeskundige commissies,
29 van het koninklijk besluit van
29 mei 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde
van Apothekcrs, en 97 van de Grondwet,
doordat de beslissing, bij bevestiging
van de bcroepen beslissing, tegen eiser
een schorsing uitspreekt van het recht
om de artsenijbercidkunde uit te oefenen gedurende een termijn van acht
dagen, zulks omdat de Apothekersvereniging voor Kortrijk en Omliggende op
13 januari 1975 een reglement van
inwendige orde voor Kortrijk-stad had
goedgekeurd met betrekking tot de
wacht- en zondagdienst, dat hierbij
dagelijkse en wekelijkse sluitingsuren
werden bepaald, dat eiser, die geen lid is
van voormelde vereniging, zijn officina
de zaterdagnamiddag niet sluit en aldus
gezegd reglement van inwendige orde
niet in acht neemt, dat artikel 9, § 1, van
het koninklijk besluit nr. 78 van
10 november 1967 bepaalt dat de representatieve beroepsverenigingen van de
beoefenaars van de artsenijbereidkunde
of de te dien einde opgerichte groeperingen wachtdiensten mogen instellen, die
de bevolking een regelmatige toediening
van de gezondheidszorgen waarborgen,
dat
voormelde
Apothekersvereniging
derhalve bevoegd was om een reglement
van inwendige orde uit te vaardigen
nopens de wacht- en zondagdienst en
dus sluitingsuren te bepalen, dat we!iswaar, indien de beroepsverenigingen.aan
hun !eden bepaalde wachtdiensten, sluitingsuren en vakantieperiodes mogen
opleggen, geen enkele wetsbepaling hun
het recht toekent apothekers, die geen
lid zijn van een dergelijke beroepsveremgmg, aan deze regeling van hun
prestaties en van hun vakantie te onderwerpen, dat niettemin een aldus niet
aangesloten apotheker die, misbruik
makend van zijn recht om zijn beroep
op vrije wijze uit te oefenen, zonder
wettige reden de sluitingsuren van zijn
officina zo zou schikken dat de toepassing van de door de beroepsvereniging
in verband met sluitingsuren en vakantie getroffen regeling onmogelijk zou
worden gemaakt of bemoeilijkt, daardoor zou kunnen worden beschouwd als

tc kort komend aan de regels van de
plichtenleer of aan de waardigheid of de
eerlijkheid van de !eden van de Orde,
dat eiser geen wettige reden inroept om
de opgelegde sluitingsuren niet te eerbiedigen, dat de door hem genomen
schikking de door de beroepsvereniging
in verband met de sluitingsuren en
vakanties getroffen regeling schaadt en
in het gedrang brengt, dat niet als
wetlige reden kan gelden, noch de
beweerde bedoeling om enkel en alleen
de eigen clienteel van dienst te zijn en
geenszins om meer clienten naar zich
toe te halen, noch de mogelijkheid dat
een of tv/ee in de officina van eiser
werkende apothekers zouden moeten
afgedankt worden indien de zaterdag
namiddag gesloten wordt, noch het feit
dat eiser een talrijk bediendenpersoneel
heeft aangeworven en dat de belangrijkste verkoopnamiddag de zaterdagnamiddag is, en dat de Raad zich niet in te
Iaten heeft met dergelijke aan de uitoefening van het beroep vreemde beschouv..ringen,

tenv1jl, eerste onderdeel, overeenkomstig de twee hoger vermelde rechtsbeginselen vastgelegd in de artikelen 7
van voormeld decreet van 2-17 maart
1791 en 20 van de Grondwet, de hoger
gepreciseerde door. eiser ingeroepen
redenen als wettige redenen dienden te
worden beschouwd, die aan eiser toelieten in een zekere mate de toepassing te
bemoeilijken van het reglement van
inwendige
orde
hetwelk
op
13 januari 1975 door de hoger vermelde
Apothekersvereniging,
overeenkomstig
artikel 9, § 1, van het koninklijk besluit
nr. 78 van 10 november 1967, werd
goedgekeurd, tenzij - ten gevolge van
een eventuele wanverhouding tussen
enerzijds de belangen van eiser, van zijn
medewerkers en van zijn bedienden, en
anderzijds de door hem teweeggebrachte
stoornis in de toepassing van gezegd
reglement, welke wanverhouding ten
deze door de beslissing niet werd aangehouden - de gedraging van eiser als
een
misbruik
diende
te
worden
beschouwd, waaruit volgt dat gezegde
door eiser ingeroepen redenen geenszins
vreemd waren aan de uitoefening van
zijn beroep, en dat de gedraging van
eiser geenszins indruiste tegen de plichtenleer, de waardigheid en de eerlijkheid
. van de !eden van de Orde en derhalve
niet vatbaar was voor een tuchtsanctie
overeenkomstig de artikelen 6, meer
bepaald 2", 13 en 16 van het kuninklijk
besluit nr. 80 van 10 november 1967,

-56tweede onderdeel, de motivering van
de beslissing minstens het niet mogelijk
maakt te weten of de raad van beroep in
rechte heeft geoordeeld dat de sociale en
economische belangen van eiser, van
zijn medewerkers en van zijn bedienden,
in geen geval een wettige reden konden
uitmaken om de toepassing van het door
voormelde Apothekersvereniging goedgekeurd reglement van inwendige orde
in enige mate te bemoeilijken, dan wei
in feite heeft geoordeeld dat ten deze
een wanverhouding bestond tussen enerzijds de belangen van eiser, van zijn
medewerkers en van zijn bedienden en
anderzijds de mate waarin eiser de
toepassing
van
gezegd
reglement
bemoeilijkte, welke dubbelzinnigheid in
de motivering van de beslissing het hof
niet in de mogelijkheid stelt na te gaan
of de raad van beroep een juiste toepassing heeft gedaan van de in het eerste
onderdeel ingeroepen algemene rechtsbeginselen, wettelijke en reglementaire
bepalingen, hetgeen gelijkstaat met een
gebrek aan de door de artikelen 97 van
de Grondwet, 24, § 1, van het koninklijk
besluit nr. 80 van 10 november 1967 en
29 van voormeld koninklijk besluit van
29 mei 1970 vereiste motivering,
derde onderdeel, de beslissing in aile
geval het middel onbeantwoord heeft
gelaten, waardoor eiser in zijn conclusie
voor de raad van beroep liet gelden dat
in zijn officina op zaterdagnamiddag
geen klanten kwamen van andere apothekers en ook geen paW~nten die van
de dienstdoende dokters kwamen met
een dringend voorschrift, maar wel een
vaste en eigen clienteel, welk gebrek aan
antwoord gelijkstaat met een gebrek aan
de door de artikelen 97 van de Grandwet, 24, § 1, van het koninklijk besluit
nr. 80 van 10 november 1967 en 29 van
voormeld
koninklijk
besluit
van
29 mei 1970 vereiste motivering :

specifieert, << kunnen gelden als
wettige redenen om de ingerichte
wachtdiensten, die de bevolking een
regelmatige en behoorlijke toediening van gezondheidszorgen waarborgen, te dwarsbomen "• en besluit
dat << gelet op al de omstandigheden
eigen aan de zaak, de getroffen
maatregel verantwoord is »;
Overwegende dat de raad van
beroep zodoende zonder dubbelzinnigheid te kennen geeft dat hij in
feite oordeelt dat de door eiser
aangevoerde redenen niet van die
aard zijn dat zij het schaden, in
gedrang brengen en dwarsbomen
van bedoelde regeling zouden wettigen, aldus aannemend dat de door
eiser aangevoerde redenen niet
opwegen tegen de stoornis die zijn
gedraging in de door de beroepsvereniging
getroffen
regeling
teweegbrengt;
Overwegende dat hij meteen te
kennen geeft dat de gedraging van
eiser als een misbruik van zijn
recht om zijn beroep op vrije wijze
uit te oefenen moet worden
beschouwd;
Overwegende dat de raad van
beroep, op grond van voormelde
vaststellingen en beschouwingen,
zonder schending van de in het
. eerste onderdeel aangeduide wetsbepalingen
en
rechtsbeginselen,
heeft kunnen oordelen dat de door
eiser aangevoerde en in het middel
aangehaalde redenen niet kunnen
gelden als wettige redenen om de
door voormelde beroepsvereniging
getroffen regeling inzake sluitingsWat de eerste twee onderdelen uren en vakantie te dwarsbomen, te
betreft :
schaden en in het gedrang te brenOverwegende dat, na te hebben gen;
Dat het tweede onderdeel feitevastgesteld dat de door eiser genomen schikking de door de Apothe- lijke grondslag mist en het eerste
kersvereniging van Kortrijk en onderdeel niet kan worden aangeomliggende in verband met slui- nomen;
tingsuren en vakantie getroffen
Wat het derde onderdeel betreft :
regeling « schaadt en in het gedrang
Overwegende dat eisers conclusie,
brerigt ''• de beslissing oordeelt dat luidens welke op zaterdagnamiddag
« noch de zogezegd deontologische
geen klanten van andere apothekers
reden, noch de sociale reden, noch kwamen, ook geen patii'~nten die
de economische reden » die eiser met een dringend voorschrift van de
aanvoert en die de raad van beroep dienstdoende dokter kwamen, maar

-57we! een vaste eigen clienteel, wordt
beantwoord door de beschouwing
dat de door eiser aangevoerde redenen, met name zijn
beweerde
bedoeling om (door het openhouden
vah zijn officina op zaterdagnamiddag) enkel het eigen clienteel van
dienst te zijn en geenszins om meer
clienten naar zich toe te halen, niet
als wettige reden kunnen gelden >>;
Dat
het
onderdeel feitelijke
grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening, veroordeelt eiser in de
kosten.
15 september 1978 -

1' kamer

Voorzj[ter en verslaggever : de h. de
Vreese, afdelingsvoorzitter - Ge]jjkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal Advocaten : mrs.
Bayart en De Bruyn.

3'

KAMER -

18 september 1978

2° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- CASSATIEGEDING- TEGEMOETKO~IING VOOR MINDER-VALIDEN VOORZIENING VAN EEN MINDER-VALIDE TEGEN DE
BESLISSING OVER ZIJN AANVRAAG - VERWERPING VAN DE VOORZIENING - VEROORDELING VAN DE BELGISCHE STAAT IN DE
KOSTEN.

1• De rechter steunt wettig op de parle-

mentaire voorbereiding van een wet
om de betekenis en de draagwijdte
ervan vast te stellen (1).
2" Wanneer het hof de voorziening van

een minder-valMe tegen de beslissing
over een aanvraag op basis van de
wetgeving betreffende het toekennen
van tegemoetkomingen aan mindervaliden verwe1pt, veroordeelt het de
Belgische Staat in de kosten (2).
(Artt. 582, 1", 1017, tweede lid, en 1111,
vierde lid, Ger. W.).
{BERNIER T. BELGISCHE STAAT MINISTER
VAN SOCIALE VOORZORG)
ARREST ( vedafing)

VOORZIENING

IN

CASSATIE

DIENSTPLICHTZAKEN VOORZIENING
TEGEN DE BESLISSING VAN DE MILITAIRE
COMMISSIE VAN BEROEP VOOR GESCH!KTHEID EN REFORM- NIET ONTVANKELIJK.

Niet ontvankejjjk is de voorziening
tegen een besjjssing van de militake
commissie van beroep voor geschiktheid en ref01m (1). (Art. 50 Dienstplichtw.).
(SAND)

Met de notitie overeenstemmend arrest
18 september 1978 -

3' kamer : de h.
Gerniers, afdelingsvoorzitter Ge]jjkluidende conclusie van de h. Duchatelet, advocaat-generaal.

VoorzHter

en

verslaggever

,

3' KAMER - 18 september 1978

1° WETTEN EN BESLUITEN-

UITLEGGING VAN DE WET- DE RECHTER KAN STEUN
VINDEN IN DE PARLEMENTA!RE VOORBEREIDING VAN DE WET OM DE BETEKENIS VAN DE
WET VAS'!' TE STELLEN.

(1) Vgl. nopens de voorziening tegen de
beslissing van de hoofdgeneesheer van de
Gezondheidsdienst van het Recruterings- en
Selectiecentrum, Cass., 22 juli 1969 (A.C, 1969,
1080).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 oktober 1976 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2, § 1, van de
wet van 27 juni 1969 en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest beslist dat onderzocht m'oet worden in hoeverre de wetten en besluiten betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de minder-validen, zoals ze voortvloeien uit de
parlementaire voorbereiding en zoals ze
(1) Raadpl. over een commentaar in de
memorie van toelichting, Cass., 31 jan.
1961 (Bull. en Pas., 1961, I, 584); over de
verklaring van een minister bij de goedkeuring van de wet door een wetgevende kamer,
raadp!. Cass., 16 jan. 1958 (ibid., 1958, I, 508);
over de verklaring door de verslaggever van de
commissie van een der wetgevende \{amers,
raadp!. Cass., 13 okt. 1955 (ibid., 1956, I, 121);
over de uitlegging van de internationale verdragen, raadp!. Cass., 8 juli 1955 (ibid., 1955, I,
1220) en 4 mei 1972 (A.C, 1972, 824). Raadpl.
ook « De Opdracht van de hoven en rechtbanken. Enkele overwegingen », biz. 25 tot .28,
plechtige openingsrede van 1 sept. 19.75, uitgesproken door de Eerste Advocaat-Generaal
Dum on.
(2) Raadp!. Cass., 12 juni 1978 (A.G, 1!!78,

1196).

-58door qe. rechtbanken .worden toegepast,
door de betrokken partijen kunnen worden a9ngevoerd~
·· • te1wijl artikel 2, § 1, van· de wet van
27 juni 1969 luidt : « Komen voor een
gewone tegemoetkoming in· aanmerking
;, ·de. gebrekkigen, verminkten, gebrekkiggeborenen, blinden, cloven en stommen, alsook de minder-validen die behoren tot een van de categorieen, door een
in Mibisterraad overlegd koninklijk
besluit aangewezen ,; deze wettekst
klaar en duidelijk is, hij geeil aanleiding
geeft tot interpretatie en de voorbereidei).de werkzaamheden niet aangevoerd
kunnen .worden tegen een klare en
P,uidelijke wettekst :

Overwegende dat het middel het
arrest aileen verwijt de parlementa1re voorbereiding van de wet van
27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de
minder-validen, waarop eiser zich,
volgens de context van het middel,
zonder en.ige twijfel beroept, te
hebben aangevoerd om te beslissen
dat eiser geen gebrekkiggeborene
was i:d de zin van artikel 2 van die
wet; dat voor~eld artikel, 2 bepaalt
dat voor de gewone tegemoetkomingen · namelijk
in
aanmerking
komen : de · gebrekkigen, verminkten, gebrekkiggeborenen, blinden,
doven en stommen; dat de woorden
gebrekkig en gebrekkigheid onnauwkeurig zijn en op een verschil~
lende wijze kunnen op'gevat worden;
dat het arrest derhalve dit artikel 2
vim .'de wet wettig kon uitleggen op
grond van de parlementaire voorbereiding van deze wet;
Dat het middel niet kan worden
aangenornfn;
O~er 'het tweede .. middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen ,97 van de
Grondwet, 25 en volgende van het
. Gerechtelijk• Wetboek,

Dat het middel feitelijke, grond-:slag mist;
En overwegende dat, krachtens de
artikelen 582, 1", 1017, lid 2, en 1111,
lid 4, van het Gerechtelijk Wetboek,
de kosten ten laste komen van
verweerder;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt verweerder
in de kosten.
18 september 1978 3' kamer Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingvoorzitter -,. Verslaggever : de h. Closon
Geilfkluidende eonelusie van de h.
Duchatelet,
advocaat-generaal
Advoeaten : mrs. De Baeck en 'van
Heeke.
3'

KAMER-

18 september 1978

WERKLOOSHEID -

BEDRAG VAN DE UITKERINGEN
WERKNEMER,
NIETGEZINSHOOFD WERKNEMER, WERKLOOS
SINDS MEER DAN EEN JAAR - UITKER!NG
BEREKEND TEGEN 40 PCT. VAN HET LOON DAT
DE WERKNEMER VERLIEST WERKNEMER
DIE OPNIEUW RECHT HEEIT OP EEN UITKERING BEREKEND TEGEN 60 PCT. VAN ZIJN
LOON, INDIEN HIJ ZIJN U!TKERING GEDURENDE TEN MINSTE EEN JAAR HEEIT ONDERBROKEN - ONDERBREKI('IG VOORWAARDEN,

De werknemer, niet-gezinshoofd, die
werkloosheidsuitkeringen geniet, berekend tegen 40 pet. van zijn gemiddeld
loon, omdat hij sinds meer dan een
jaar werkloos is, kan opnieuw reeht
hebben op uitkeringen, berekend
tegen 60 pet. van z1j'n loon, na een
onderbreking van zijn uitkering gedurende ten minste een jaar, op voorwaarde dat lnf gedurende dat jaar niet
]anger dan drie maanden weddoos of
ziek is geweest (1). (Art. 160, §§ 3 en 5,
K.B. 20 dec. 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, art. 83bis
M.B. 4 juni 1964 inzake werkloosheid.)
(FP.ANSOLET T. R.V.A.)
ARREST ( vertaJing)

Dat het
, slag mist;

midde~feitelijk;e

grand-

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 februari 1977 door
het Arbeidshof te Luik gewezen; ,

Over het derd~ middel, afgeleid uit de
sehending van artikel 97 v.an de Grond- ' (1) De periode van een jaar is op zes
q:1aariden temggebracht'bij K.B. 26 april 1976.
, wet,..............
'

-59Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 160, § 3, van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, dat gewijzigd werd bij artikel 5
van
het
koninklijk
besluit
van
13 oktober 1971, en 83bis van het
rriinisterieel besluit van 4 juni 1964
inzake werkloosheid, dat gewijzigd werd
bij artikel 2 van het ministerieel besluit
van 18 oktober 1971,
doordat, na te hebben vastgesteld dat
eiseres, na perioden van werldo.osheid
met uitkering en van non-activiteit zonder. uitkering, op 7, 8 en 9 juni 1973
werkloosheidsuitkeringen tegen 40 pet.
ontving,
dat
zij
vervolgens
van
12 juni 1973 tot 5 mei 1974 als loontrekkende werkzaam is geweest, dit is gedurende 246 dagen, dat zij op 6 mei 1974
opnieuw aanspraak maakte op de werkloosheidsuitkeringen, en dat verweerder
voor de berekening van de uitkering een
percentage van 40 pet. wil blijven behouden, het arrest afwijzend beschikt op de
rechtsvordering van eiseres om te horen
beslissen dat eiseres vanaf 12 juni 1974
recht had op de uitkering op basis van
60 pet., op grond dat eiseres op
5. mei 1974 haar uitkering tegen 40 pet.
niet geC:urende een jaar had onderbroken en dat zij derhalve krachtens voormelde reglementsbepalingen een uitkering moest blijven ontvangen op basis
van 40 pet.,
terwijl uit de door de rechter in
aanmerking genomen feitelijke gegevens
blijkt dat eiseres van 12 juni 1973 tot
11 juni 1974, overeenkomstig bovenvermelde reglementsbepalingen, haar uitkering had onderbroken door effectieve
arbeidsdagen, welk jaar zelf slechts werd
onderbroken door werkloosheidsdagen
van 6 mei 1974 tot 11 juni 1974, waarvan
de totale duur derhalve geen drie maanden beliep, waaruit volgt dat eiseres
krachtens
die
reglementsbepalingen
vanaf 12 juni 1974 recht had oiJ de
uitkering op basis van 60 pet. :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres, die dagelijkse
werkloosheidsuitkeringen
ontving
teg~n 40 pet. van het gemiddeld
dagloon, oppieuw is beginnen werken van 12 juni 1973 tot 5 mei 1974,
dat zij weer werkloos is geworden
op 6 mei 1974 en dat het beroepen
vonnis haar ui tkeringen tegen
60 pet. heeft toegekend vanaf

12 juni 1974, dit is na het \rerstrijken van een jaar te rekenen van
12 juni 1973, op well{'e · datum zij
haar uitkering heeft onderbrOken;
Overwegende
d~t,
krachtens
artikel 160,. § 3,. l~d 3, van . het
koninklijk besluit van. 20 december
1963 betreffende arbeidsvoorziening
en werkloosheid, volgens de ~en
deze geldende tekst, waimeer ' een
werknemer
overeenkomstig · lid
2 van deze paragraaf de uitkeringen
tegen 40 pet. oritvar:(gt, « het percentage van 40 . pet. · behouderi blijft
zolang de werknemer zijn uitkering
niet gedurende ten minste een jaar
heeft onderbroken »;
··
Dat de led en 4 en 5 .van deze'
paragraaf luiden. : « voor h;t bep~'"•
len van de periodes, van een jaf!:r.
vermeld in het tweede en derde lid,
worden aileen de onderbrekingen in
aanmerking genomen waarvan de
totale duur ten minste drie maanden beloopt >> en « · de, minister
bepaalt op advies :van het beheers:..
comite wat moet worden verstaan
door onderbreking »;
.. · ,
Overwegende dat .artikel B3bis,
· lid 2, van het · ministerieel besluit'
van 4 juni 1964. inzake we;rkloosheid,
luidt : « worden als onderbrekin,gen
beschouwd voor de periode van ,'een
jaar bedoeld in artikel. 160, § 3,liq 3,
van het koninklijk besluit, de werkloosheidsdagen en de ziektedagen ,»;
Overwegende dat uit deze. t~ksten
blijkt dat de peri ode van ten minste ·
een jaar gedurende welke de w.erk7
nemer, overeenkomstig yoormeld
lid 3, zijn uitkering onderl;>reekt,
zelf kan worden onderbroke~ dopr.
werkloosheidsdagen en ziektedagen
en dus in dit geval blijft lopen,
behalve rindien de totale duur va:n
die dagen, tijdens dat jaar; drie.
maanden beloopt;
·
Overwegende dat, toen eiseres op
, 6 mei 1974 opnieuw werklods werd, ·
de termijn van een jaar waarvan
sprake is in voornoemd lid 3, 'dieop,
12 juni 1973 was ingegaan, . niet •
verstreken 'was en dat het. perceri-:tage van 40 pet. dus moest behm.i.:.
den blijven;

-60Dat die termijn van een jaar
daarentegen op 12 juni 1974 verstreken was; dat de onderbreking van
de.
uitkering
weliswaar
vanaf
6 mei 1974 zelf werd onderbroken
door werkloosheidsdagen, doch dat,
op 12 juni 1974, de totale duur van
die dagen minder dan drie maanden
beliep;
. Overwegende dat in voormeld
artikel 83bis, lid 2, geen onderscheid
wordt gemaakt naargelang de erin
bedoelde werkloosheidsdagen en
ziektedagen gelegen zijn tussen
twee periodes van onderbreking van
de uitkering, dan wel zich voordoen
op het einde van het j aar van
onderbreking; dat het arrest, dat
een dergelijk onderscheid maakt en
daarop
steunt voor
de
niettoepassing van het bedrag van
60 pet. vanaf 12 juni 1974, aan de
tekst een voorwaarde toevoegt die
er niet in voorkomt;
Dat bovendien artikel 160, § 5,
lid 1, van het koninklijk besluit van
20 december 1963 bepaalt dat
« onverminderd het bepaalde in § 3,
betreffende de wijziging van het
percentage dat bij de berekening
van het bedrag van de uitkering in
aanmerking wordt genomen, het bij
de aanvraag om uitkering toegekende bedrag behouden blijft tijdens de hele duur van de lopen,de
werkloosheid »;
Dat uit deze tekst blijkt dat de
percentagewijzigingen bedoeld in
die § 3, dit is de overgang van
60 pet. naar 40 pet. of de overgang
van 40 pet. naar 60 pet., zich kunnen
voordoen tijdens de duur van de
lopende werkloosheid;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat, krachtens de
artikelen 580, 2', 1017, lid 2, en 1111,
lid 4, van het Gerechtelijk Wetboek,
uitspraak moet worden gedaan over
de kosten van het cassatiegeding;
, Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde

beslissing; veroordeelt verweerder
in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Bergen.
18 september 1978 3" kamer Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Meeus
- Gehjkluidende conclusie (2) van de h.
Dechatelet, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Bayart en Simont.
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1° VOORZIENING
-

IN

AFSTAND- STRAFZAKEN -

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE
BEG RIP.

CASSATIE

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - ARREST
VA:\ BUITEl\'VERVOLGINGSTELLING - VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE Pi\RTIJ DRAAGWI.JDTE.

3° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE BURGERLI.JKE PARTIJ TEGEN EEN ARREST VAN
BUITENVERVOLGINGSTELLING
BUITENVERVOLGINGSTELLING GEGROND OF DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING - !VIIDDEL
DAT DE BESCHIKKING TOT BUITENVERVOLNIET
ONTGINGSTELLING
BETWIST
VANKELIJK.

1"

Uit de enkele omstandigheid dat de
burgerlijke partij, die Feroordeeld is
tot betaling van schadevergoeding en
van de gerechtskosten bij een arrest
van buitenvervolgingstelling uitgesproken door een kamer Fan inbeschuldigingstelling, vrijwillig de genoemde
schadevergoeding en gerechtskosten
heeft betaald op verzoek van de advocaat van de verdachte, kan niet worden afgeleid dat z1j in genoemd aJ'l'est
heeft berust en aldus a/stand heeft
gedaan van haar voorziening in ca;,s'ltie. (Artt. 2 en 824 Ger. W.)

2" De burgerhjke partij is enkel ontFan-

kelijk om zich tegen een arrest van
buitenveJvolgingstelling in cassatie te
voorzien in zoverre zij hierbij veroordeeld wordt tot schadevergoeding
jegens de verdachte of in de kosten
van de strafvordering of van de burgerlijke rechtsvordering of in zoverre
(2) Raadpl. de conclusie O.M., verschenen in
Pull. en Pas., 1977, I, 67.
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.rerrichte vrijwillige betaling niet
met zekerheid als een afstand van
zijn cassatieberoep door berusting
3" Niet ontvankejjjk, tot staFing van
een Foorziening van de burgerltjke in het bestreden arrest kan worden
part1j tegen de beschikking van een uitgelegd;
arrest Fan buitenFerFolgingstelling,
Dat het middel van niet-ontwaarbij zij wordt Feroordeeld tot schavankelijkheid derhalve niet kan
devergoeding jegens de Ferdachte of
in de kosten van de strafvordering of worden aangenomen;
het arrest een andere beschikk1ng
bevat die uitsluitend betrekking heeft
op de burgerlijke rechtsvordering (1).
(Art. 135 Sv.).

van de burgerlijke rechtsvordering, is
het middel dat de beschikking van
buitenverFolgingstelling betwist (2),
zelfs wanneer de buitenvervolgingstelJing steunt op de verjaring van · de
strafvordering. (Art. 135, Sv.).
(DAENEN T. BOUWEN, MAYER, VERHAERT)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 januari 1978 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep
te Antwerpen;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep, hieruit
afgeleid dat eiser vrijwillig, op loutere
vraag van de raadsman van de verweerders, aan deze op 15 februari 1978 zowel
de schadevergoeding als de gerechtskosten betaald heeft, ter'wijl het arrest,
waarbij de verweerders buiten vervolging werden gesteld en eiser als burgerlijke partij tot schadevergoeding werd
veroordeeld, ingevolge artikel 407 van
het Wetboek van Strafvordering geenszins uitvoerbaar was, zodat eiser moet
geacht worden te hebben berust in het
arrest :

Overwegende dat, naar luid van
artikel 824 van het Gerechtelijk
Wetboek, dat ingevolge artikel 2 van
dat wetboek toepassing vindt in
strafzaken, stilzwijgende afstand
aileen mag worden afgeleid uit
akten of uit bepaalde en met elkaar
overeenstemmende feiten, waaruit
met zekerheid blijkt dat de partij
afstand wil doen;
Overwegende dat, nu eiser op
26 januari 1978 cassatieberoep heeft
ingesteld en binnen de wettelijke
(1) Cass., 21 feb. 1978 (A.C., 1978, 731).
(2) Cass., 20 dec. 1977 (A.C., 1978, 489).

I. In zoverre de voorziening is
gericht tegen de beslissirig dat er
geen reden is tot vervolgin~ :
Over het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberqep, hleruit
afgeleid dat eiser, burgerlijke partij, niet
ontvankelijk is om zich tegen een arrest
van buitenvervolgingstelling te voorzien,
behalve in zoverre hij daarbij veroor..:
deeld wordt tot schadevergoeding jegens
de verdachten en in de kosten van de
burgerlijke rechtsvordering of van de
strafvordering of in zoverre het arrest
een andere beschikking bevat die uit~
sluitend betrekking heeft op de burger,
lijke rechtsvordering :

Overwegende dat voor de burgerlijke partij tegen een beslissing van
de kamer van inbeschuldigingstelling, houdende buitenvervolgingst~l..,
ling van de verdachten, geen cassa.:
tieberoep openstaat dan binnen .de
grenzen die hiervoren in het middel
van niet-ontvankelijkheid zijn aan.:.
gegeven; dat zulks niet aileen geldt
wanneer . de rechters van oordeel
zijn dat het feit noch een misdaad,
noch een wanbedrijf, noch een overtreding oplevert of dat er tegen de
verdachte generlei bezwaar bestaat,
maar ook wanneer zij de beschikking tot buitenvervolgingstelling
Iaten steunen op een oqrzaak van
verval van de strafvordering, zoals
ten deze verjaring;
Dat bet middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
veroordeling van eiser tot schadevergoeding ten behoeve van de verweerders en in de kosten van de
strafvordering en van de burgerlijke
rechtsvordering :
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derde midde] samen :
het eerste, afgeleid uit de schending
van de artikelen 21 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvoi·dering, 1319, 1320, 1322 vim het Burgerlijk
Wetboek en 458 van het StrafWetboek,
doordai het arrest de beslissing dat
aan de verda?hten ten laste gelegde
fe1t van schendmg van het op heri
rustend medisch beroepsgeheim plaatsgreep ten laatste op 29 september 1973,
« zegge meer dan drie. jaar v66r enige
daad van strafvervolging >>, en dat derh~lve de strafvordering wegens dit als
wanbedrijf aangeklaagde feitdoor verjadng vervallen was, steurit op .de 6ver-wegipg d<;t,t d<;>or de neerlegging ter griffie
onder farde M; op of; na 20 juni 1974,
door de verdachten van de ten pverstaan
van de geneeshere'n-inspecteurs van het
Rijksinstituut voor Ziekte- Em lnvaliditeitsyerzekering afgelegde verklaringen
va11; 71 patienten van eiser geen nieuwe
gegevens aan het licht werden gebracht
vermits « uit het dossier notitienummer
34.291172, ten laste van. de' burgerlijke
partij (thans eiser), naar voren komt dat
het geheel van de .verklaringen aan.
het gerecht meegedeel~ was v66r
20 juni 1974 >>, ~ vermits verder uit het
v·oor het hof van beroep gevoerde andere
zoek is gebleken dat, bij de tussen 7.
december 1972 en 28 september 1973 ten
overstaan van de gerechtelijke politie
afgelegde ·. verklaringen,' de. (( betrokken
71- patienten · van eiser .de verklaringen
bevestigden die zij aflegden tijdens de
tussen 29 oktober 1971 en 17 . oktober . 1972
door
de
geneeshereni:tispecteurs van het Jl,ijksinstituut voor
Ziekte-" en Invaliditeitsverzekering afgenomen verhoren, verklaringen die over~
igens in fotokopie aan de processenverbaal van de gerechtelijke politie
gehecht werden, en vermits tenslotte uit
de vergelijking van deze processenverbaal,. met bijlagen, en de bescheiqen
van farde M, omslagen I en II (overtuigingsstuk nr. 2354} vaststaat dat het om
dezelfde verklaringen van dezelfde
patienten gaat, »
·
h~t

terwijl uit het in het arrest bedoelde
dossier · notitienumrrier 34.291/72 ten
1<\ste van eiser in cassatie, -en in het
bijzonder uit een vergelijking van de
daarin bevatte processen-verbaal van de
gerechtelijke politie houdende de verkla.ringen v<;tn de patienten van eiser, met

de bescheiden van farde M (overtuigingsstuk 2354) houdende de verklaringen van patienten ten overstaan van de
geneesheren-inspecteurs,
blijkt
dat,
anders dan door het arrest wordt vastgesteld, niet het geheel van de verklaringen aan het gerecht was meegedeeld
v66r 20 juni 1974, vermits uit geen enkel
stuk in het dossier notitienummer
34.291/72, waarnaar het hof verwijst en
dat dee! uitmaakt van het strafdossier,
blijkt dat de gerechtelijke politie v66r
20 juni 1974 in het bezit was van een
kopie van de eerder aan de . geneesheren-inspecteurs afgelegde verklaring van
ten minste een van. de 71 ondervraagde
patienten van eiser, namelijk van
Mevr. Delbaen-Hellemans, en vermits
daarentegen uit een vergelijking van de
kwestieuze processen-verbaal van de
gerechtelijke politie en uit de bescheiden van farde M blijkt dat het onjuist is
dat, ten overstaan van de gerechtelijke
politie, de betrokken 71 patienteri hun
verklaringen bevestigden die zij aflegden
aan de geneesheren-inspecteurs, aangezien ten minste een - Mevr. Pelb<;tenHellemans - en zelfs meerdere van de
71 patienten (De Koninck-Laruelle,
Wagemans-De Weert, Huysmans-K<;trlson, Daniels-De Wulf) niet opnieuw door
de gerechtelijke politie. werden ondervraagd; daarentegen uit. deze stukken
blijkt di:~t althans een van de 71. patienten,
met
name
Mevr.
DelbaenHellemans, niet alleen niet werd ondervr<;tagd door. de . gerechtelijke polit~e,
maar dat er in. het gerechtelijk .do.ssi~r,
zoals het was samengesteld. v66r. 20 juni.
~974, geen, en!cel stuk betreff~nde de.ze
patiente. yoorkomt, hetgeen erop wijst
dat de door haar aan de geneeshereninspecteurs .. afgelegde verklaring .nooit,
althans niet v66r 20 juni 1974, aan het
gerecht was overgezonden en dat de
overzending van haar verklaring aan het
gerecht voor het eerst geschiedde op of
na 20 juni 1974, •
· •
zodat het arrest de bewi)skr'acht heeft
geschonden van 'alle stukken van het
dossier notitienummer 34.291/72 ·en in
het bijzonder vari de reeks bescheiden
houdeJ?-de de verhoren doo,r de .geneesheren,-mspecteur~, vervat in farde M, en
van de reeks processen-verbaal bevattende de verhoren door d~ gerechtelijke
politie, aangezien het aan deze reeksen
van documenten, en voor zover nodig,
aan de inventarissen en neerleggingsstaten ervan, een interpretatie geeft die
onverenigbaar is met de termen er'lian
door te ste.Hen dat alle 71 patienten
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werden verhoord aan de hand van de
verslagen van hun eerder afgelegde verklaririgen, hoewel uit deze reeksen documenten eh uit het ganse dossier notitienummer 34.291/72 blijkt dat de gerechtelijke politie niet over de eerder afgelegde
verklaring
van
een
patiente
lVIevr.
Delbaen-Hellemans
heeft
be13chikt en haar ook niet opnieuw heeft
ondervraagd
(schending
van
de
artike!en 1319, 1320 en 1322, van het
Burgerlijk Wetboek),
en zodat de vaststelling in het arrest
dat er bij de neerlegging van farde !VI, op
of na 24 juni 1974 geen nieuwe gegevens
a an het Iicht 'werden geb1·acht, onjuist is,
daar de verklaring van ten minste een
der 71 ondervraagde patienten, namelijk
Mevr. Delbaen-Hellemans, toen voor het
eerst bekend werd gemaakt en het
arrest derhalve ten onrechte de aangeklaagde feiten situeerde op een datum
voorafgaand aan 29 september 1973 en
op onwettelijke wijze tot de verjaring
van de .strafvordering wegens het wanbedrijf van schending van het beroepsgeheim besloot (schending van artikel 21
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voori'\fgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering en van artikel. 458
van het Strafwetboek);

het tweede, afgeleid uit de schending
van de artikelen 458 van het Strafwetboek, 84 van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- ep invaliditeitsverzekering, zoals dat artikel is
vervangen bij artikel 34 van de wet van
23 december 1963 en naderhand gewijzigd bij artikel 38, leden 1 en 2, van de
wet van 8 april 1965, en 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat in beginsel de verdachten
(thans verweerders) als geneeshereninspecteurs, niet zonder het op hen
rustend medisch beroepsgeheim te
schenden, de objectieve documenten die
zij onder zich hadden zoals medische
steekkaarten en labobladen van de
patienten van eiser, aan het gerecht
konden meedelen, beslist dat in dit geval
de verdachten door het overgeven aan
de onderzoeksrechter vari de kwestieuze
docunienten, die medische informatie
vertegenwoordigen in verband met het
gerechtelijk onderzoek, gevolg hebben
ge,~;even aan diens verzoek ter zake om
in rechte te &etuigen met het oog op de

voorlichting van de gerechtsdeskundi~
gen, dat de wet onder deze omstandigheden aan de verdachten toeliet hun
beroepsgeheim te openbaren en de ·door
hen gemaakte keuze op het verzoek van
de onderzoeksrechter in te · gaan wethg
en niet strafbaar is,' en \rerder ook
beslist dat daaraan riiets gewijzigd woi'dt
door het feit dat in Ci'\SU de dossiers
overhandigd werden ·van al de gevalle'n
waarOrhtrent het gerechte!ijk onderzoek
aan de gang· was terwij! er · maar tien
zouden aangewend worden VO()r de justi~
tiele expertise, noch door het feit dat de
bundels door· de verdachteri in hun
geheel werden meegedeeld terwijl. het
gerechtelijk onderzoek slechts de jareri
1971 e'h 1972 behelsde,
·
terwjjJ, ee,·ste on(lerdeel, niet wettig
kunnen beschouwd worden als «
rechte getuigenis >> af!eggend in d,e. zin
van artikel 458 van het Strafwetboek, de
geneesherencinspecteurs, zoals ten de~e
de verweerders, die, als reactie . op . een
• brief van een onderzoeksJ:ecl;lter, ,gericht
aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering op 27 september
1974, waarbij de· Dienst Geneeskundige
Controle « ten einde heL onderzoek »
· (van d.e gerechts) « deskundigen enigszins te vergemakkelijken » slechts werd
verzocht « te willen l).agaan of hEt niet
mogelijj{ is » de onderzoeksrechter een
fotokopi.e te bezorgen van de medisc/;l,e,
steekkaarten en de ·laboratoriumblaqen
, van de patienten, zonder enige machtiging ,()f toelating vanwege de behandelende · geneesheer, · de orde van .de
geneeshei'en of. qe patienten, aan deze
magistraat, die niet-geneesheer zijnde
zelf niet door het medisch beroep13geheim gebonden i:>, de ,fotokbpieen overhandigden van 'de vo!ledige patiihiten,dossiers en laboratoriurribladen van aile
patiehtel1 die het voowerp hadden .Uitc
gemaakt yan een tegen· de ,behandelende
geneesheeer '(thans eiser) gericht COJ;J.trdleonderzoek, zelfs van documenhm die
betrekking hadden op perlodes gelegeu
buiten de periode die het voorwerp' ya1 '
het gerechtelijk onderzoek. uifmaakte en
· het arrest derhalve · op' deze grond niet
wetteliJk tot afwezigheid. yan yo]dQ~nde
bezwar~n . betreffende de telastlegging
van schending van het medi:sch beroep~c
geheim kon besluiten ( scl;lending yan de
. artikelen 458 v.an .het , .Strafwetb9ek en,
84. van de wet van .. 9 augustus 19p3;
verva~ge.p · bij ;:lr'tikel •34 ·van de wet· vaq
23 deceniber 1.963 en nade!·hand. gew.j .
zigd bij .&rtikel 38, 1 en 2, v;m de w~t ,:'ari
~ ~!11if .l96p, dat .de mededeling .~n · hlo'\

in
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inlichtingen afhankelijk stelt van de
eerbiediging van het geneeskundig
geheim);
en terwijl, tweede onderdeel, de
bestreden beslissing, door te oordelen
dat door de dienstbrief d.d. 27 september 1974 van onderzoeksrechter Kiebooms aan het Rijksinstituut voor Ziekte- . en Invaliditeitsverzekering (Dienst
voor Geneeskundige Controle voor de
Provincie Antwerpen), « verzocht » werd
« om overhandiging van een fotokopie
van de medische steekkaart en het
laboratoriumblad 'door Dr. Daenen ( ... )
opgesteld inzake qe patienten (... ) "• de
bewijskracht heeft geschonden die toekomt aan dit schrijven, dat dee! uitmaakt van het strafdossier, daar de
onderzoeksrechter zich beperkte tot een
verzoek « te willen nagaan of het niet
mogelijk » was bedoelde documenten
mee te delen (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek),

het derde, afgeleid uit de schending
van de artikelen 84 van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals
dit artikel werd vervangen bij artikel 34
van de wet van 23 december 1963 en
naderhand gewijzigd door artikel 38,
!eden 1 en 2, van de wet van 8 april 1965,

arrest derhalve op onwettelijke wijze de
inhoud van genoemd artikel 84 beperkt
~n deze bepaling derhalve schendt :

Overwegende dat de middelen,
die de beschikking van buitenvervolgingstelling weer in bet geding
brengen, niet ontvankelijk zijn tot
staving van de voorziening v~n
eiser, burger lijke partij, tegen de
beslissing waarbij hij veroordeeld
wordt tot schadevergoeding jegens
de verdachten en in de kosten;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 136 van het
Wetboek
van
Strafvordering,
1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,

Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
19 september 1978 2' kamer
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h.
Soetaert - Gelijkluidende conclusie van
de h. Declercq, advocaat-generaal Advocaten : mrs. L. De Gryse en A. Houtekier.

2'

doordat het arrest de beslissing dat de
geneesheren-inspecteurs de fotokopieen
van de door het medisch beroepsgheim
gedekte labobladen en patientendossiers
op regelmatige wijze hadden bekomen
en zonder beletsel mochten verplaatsen,
steunt op de overweging dat artikel 84
van de wet van 9 augustus 1963, luidens
hetwelk het verstrekken van de in dit
artikel bedoelde inlichtingen in geen
geval mag gepaard gaan met het verplaatsen van de voor de uitoefening van
de controleopdracht nodige stukken,
aileen betrekking heeft op de originelen
en niet op de fotokopieen,
terwijl het in bedoeld artikel 84 opgenomen verbod van verplaatsing van
stukken redelijkerwijze, wil men het
verbod niet volledig ontkrachten, toepasselijk moet geacht worden zowel op de
originelen als op de fotokopieen ervan,
vermits het klaarblijkelijk de bedoeling
van de wetgever was niet zozeer de
stukken zelf maar wei de inhoud ervan
tegen openbaring te beschermen, en het
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VOORZIENING IN CASSATIE -

VORM
STRAFZAKEN BURGERLIJKE PARTIJ,
EISERES - GEEN EENSLUIDEND VERKLAARD
AFSCHRIFT VAN DE VERKLARING VAN VOORZIENING GEVOEGD BIJ HET ORIGINEEL VAN
HET EXPLOOT VAN BETEKENING NIET
ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van de burgerlijke partij, wannee1·
geen eensluidend verklaard afschrift
van de verklaring van voorziening
gevoegd is b1)' het orjgineel van het
exploot van betekening van dit cassatieberoep (1). (Art. 418 Sv.).
(PETERS T. DE WISPELAERE)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
19 september 1978 2' kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, aidelingsvoorzitter Verslaggever : de h.
(1) Cass. 18 april 1978 (A.C:, 1978, 946).
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Delva - Gel~jkluidende conclusie van de
h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Andre Van den Sype en
L. De Gryse.
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1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

ROEVER STREKT DE VOORZIENING- STRAFZAKEN - VOORZIENING TEGEN EEN ARREST
WAARBIJ HET VERZET ONGEDAAN WORDT
VERKLAARD VOORZIENING DIE HET
ARREST WAARTEGEN VERZET NIET VOOR HET
HOF BRENGT.

2° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
VOORZIENING TEGEN EEN ARREST DAT
HET VERZET WEGENS NIET-VERSCHIJNING
ONGEDAAN
VERKLAART
MIDDELEN
GERICHT TEGEN HET ARREST WAARTEGEN
VERZET- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - VOORZIENING TEGEN EEN
ARREST DAT HET VERZET WEGENS NIETVERSCHIJNING ONGEDAAN VERKLAART
ROEVER STREKT DE VOORZIENING. ·

1"

De voorziening tegen een arrest waarbij het verzet wegens niet-verschijning
ongedaan wordt verklaard brengt het
arrest waartegen verzet is gedaan niet
VOOr het Hof(1).

2" Niet ontvankelijk, tot staving van de

voorziening tegen een arrest dat het
verzet wegens niet-verschijning ongedaan verklaart, zijn de middelen die
enkel gericht zijn tegen het arrest
waartegen verzet (2).
3" De voorziening ingesteld tegen een

arrest dat het verzet wegens nietverschijning ongedaan verklaart werpt
geen andere kwestie op dan die van de
wettigheid van die beslissing (3).

Overwegende dat de voorzieningen uitsluitend gericht zijn tegen
het arrest van 28 april 1978, hetwelk, wegens het niet verschijnen
van de ejsers, het door hen gedane
verzet tegen het op 20 februari 1978
bij verstek gewezen arrest ongedaan
verklaart;
Overwegende dat de in de memorie opgesomde grieven tegen het
arrest van 20 februari 1978 gericht
zijn, wa.arvan het Hof geen kennis
kan nemeh;
Dat zij derhalve niet ontvankelijk
zijn;
Overwegende dat, in geval van
voorziening tegen een arrest dat het
verzet ongedaan verklaart, het Hof
slechts dient na te gaan of die
beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
Overwegende dat de substanW~le
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
19 september 1978 2" kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde.Jingsvoorzitter Verslaggever : de h.
Versee - Gelijkluidende conclusie van
de h. Declercq, advocaat-generaal
Advocaat: mr. D. Amelinckx.
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KAMER -

19 september 1978

VOORZIENING IN CASSATIE (SMET E. EN R.
T. SMET W., GEMEENTE TEMSE)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 april 1978 door het
Hof van Beroep te Gent gew~zen;

VORM
DIENSTPL!CHTZAKEN GEEN !VliDDEL
VOORGEDRAGEN- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voorziening
tegen een beslissing van de HeJ*euringsraad, waarin geen middel wordt
voorgedragen (1) (Art. 51, §§ 1 en 4,
Dienstplichtw .).
(TOURNICOURT)

(1) Cass., 12 april 1976 (A.C., 1976, 935).
(2) en (3) Cass., 20 mei ·1968, twee arresten
(A.C., 1968, 1145).

Met de notitie overeenstemmend arrest.
(1) Cass., 7 nov. 1977 (A.C., 1978, 292).

-6619 september 1978. --;- 2' .l>:amer Voorzitter : ridder de Sci1aetzen,, afdeJingsvoorzitter Verslaggever :'.de . h.
Boon - Gelijkluidende conclusie ·van. de
h. Declercq, advocaat-generaal.
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1° VERJARING -

STRAF;zAKEN - STRAFVORDERING - OVERTREDING OMSCHREVEN.
IN S.W. - VERJARING NOODZAKELIJK VERKREGEN NA VERLOOP VAN EEN JAAR, BIJ
ONTSTENTENIS VAN EEN GROND TOT SCHORSING.

2° CASSATIE -

STRAFZAKEN _: VOORZIENING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- WET-

BOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441 VONNIS WAARBIJ EEN VEROORDELING wOR.DT
UITGESPROKEN WEGENS E/'N VER,JAARD MISDRIJF- VERNIETIGING ZONDER VE:RWIJZII\!G.

1"

De. strafvordering voortvloeiende uit
een b1j het Strafwetboek omschreven
overtreding verjaart noodzakelijk, bij
ontstentenis van .een gi'!;md tot schorsing van de verja1ing, door verloop.
van een jaar vanaf de qag wa,arop h.et
feit is gepleegd (1). (Artt. 21 en 22 wet
17 april 1878).
·
·

2" Op de voorziening van de procureur-

artikel 441 van het Wetboek vim
Strafvordering, aangifte te doen van
het in kracht van gewijsde gegane
vonnis, op 7 november 1977 bij
i verstek uitgesproken door de Correctionele Rechtbank te Hasselt, in
: zoverre.. dit vonJ;li~ Sowinski, Michel,
: fabriekwerker, geboren op 21 no. vembet :1957 en wonende Wl.ldekers. laan 66, te . Genk, veroc\rdeelt · ter
zake vari te, Zonlioven, in .de nacht
van 6 op 7 november 1976, opzette. lijke ven;tieling of beschadiging van
: andermans roerende eigendommen,
! Qvertreding strafbaar gesteld door
: artikel 559, 1", van het Strafwetboek
>> De veroordeling is onwettelijk
omdat ze meer dan een jaar na de
; dag van het feit uitgesproken werd.
. Bij ontstentenis van . enige reden
. van schorsing was de verjaring van
de strafvordering bereikt dp het
: ogenblik 'van het vonnis,. dat de
artikeleri 2~ tot 24 van de voorafgaande titel van het Wetboek van
• Strafvordering (wet van 17 april
1878) geschonden heeft.
;

,, Qm ,die redemm,

generaal, ingesteld met toepassing van
>> Vordert de ondergetekende proart 441 Sv., vernietigt b!itt Hof,, zonder
verw1jzing, het vonnis . waarqij . e,en . cureur-generaal dat het aan het Hof
veroordeling wordt uitgesproken we- ' moge behagen het aangegeven vonn,is, t,e vernietigen in Zoverre het
gens een misdrijf dat was verjaard (2).
(PROCUREUR~GENERAAL

BIJ HET HOF VAN CASSATIE•INZAKE SOWINSKI)
ARREST

. Sowinski, .Michel, u.lt .hoofde van
voormeld feit veroordeelt; te bevelen
: dat van zijn ·arrest melding zal
:worden gemaakt op de kant van de
'gedeeltelijk vernietigde beslissing,
:en Je zegg~n dat er geen grond is
· tot.m~rwijzing.
,, Bru~isel; t augustus 1978,
{voor de p~6~ureur-generaal,
,, De advocaat-generaal,
» (get.) Declercq »;

HET HOF; - Gelet op de vordering van de procure'ur-generaal bij
het Hof van Cassatie, luidende als
volgt :
·
·
" Aan de tweed,e kam~i· van .het
Hof van Cassatie.
>> De ondergetekEinde procure'ur~
Gelet op artikel 441 van het
generaal hee~t de ee~ hierbij'~e,n : Wetboek yan ,Strafvordering, met
baar te maken dat, bij ~en brief van ·. overi:u:\mhjg .'- van. de. redeneh van
9 juni 1978, bestuur der; wetgevi:Ug, 1. voormelde' Vdrdering, vernietigt het
nr. 7/130.836/403/AP - LD/CP, de aangegeven ·. Vohriis · van· 7 no1977, in
zoverre
het
Minister van Justitie hem gelast vember
heeft bij het Hof, overeenkomstig . Sowinski,- Michel; veroordeelt op
' grond van . het hie:tboven vernielde
•
feit; beveelt . dai • van . dit; .arrest
(1} (2} Cass., 25 april• 1!)78 (A C., 1978, .984}.

-

6.7,-

melding zal worden gemaakt op de
kq.nt yan de ·gedeeltel~jk vernietigde
beslissing; zegt .dat eiJ: geen reden i:;;
tot v.erwijzing.
19 september 19'78 2' kamer Voorzitter : ridder .de Schaetzen, afdelingsvoorzi.tter Verslaggever :. de h,
ridder de Schaetzep. - .Oehjkluidimde
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal.
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1° CASSATlE.....,... OMVANG- STRAFZAKENBOUWEN. ZONDER VOORAFOAANDE SCHRIFTELIJKE EN UJTDRUKKELIJKE VERGUNNING
VAN HET COL,LEGE VA.N BURGEMEESTER EN
'SCHEPENEN ~ EEN E~KELE ST!V,F, NL. EEN
GELDBOETE, WEGENS. DIT MISDRIJF EN EEN
ANDER MISDRIJF - STRAF ·WETTELIJK VERANTWOORD DOOR DIT ANDER MISDRIJF BESLISSING WAARBIJ BOVENDIEN. WEGENS
HET EERf>TE Jli!ISDRIJF WORDT BE\fOLEN DAT
DE PLAATS IN. PI' VO)liGE .STA4T ZAL WORDEN HERSTELD . _:_ BESL!SSING DIENAANGAANDE NIET WETTELIJK VERANTWOORD CASSATIE EN VERWIJZING BEPERKT TOT
BESCHIKKENDE GEDEELTE: WAARBIJ 'WORDT
BEVOLEN DE PLJ\ATS IN DE VORJ<'XE STAAT TE
HERSTELLEN.

RET

2° STEDEBOUW :....:..:, UITVC>ERING OF HAND"
HAVING VAN WERKEN ZONDER VERGUNNING
- STRAFVORDERING - AANVRAAO 'T0T ADM{;
· NJSTRATJEVE. 1\EGUW).fj.l~ATIE ,.,-, · PRoCJ!;DURE
DIE DE W~Ol):FENINGVAN.DE S'fRAFVOI,'\Dl'>
RING NI~T. OPSCRORT,
·.

3° · STEDEBOU:W

-f uiTVoiR.r'Nb' o~ 'HAND~

HAVING VAN WERK'EN MET ·ovE:R'I'REDING
Vli.N DE'·Vcic:iRSCHRIFTElN VAN DE WET VMi
29· MMRT' 1962' _; liERSTEL(VAN 'DE •PLAATS
IN DE V01t!GE STAAT-'- VOORWAARDEN!
j-}.
;
' .
: ' l'1 ;· ~· i ',
~;
i ; .l
'
' '
4° STEDEBOUW,...,.., Ul'zyOERING iQF f!I\NPHAVING VAN WERKEN ZONDER VERGUNNING
- HERSTELVAN :DE PLAATS• IN DE VORIGE
STMT ..;_ MAATREGEL DIE.BEVOLEN W,QRDT
ZELFS INDIEN EEN GEWESTPLAN NIET DEFINITIEF IS GOEDGEKEURD.

ST~DEBOLiw: ~ GE~RUII<'

5?
·
V:AN ;EEN
GROND VOOR·HET 'PLAATSEN. ·VAN EEN OF
MEER V~o?'rlj: !NRICH'f!NPEN
r . B~GRIP.
'
.
'

In' 'geva1 v~li; aiiitpeming van bet
mlddel dat hleruit is afge1eid dat .niet
· . H'f!llf1;~i)k,'. Yl!Fth iwqhrd, . ls .. ;ver~ordd
lin!f
pm
·.te . hebbeii
gebdu.wd
.zoilder
··
•
·.,] ~ l ·i
;iL
··
f) t)
,. ';;

J.•

4e.

c;'

vooTa/gq.ande, schliftelijke en uitdz:uk. kehjke vergunning van hetcollege van
bu;-gemeester.en schepenen, welk misdrijf is omschreven bij de al"tt. 44 en
64 wet houdende OJ-ganisatie van de
J"uimtelijke ordening en van de stedebouw, en waimeer slechts een enkele
stJ"at; nl. een geldboete, is .uitgesproken wegens dit wanbedri}f en een
ander misdrijf, en deze straf wettelijk
verantwoord blijft dooJ" dit laatste
misdnjf, blijven cassatie en verwijzing
bepez*t tot het beschikkende gedeelte
waarbij, wegens dit wanbedlijf, is
beslist dat de plaats in de voTige staat
moetworden hersteld (1).
2" Vervolgingen wegens overtreding van
de wet 29 m{lart 1964 houdende oz-ga-

nisa(ie van de, ruimtelijke ordening en
van de .stedebouw worden .niet opgeschort dow · de aanvraag van de
beklaagdi! tot administratieve regulaz:i~
sa tie.

3' De rechtez· die een veroordeling uit,
spreekt op grand van overtreding van
artikel 64 van de wet 29 maart 1962,
mag slechts bevelen dat de plaats in
de vorige staat hersteld wordt als hij
vaststelt dat de maatregel nag nodig of
verahtwoord is om de gevolgen vail de
overtreding te doen verdwijnez1 (2).
(Art. ·65. wet 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke orde 7
ning en van de stedebouw). (lmpliciet).
4" De stz·afrechter die de beklaagde ver-

. oordeelt .om .een grand te hebben
gepruikt vo01· het plaatsen van een of
meer .vaste inrkf!tingen, zonder vooz·;. afgaande, schrHtelijke en uitdrukke.lijke vergunn/ng van het college van
'bu!-gemeester .en schepezi, beveelt dat
de pia{lts in de vozige Staat moet
worden' •hersteld, zelfs indien het
gewestp1ah niet 'definitief is goedge•
keurd. · (Artt. 44, ' 64 .en 65 wet
29 maart 1962 houdende orgamsatie
van de ruimtelijkj:! ordening en .van de
... st~9."lbouw).
5° He(gebruik va.J een grand VOOJ' het
· plaatsen van een of meer vaste inrich. • tingeni in de zin ;van art. :44, J 1, 1, we,t
, 1· (1) 'Cai;;s,, 16 okt. 1973 (A. C.; 1974, 196).. De
RPlossing ;is . anqers wap.neer. he1; met. narne
gaat orn een ·onwettige veroordeling tot vervallenverklaring van het recht tot sturen (Cass.,
10 feb. 1976, ibid., 1976, 67.7 J. Raadpl., de .noot
onder. Cass. 5 aprj! l!l77, Rev. dr. pimal, 1978,

;330-336.

(2)

Cass., 15 iuni 1~76; ((i.e; 197.6, 1147).

-682i:J maart 1962 houdende organisatie

van de ruimtefjjke ordening en van de
stedebouw, imp/jceert het plaatsen van
voorwe1pen die opgesteld worden op
de plaats waar ze moeten blijven maar
daar niet zijn gemaakt (3).
(SMET G. T. SMET W., GEi\IEENTE TEl\ISE)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 februari 1978 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat in de akte tot
vaststelling van de verklaring van
voorziening moet worden gelezen
dat eiser geboren is op 18 februari
1943 en niet op 2 november 1944 en
dat hij woonachtig is te Temse,
Haasdonksesteenweg 86, en niet 84,
zoals bij materiiHe vergissing werd
vermeld; dat die verschrijvingen
worden rechtgezet;

zijn en bij · ieder beklaagde het
uitwerksel van eenzelfde opzet zijn,
de drie beklaagden veroordeelt
ieder tot een enkele geldboete en
solidair in de kosten;
Overwegende dat
aileen
het
hierna aangehaalde eerste middel
~egen die beslissing opkomt, doch
uitsluitend betrekking heeft op de
telastlegging onder 2";
Gverwegende dat, zelfs indien het
middel gegrond zou zijn, de uitgesproken geldboete wettelijk verantwoord zou blijven door het bewezen
verklai'en van de telastlegging onder
1";

.

Dat het middel derhalve in
zoverre, bij gebrek aan bejang, niet
ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij eiser' sam en met de twee medebeklaagden, op vordering van de
gemachtigde ambtenaar wordt veroordeeld tot het herstellen van het
perceel in de vorige staat :

I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering waarbij eiser tot een
geldboete wordt veroordeeld en solidair met twee medebeklaagden in
Overwegende dat het arrest eiser
de kosten van beide instanties
en de twee medebeklaagden veroorwordt verwezen :
deelt tot het herstellen van het
Overwegende dat eiser, samen perceel in de vorige staat binnen de
met twee medebeklaagden, vervolgd termijn van een jaar << ingevolge de
werd om, als mededader, zonder beteugeling in beide notities savoorafgaande schriftelijke en uit- men »; dat deze beschikking in
drukkelijke vergunning van het col- werkelijkheid twee onderscheiden
lege van burgemeester en schepe-: maatregelen inhoud~, te weten het
nen
1' een opslagruimte van wegnemen van de opslagplaats van
gebruikte voertuigen te hebben aan- gebruikte voertuigen bedoeld in de
gelegd of in stand gehouden; 2" te telastlegging onder 1", en het weghebben gebouwd, een grond te heb- nemen van de betonstroken bedoeld
ben gebruikt voor het plaatsen van in de telastlegging onder 2";
een of meer vaste inrichtingen of
f
een bestaande woning afgebroken,
1• In zoverre de voorziening
herbouwd of verbouwd, namelijk gericht is tegen beide maatregelen
door het aanleggen op ditzelfde samen:
perceel van twee betonstroken van
Over het tweede middel, hieruit afgedrie meter breedte en twaalf meter
leid
dat het arrest weigert uitstel te
lengte; dat het arrest, na te hebben
verlenen inzake de herstelmaatregel,
vastgesteld dat de feiten bewezen
(3) Raadpl. de wetsgeschiedenis van de wet
22 dec. 1962, inzonderheid het verslag namens
de verenigde commissies van Justitie en
Openbare
Werken
(Gedr.
St.,
Senaat,
zitt. 1969-70, nr. 525, 9 juni 1970, 23).

terwijl een regularisatieprocedure aan
de gang is, hetgeen door het hof zelf
wordt vastgesteld, en de mogelijkheid
bestaat dat de aanvraag wordt toegestaan; uit . de stukken blijkt dat eiser
destijds tijdig bezwaren indiende tegen

-69het ontwerp van h.et gewestplan « SintNiklaas-Lokeren >>; in de veronderstelling dat aan de bezwaren van eiser een
gunstig gevolg zou · worden gegeven, de
toestand van eiser zou geregulariseerd
zijn; desondanks men hem, op grond van
het arrest dat het herstel in de vorige
toestand beveelt, nog zou kunnen dwingen de herstelmaatregel uit te voeren;
dit volkomen strijdig zou zijn met de wil
van de wetgever, die voor de. overtreders
van de wetsbepalingeri inzake stedebouw
de mogelijkheid heeft opengelaten om
zich in orcle te stellen en te ontsnappen
aan enige .perstelmaatregel; het hof kon
noch mocht het herstel .bevelen vooraleer de administratieve procedure .haar
beslag kreeg, omdat enerzijds alzb alle
zin wordt onttrokken aan de bedoeling
van de wetgever met betrekking tot de
regularisatjeprocedure en anderzijds het
onoverkomelijk probleem oprijst van het
bestaan van een .administratieve toelating en V<\n het arrest dat gezag van
gewijsde heeft en dat ·het · herstel
beveelt :
·
·

Overwegende dat de wet niet
bepaalt dat, wanneer een aanvraag
tot regularisatie is ingediend, het
geding dat voor de strafrechter
wordt gevoerd, moet worden opgeschort; dat zolang de regularisatie
niet is geschied, de gemachtigde
ambtenaar de maatregel vlm herstel
kan vorderen, en de rechter, krachtens artikel 65 van de wet van
29 maart 1962, wanneer de maatregel zoals ten deze gevorderd is, deze
moet bevelen;
, Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel, hieruit afgeleid
dat het hof van beroep over de gevorderde herstelmaatregel uitspraak heeft
gedaan, vom:ale.er het ontwerp van
gewestplan
Sint-Niklaas-Lokeren
definitief bindende kracht had verkregen door goedkeuring bij koninklijk
besluit,
terw1jl artikel 37, eerste lid, ·van de
wet van 29 maart 1962, dat weliswaar
betrekking. heeft op het recht op schadevergoeding voortvloeiend uit een verbod
tot bouwen of verkavelen· ingevolge een
gewest- of streekplan, maar dat ook
« mutatis mutandis » op · onderhavige
zaak toepasselijk is, bepaalt dat het een
plan moet betreffen dat bindende kracht
heeft verkregen; derhalve pas na de

ddinitieve goedkeuring van het gewestplan zal kunnen worden vastgesteld of
de delictueuze toestand blijft voortduren
en of er al dan niet een einde aan die
toestand moet worden gesteld :

Overwegende dat ten deze het
herstellen in de vorige staat wordt
bevolen
met
toepassing
van
artikel 65, § 1, van de wet van
29 maart 1962; dat de herstelmaatregel wordt uitgesproken, niet omdat
het bestaan van de betonstroken en
de opslagruimte een toestand schept
die in strijd is met een van kracht
zijnde gewest- of streekplan, maar
als sanctie van het feit dat ze
werden aangelegd zonder de vereiste voorafgaande vergunning en ten
einde de gevolgen van het misdrijf
te doen verdwijnen; dat het arrest,
nu het de misdrijven bewezen acht,
de maatregel diende te bevelen,
afgezien van het feit of het in het
middel
bedoelde
antwerp
van
gewestplan al dan niet was goedgekeurd;
Dat het middel faalt naar recht;
2" In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij het wegnemen van de betonstroken wordt bevolen :
Over het eerste middel, hieruit afgeleid dat het arrest ten laste van eiser als
eeri overtreding van artikel 44 van de
wet op de stedebouw aanhoudt het feit
dat hij, zonder voorafgaande vergunning
van het college van , burgemeester en
schepenen, op het in de telastlegging
vermelde perceel twee betonstroken van
drie meter breedte en twaalf meter
lengte heeft aangelegd, en hem op grond
hiervan veroordeelt tot het herstellen
van het perceel in de vorige staat,
terw1jl het aanleggen van een betonstrook over zijn eigendom niet valt
onder de toepassing van de wet van
29 maart 1962; indien dit het geval zou
zijn eenieder die zijn grond, tuin of weg
verhardt of stenen aanbrengt om over
zijn eigendom te gaan een bouwovertreding zou begaan; zulke verhardingen
van de weg niet kunnen worden aangezien als de oprichting van gebouwen of
constructies in de zin van artikel 44, § 1,
van de wet op de stedebouw :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de beklaagden, op een stuk
weideland dat ze aankochten tot
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uitbreiding Van het reeds bestaande
autokerkhof, twee stroken beton
van drie meter breedte .en twaalf
meter lengte hebben aangelegd en
zulks gebel1rde zonder enige schr.iftelijke en uitdrukkelijke vergunning
van het college , van burgemeester
en schepenen, en oordeelt dat de
beklaagden aldus « hun grond hebben. gebru,ikt vooF het plaatsen van
een of meer vaste inrichtingen, met
name het aanleggen van. betonstroken » en het derhalve vaststaat dat
zij de ·inbreuken op de artikelen 44
en 64 van. de wet van 29 .maart 1962
hebben gepleegd;
Overwegende dat ond~r « een
grond gebruiken voor het plaatsen
van vaste inrichtingen » in de zin
van artikel 44, § 1, van de wet van
29 maart 1962, moet worden verstaan het gebruiken van de grond
voor het plaatsen van· vciorwerpen
die opgesteld worden op de, plaats
waar ze moeten blijven, maar daar
niet zijn gemaakt; ,
Overwegende dat het enkele aanleggen . van betonstroken, zoals
beschreven in het arrest, niet kan
worden ondergebracht onder het
aldus gedefinieerde begrip,, zopder
dit begrip geweld aan te .doen;
Dat de beslissing derhalve niet
wettelijk verantwoord is;
Dat het middel, in zoverre,
gegrond is;
En overwegende, voor het overige,
dat de substantii:He of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genorhen .en de
beslissing ove1'eenkomstig de wef is
gewezen;

2" van de gemeente Tenise :
Overwegende d'at .het arrest vaststelt · dat de beslissing van de .eerste
rechter, , die zich onbevoegd. verklaarde om van de rechtsvordering
kennis te Herner\. in zoverre zij
steunt op de telastlegging onder 2",
definitief is, bij ontstentenis . van
' hoger ~eroep d~~ap.l)gaande; dat het
vocir het overige, de, .beslissing van
de eerste rechter, die· de rechtsvordering inwiliigde, bevestigt;
Overwegende dat eiser in dat
verband geen bijzonder middel aanvoert;
·
Om die redene,n, vernietigt het
bestreden arrest, doch enkel in
zoverre het op vordering van de
gemachtigde ambtenaar en ten aanzien van eiser het herstellen van de
plaats in de votige staat beveelt met
betrekking tot de in de telastlegging
bedoelde betonstroken; verwerpt de
: voorziening
voor
het
overige;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt. op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeel.t eiser in drievierde
· van de kosten; laat de overige
: kosten ten laste ,van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar
• het Hof van Beroep te Brussel.
19 september lll78 2• ·. kamer Voorzitter ·: ·riader de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h.
Delva - Gelijkluiden,de conclusie van de
h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat :. mr. Amelincb:.
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STRAFZAKEN. '-' VOORZIENING

, III. In zoverre de . voorziening
IN CASSATIE VAN DE PROCDREUR-GENERAAL
gericht is tegen de beslissing op de
WETBOEK
VAN
STRAFVORDERING,
burgerlijke rechtsvorderingen·:
ART. 441 ,.;_, VONNIS VAN DE CORRECTIONELE
RECHTBANK 'TOT VEROORDELING VAN DE
1" van Smet, William :
BEKLAAGDE TOT EEN STRAF DIE HET WETTEOverwegende dat · . het arrest de
LIJKE MAXIMUM TE BOVEN GAAT - VERNIErechtsvordering van deze : burger-,
TIGING EN VERWIJZ!NG,
lijke partij volledig afwijst en de
Op de voorziening van. de procureurkosten ervan te haren laste laat;
ingesteld met· toepassing van
Dat de voorziening van eiser · gen.eraa/,
art.. 441 Sv., vern.ietigt het Hoi bet
tegen die beslissing, bij . gebrek aan
.vonnis van de .correctionele rechtbank
belang, niet ontvankelijk is;
dat de beklaagde veroordeelt tot een
1

-71van zijn arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing en de
zaak, aldus beperkt, te verwijzen
naar een andere cbrrectionele rechtbank.
· ·· ·

straf die .het •wettel~7k maxiriwm . te
hoven gaat; en venvijst het :d£J zaak
.naar een .andere correction,ele recht-,
bank (1). (Artt.. 427 en 441 Sy,.) ..

(PROCURJi:UR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN CASSATIE, INZAK,E BOEL)
·c.
ARREST
HET HOF; ·...:.:_ G~let op de verdering van de procureur-generaal bij
het Hof .van. Cassatt~. lui.dende als
v:olgt :
« Aan de tweede .kamer, . van: het
Hof van Cassatie.
» • De ortdergetekende procureurgeneraal heeit de eer' hierbfj 'ken~
baarte makert dat, bij een bri:ef•van
9 ·jurti 1978, bestuur der wetgeving,
nr. 7/130.836/371/AP/Div. ·.:. 'LD/CP,
de M'i:nister van Justitie hem· gelast
he eft bij · het: Hof; overeenkomstig
artikel 441 van het Wetboek van
Strafv{)rdering,. aqn:gi~te Je ·do~n v~I).
het in krac.ht,van: gewijsde .gegai;J,e
vonnis; op 25 •oktober 1977 op tegen_,
spraak uitgesproken door: de: 'eor.J
rectionele Rechtbank te Antwerpen,
in zoverre dit vonnis Boel, Rosita
Louisa: ' Rayhlond; ~chtgenote van
Schw;ldings, .:Robert, . gebcm~p; . op
30 oktober ,19.50 . en, ,wonende,, te
Borgerhout, Langstr<J,at . ~0~. tot ee.n
geldboete van ,26. fpink~ gebracht .op
1,.040 ,frank, een vervangende gevangenisstraf van 8 dagen en.. .tot :de
helft van de gerechtskosten veroordeelt ter utke van .'te . Burcht; op
2 .april 1971 1 bpzettelijke' besch~di
ging ·.of, verp.~el~ng,, yan: <.(P,dermans
roeren,de eigendo,mmen.
1
i >> Luidens artikel: 559/ 1", ·Van het
Strafwetboek wordt voormeld 1 misdrijf gestraft meteen geldbpete van
10 tot 20. frank,. zodat de door het
vonnis uitgesproken veroordeling
onwettelijk is.
>> Om die redeneq,
,
,, 'Yorpert d~: .q~der~~t~~ende pi;ocureur-generaar 4at he't .aan het Hof
moge behagen het aangegeven vcmnis te ver!liet\gen in zoverre het
Boel, Rosita, uit h6ofde 'Van VOOI;-,
meld feit veroordeeft; 'ie· bevelen aat
'1

(1) Cass: 25 april 1978 (A.C.,• 1918, 986V''

>>

i

'
.
'
;
·

Brussel, 1 a~gustus 1978,
Voor de procureur-generaal,
» De ad~ocaat-generaal,
>> (get.) Declercq >>;

Ge!et op artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, met
ov~rneming van •de redenen van de
bovengem~lde . vordering, vernietigt
het vorinis ()p 25 oktober 1977 gewe..:
zen door. de Correctionele Rechtbank te,Antwerpen, in zoverre het
Boel, Rosita Lovisa Raymond, veroordeeld op grond .van de bij
a'rtikel 59, r van het. Strafwetboek
bepaalcle overtreding; beveelt dat
v~n dit m~rest. rrie1ding zal worden
germtakt op de kant van de gedeel~
t~lijk .. vernieti'gde .. beslissing; ver'7
Wijst de, aldU$, beperkte , zaak naar
de ; Ccn·rectionele Rechtbank te
Mech~len.
··
;;·· . .
.,
,

' 19 septembei' 1978 -'-- 2' kamer
.Voorzitter · : ridder de Schaetzen, afde' li,11gsvoorzitter '--:- Verslaggever : de h.
· D,e!va ,..-, Gejjjkluidende conclusie van de
· h. Declercq, advocqat-generaal.

'
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KAMER -

19 september 1978

' C;ASSAT!E - ST!V>FZAKEN - \(OORZIENING
VAN DE.PROCUREUR-GENERAAL- WETBOEK
' V.(\1)1 RT~FVORDERING, ART. 441 -' STRAF_,
, Vof\DEf\ING VE;RVALlJEN WEGENS IlETALING
YAN EEN QEI"DB)':DRAG,,- VEROORDELEND
VQNNIS - VERNIETIGING · ZONDER VERWIJc,
z'I'Na.
. '.
.
..
!

,

Op de voorziening van de procureur'ge'nedwJ, ingesteld met toepassing van
•art. 441 Sv., 'vemietigt 'het Hoi zonder
·•veitvijzing het vonnis dat een veroordeling uitspreekt wegens een feit ten
aanzien van hetwelk de strafvordering
vervallen was door betalirig van een
geldsom ·onde1· -de voorwaarden. van
£lJ;'f. 166 Sv. (1).

, . (i) Cass., 30 jtlni 1975 (A.C:, 1975, 1172).

72(PROCUREUR-GENERAAL
BI.J !lET HOF VAN CASSATIE INZAKE WORCH)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de vordering van de procureur-generaal bij
het Hof van Cassatie, luidende als
volgt :
« Aan de tweede kamer' van het
Hof van Cassatie.
>> De ondergetekende procureurgeneraal heeft de eer hierbij kenbaar te maken dat, bij een brief van
17 april 1978, bestuur der wetgeving,
nr. 7/130.836/375/AP/Div. - AV/CP,
de Minister van Justitie hem gelast
heeft bij het Hof, overeepkomstig
artikel 441 van het Wetboek van
Strafvordering, aangifte te doen van
het in kracht van gewijsde gegane
vonnis, op 16 december 1976 bij
verstek uitgesproken door de politierechtbank te Antwerpen en waarbij Elsa Worch, geboren te Wiinchendorf Merseburg op 25 september 1927, wonende te Koln 41
(Duitsland), Gerolsteiner Strasse 94,
tot een geldboete van 100 frank en
een vervangende gevangenisstraf
van 30 dagen en tot de kosten wordt
veroordeeld ter zake van een op 27
juli 1975 te Brecht gepleegde
inbreuk op artikel 30.2, 2°, van het
Algemeen Verkeersreglement.
» Die veroordeling werd uitgesproken hoewel Elsa Worch was
ingegaan op het verzoek dat het
openbaar ministerie haar overeenkomstig artikel 166 van het Wetboek
van Strafvordering had gericht er.
hoewel zij de vastgestelde som binnen de bepaalde termijn had
betaald, zodat de strafvordering ten
gevolge van die betaling vervallen
was.

Het aangegeven vonnis, waarbij
beklaagde desondanks werd veroordeeld, heeft dus voormelde wetsbepaling geschonden.

van zijn arrn;?t melding zal worden
gemaakt op c!e kant van de vernietigde beslissing en te zeggen dat er
geen grand is tot verwijzing.
>> Brussel, 7 juni 1978,
»

Voor de procureur-generaal,
»

(get.) Declerq

»;

Gelet op artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, met
overneming van de redenen van
voormelde vordering, vernietigt het
aangegeven vonnis, op 16 december 1976 bij verstek gewezen door
de Politierechtbank te Antwerpen;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; zegt dat er
geen grand is tot verwijzing.
19 september 1978 2• kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h.
Delva - Ge/ijk/uidende conclusie van de
h. Declercq, advocaat-generaal.
2•

KAMER -

19 september 1978

CASSAT!E -

STRAFZAKEN - VOORZIENING
VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- WETBOEK

VAN STRAFVORDERING. ART. 441 - VEROORDELING WEGENS EEN FElT DAT GEEN MISDRIJF OPLEVERT - VERNIETIG!NG ZONDER
VERWIJZING.

Op de voorziening van de procureurgeneraal, ingesleld met toepassing van
art. 441 Sv., vernietigt het Hof zonder
verwijzing het vonnis tot veroordeling
wegens een feit dat geen misdrijf
oplevert (1). (Artt. 7, tweede lid, 9,
Gw.)~
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN CASSATIE INZAKE L.)
ARREST

»

Om die redenen,
Vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het aan het Hof
mage behagen het aangegeven vonms te vernietigen; te bevelen dat
>>
>>

HET HOF; - Gelet op de vordering van de procureur-generaal bij
het Hof van Cassatie, luidende als
volgt :
<< Aan de. tweede kamer van het
Hof van Cassatie.
(1) Cass., 5 okt. 1976 (A.C., 1977, 143).

-73" De ondergetekende procm·em·generaal heeft de eer hierbij kenbaar te maken dat, bij een brief van
19 juni 1978, bestuur der wetgeving,
nr.
7/130.836/382/ AP/Pres.-LD/CP,
de Minister van Justitie hem gelast
heeft bij het Hof, overeenkomstig
artikel 441 van het Wetboek van
Strafvordering, aangifte te doen van
het in kracht van gewijsde gegane
vonnis, op 9 juli 1964 op tegenspraak uitgesproken door de Correctionele Rechtbank te Leuven, in
zoverre dit vonnis L ... , Paul Alfons
Hubert, student, geboren te Pellenberg op 18 maart 194 7 en wonende
te Kessel-Lo, Wilselesteenweg 170,
tot een hoofdgevangenisstraf van
een maand, met uitstel, tot ontzetting van rechten en tot een zesde
van de kosten veroordeelt ter zake
van te Leuven. of te Kessel-Lo,
tussen 15 juli en 31 augustus 1963,
zonder geweld of bedreigingen een
aanranding van de eerbaarheid te
hebben gepleegd op de persoon van
minder.iarigen die meer dan de volle
leeftijd van zestien jaar bereikt
hadden, met de omstandigheid dat
de schuldige in de uitvoering van de
feiten door een of meer personen
geholpen werd.
>> Deze veroordeling is onwettelijk
omdat de aldus omschreven feiten
noch door de artikelen 372 en
373 van het Strafwetboek noch door
enige andere wetsbepaling strafbaar
gesteld worden.
Om die redenen,
Vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het aan het Hof
moge behagen het aangegeven vonnis te vernietigen in zoverre het L ... ,
Paul Alfons Hubert, wegens voormelde feiten veroordeelt; te bevelen
dat van zijn arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing
en te zeggen dat er geen grond is
tot verwijzing.
>> Brussel,. ~ augustus 1978,
>> Voor de procureur-generaal,
>> De advocaat-generaal,
>> (get.) Declercq »:
>>

Gelet op artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, met
:lVerneming van de redenen van
voormelde vordering, vernietigt het
aangegeven vonnis, gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Leuven op 9 juli 1964, in zoverre
het L ... , Paul Alfons Hubert veroordeelt wegens de hierboven vermelde
feiten; 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.
19 september 1978 - 2' kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h.
Delva - Gelijkluidende conclusie van de
h. Declercq, advocaat-generaal.

2" KAMER - 20 september 1978

1° TAALGEBRUIK -

DUITSE TAAL
RECHTSPLEGING VOOR HET HOF VAN CASSATIE - STRAFZAKEN - BESTREDEN BESLISSING EN CASSATIEBEROEP IN HET DUITS BESCHIKKING VAN DE EERSTE VOORZITTER
WAARBIJ DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING
WORDT VASTGESTELD.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN- OPENBAARHEID VAN DE
TERECHTZITTING - VERVOLGINGEN WEGENS
OVERTREDINGEN VAN DE WETTEN EN VERORDENINGEN BETREFFENDE DE POLITIE
OVER HET WEGVERKEER TEN LASTE VAN
EEN MINDERJARIGE VAN MEER DAN ZESTIEN
JAAR EN MINDER DAN VOLLE ACHTTIEN
JAAR EN TEN LASTE VAN MEERDERJARIGEN
-TOE TE PASSEN REGELS.

>>

3° JEUGDBESCHERMING -

OVERTREDINGEN VAN DE WETTEN EN VERORDENINGEN
BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER- VERVOLGINGEN TEN LASTE VAN
EEN MINDERJARIGE VAN MEER DAN ZESTIEN
JAAR EN MINDER DAN VOLLE ACHTTIEN JAAR
EN TEN LASTE VAN MEERDERJARIGEN OPENBAARHEID VAN DE TERECHTZITTING TOE TE PASSEN REGELS.

1° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENVOORZIENING VAN HET OPENBAAR MINISTERlE TEGEN DE BEKLAAGDE EN DE VOOR
DEZE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE
PARTIJ - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING

-74
WA..t,.RBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD- DIE \'ER:\IETIGI:\G BRE:\GT \'ER:\IETIGI:\G MEDE \'A:\ HET BESCHIKKEl\DE
GEDEELTE ~I.B.T. DE BURGERRECHTELIJK
AANSPRAKELIJKE PARTI.J.

1" TVanneer het cassatieberoep tegen een

in het Duits gewezen stralrechte!Jjke
beslissing in dezellde taal is opgemaakt, stelt de eerste voorzitter van
het Hoi van Cassatie, bij beschikking,
de taal vast waarin de rechtspleging
voor het Hoi vanal de terechtzetting
zal worden voortgezet (1). (Art.
27 bis wet 15 juni 1935).
2" en 3" Het onderzoek van de vervolgin-

gen ten Jaste van een minde1jarige
van meer dan zestien jaar en minder
dan voile achttien jaar vom· de krachtens het gemeen recht bevoegde
gerechten ingesteld in de gevallen b1j
Jeugdbeschermingswet
art.
36bis,
8 april 1965 bepaald, onder meer in
geval van overtredingen van de wetten
en verordeningen betrellende de polltie over het wegverkeer, heelt plaats
in de raadkamer; deze rechtspleging
mag niet worden uitgebreid tot andere
personen die tege!Jjkertijd voor datzelfde gerecht worden gebracht, zelfs
al zijn de Jaatstgenoemden en de
mindeJjaiige bij hetzelfde exploot
gedagvaard (2). (Art. 96 Gw.; art. 36bis
wet 8 april 1976 gew. bij de wet
9 mei 1972.)
4" Vernietiging op de voorziening van
het openbaar ministerie tegen de
beklaagde en de vom· hem burgerrechte!Jjke aansprakelijke partij, van de
veroordeling van de beklaagde brengt
vernietiging mede van de beslissing
waarbij deze part1j burgerrechterlijk
aansprakeiljk wordt verklaard voor de
veroordeling van de beklaagde (3).

(1) Cass., 12 okt. 1977 (A.C., 1978, 198).
(2) Cass., 22 sept. 1f)75 (A.C., 1976, 104).
Er dient echter op gewezen dat de ouders
van de minderjarige, die als burgerrechtelijk
aansprakelijke voor de minderJarige worden
gedagvaard, uiteraard het recht hebben om
tegenwoordig te zijn bij en dee! te nemen aan
de debatten in de raadkamer. Cfr. Cass., 5 oht. :
1976 (A. C., 1977, 141).
(3) l..ass .. 8 feb. 1977 (A.C:, 1977, 642).

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS
T. KLEIN EA)
ARREST (

vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 mei 1978, in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;
Overwegende dat die beslissing in
het Duits is gewezen en dat ook de
verklaring van cassatieberoep in die
taal is gedaan;
Gelet op de beschikking van de
heer eerste voorzitter van 23 augustus 1975, luidende dat de rechtspleging in het Frans zal worden voortgezet;
Overwegende dat, blijkens het
vonnis en de stukken van de
rechtspleging, de verweerder Franz
Andre Klein vervolgd werd om te
Raeren, op 2 oktober 1976, onopzettelijk slagen te hebben toegebracht
of verwondingen te hebben veroorzaakt aan Christian Charlier en om
het Wegverkeersreglement te hebben overtreden; dat de verweerders
Hubert Haas en C... C... vervolgd
werden om te Raeren, op voormelde
datum, het Wegverkeersreglement
te hebben overtreden; dat de verweerder Leonhard Klein gedagvaard
werd als burgerrechtelijk aansprakelijk voor Franz Andre Klein en de
verweerder J ... C ... als burgerrechtelijk aansprakelijke voor C ... C ... ;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering jegens Franz-Andre
Klein en C ... C ... :
Over het middel, hieruit afgeleid dat,
enerzijds, de vervolgingen ten laste van
C... C... niet in raadkamer behandeld
werden en dat, anderzijds, de vervolgingen ten laste van Franz Andre Klein in
raadkamer en niet in openbare terechtzitting behandeld werden :

Overwegende dat zowel net proces-verbaal van de terechtzitting
van de correctionele rechtbank ais
het bestreaen vomn::, zelf vermeldt
dat de debatten betreffende i<'ran,.

-75Andre Klein in raadkamer en
Overwegende -iat de vernietiging
betreffende de andere partijen · in van de beslissing op de strafvordeopenbare
terechtzitting
hebben ring jegens de twee verweerders
plaatsgehad;
Franz Andre Klein en C... C... de
Overwegende dat uit de stukken vernietiging meebrengt van de
waarbij
Leonhard
waarop het Hof vermag acht te beslissingen
slaan, blijkt dat de verweerder Klein met Franz Andre Klein burFranz Andre Klein geboren is op gerrechtelijk aansprakelijk wordt
28 november 1954 en dus ten tijde verklaard voor de boete en de
van de, op .2 oktober 1976 gebeurde kosten, en waarbij J ... C ... buiten het
feiten meerderjarig was, terwijl C ... geding werd gesteld ten gevolge van
C ... , die geboren is op 10 juli 1959, te de vrijspraak van C ... C ... , voor wie
dien tijde meer dan zestien jaar en hij burgerrechtelijk aansprakelijk
minder dan volle achttien jaar oud was;
was;
Om die redenen, vernietigt het
Overwegende dat het bepaalde in
bestreden
vonnis in zoverre het
artikel 36bis, tweede lid, van de wet
van 8 april 1965 betreffende de uitspraak doet over de rechtsvordejeugdbescherming bijgevolg niet ringen van het openbaar ministerie
toepasselijk was op eerstgenoemde jegens de verweerders Franz Andre
en de vervolgingen te. zijnen laste Klein, Leonhard Klein, C... C... en
overeenkomstig de v,oorschriften J... C ... ; verwerpt de voorziening
van de artikelen 96 van de Grond~ voor het overige; beveelt dat van dit
wet en 190 'van het Wetboek van an'est melding zal worden gemaakt
Strafvordering derhalve in openbare op de kant van de gedeeltelijk
beslissing;
laat
de
terech'.;zitting dienden behandeld te vernietigde
kosten
ten
laste
van
de
Staat;
verworden, terwijl de debatten betreffende de tweede ter voldoening van wijst de aldus beperkte zaak naar
de . yoormelde bepaling van arti- de anders samengestelde Correctiokel 36bis, tweede lid, van de wet van nele Rechtbank te Verviers, zi tting
8 april 1965 in raadkamer moesten houdend in hoger beroep.
plaatshebben;
20 september 1978 2' kamer Dat nu zij de zaak ten aanzien Voorzitter : baron Richard, voorzitter :
Mevr.
Raymondvan Franz Andre Klein in raadka- Verslaggever
mer en ten aanzien van C... C... in Decharneux - Gelijkluidende conclusie
open bare terechtzitting behande ld van de h. Colard, advocaat-generaal.
heeft, de rechtbank dus de hierboven vermelde wettelijke bepalingen geschonden heeft;
~ KAMER - 20 september 1978
Dat het middel gegrond is;
II. In zoverre de voorziening
gericht l.s tegen de beslissing op de 1° CASSATIE - STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- WETstrafvordering jegens Hubert Haa.s :
BOEK VAN STRAFVORDERING ART. 441 Overwegende dat de substanti?:He
STRAFVORDERING
VERVALLEN
WEGENS
of op straffe van nietigheid voorgeBETALING VAN EEN GELDSOM- VEROORDEschr~ven rechtsvorm!2n in acht zijn
LEND VONNIS - VERNIETIGING ZONDER VERgenomen en cj.e beslissing overeenWIJZING.
komstig de wet is gewezen;

III. In zo~erre de' voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de rechtsvorderingen vart het openoaar ministerie jegens de burger- \
rechtelijk aanspr~kelijke, v~rweer-j
ders Leonhard Klem en J ... C ... :

~TRAFZAKEN :._ VOORZIENING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- WET-

2° CASSATIE -

BOEK VAN STRAFVORDERING ART. 441 STRAFZAKEN VEROORDELING VAN DE
BEKLAAGDE VERNIETIGD GEVOLG TEN
AANZIEN VAN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKEL!JKE PARTIJ.

-761 Op de voorziening van de procureur-

generaal, ingesteld met toepassing
van art. 441 Sv., vernietigt het Hoi
zonder verwijzing het vonnis dat een
veroordeling uitspreekt wegens een
feit ten aanzien van hetwelk de strafvordering vervallen was door betaling
van een geldsom onder de voonvaarden omschreven bij art. 166 Sv. (I).
2' Wannee1; op de voorziening van de
procureur-generaal,
ingesteld met
toepassing van art. 441 Sv., de veroordeling van de beklaagde vernietigd
vvordt, strekt die vernietiging zich uit
tot het beschikkende gedeelte van het
vonnis waarbij de burgerrechtelijk
aanprakehjke partij is veroordeeld (2}.
(PROCUREUR-GENERAAL
BJ.J HET HOF VAN CASSATIE
JNZAKE DAVOINE EN LORQUET)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op de hiernavolgende vordering van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie :
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie :
>> De ondergetekende procureurgeneraal heeft de eer hierbij te
verklaren dat de Minister van Justitie
hem
bij
zijn
brief
van
11 juli 1978, met kenmerken
Bestuur
der
Wetgeving,
nr.
7/130.836/379/ API
Pourvois
PD/LV, bevel heeft gegeven overeenkomstig artikel 441 van het Wethoek van Strafvordering bij het Hof
aangifte te doen van het in kracht
van gewijsde getreden vonnis van
de politierechtbank te Beaumont
van 15 november 1977, waarbij
Davoine Jacky, chauffeur, geboren
te
Quii:wry
(Frankrijk)
op
21 mei 1948, er wonende ruelle
Battiaux 22, tot een boete van
tachtig frank veroordeeld werd, uit
hoofde van te Beaumont (Leugnies),
op 22 april 1977, als gebruiker van
de openbare weg, een motorvoertuig
met een kale band in het verkeer
gebracht of gehouden te hebben, en
') Cass., 19 sept. 1978 (A. C., 1978, nr. 42).
(2) Cass., 25 april 1978 (A.C., 1978, 986).

waarbij Lorquet Rene, vrachtvoerder, geboren te Quievry (Frankrijk)
op 11 augustus 1922, er wonende rue
de Catnbrai 1, burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de
boete en de kosten.
>>
De veroordeling van Davoine
werd uitgesproken ondanks het feit
dat hij op het voorstel dat het
openbaar
ministerie
hem
had
gedaan overeenkomstig artikel 166
van het Wetboek van Strafvordering, ingegaan was en de vastgestelde som binnen de bepaalde termijn in handen van de ontvanger
der geldboeten te Charleroi had
gestort, zodat de strafvordering ten
gevolg~ van die betaling vervallen
was.
>> Het vonnis, dat Davoine niettemin veroordeeld heeft en Lorquet
voor die veroordeling burgerrechtelijk aansprakelijk heeft verklaard, is
dus in strijd met de voormelde
wetsbepaling.
>>
Om die redenen vordert de
ondergetekende procureur-generaal
dat het Hof gelieve het aangegeven
vonnis te vernietigen, te bevelen dat
van zijn arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing en te beschikken
dat er geen grand bestaat tot verwijzing.
>> Brussel, 18 juli 1978.
Voor de procureur-generaal,
>> De advocaat-generaal.
» (get.) Colard »;

Gelet op artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering; met
aanneming van de gronden van de
bovenstaande vordering; vernietigt
het vonnis van de Politierechtbank
te Beaumont van 15 november 1977;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; beschikt
dater geen grond is tot verwijzing.
20 september 1978 2' kamer Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Colard, advocaat-generaal.
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KA~IER-
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CASSATIE -

STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP VA:\ DE PROCL"REUR-GENERAAL- WET-

BOEK VA:-J STRAFVORDERING ART. 441 VOXXIS TOT VEROORDELING WEGENS EEN
\'ERJ..\ARD MISDRIJF - VERNIETIGING ZONDEH VERWIJZIG!NG.

Op het cassatieberoep van de procureur-generaal, ingesteld met toepassing van art. 441 Sv., vernietigt het
Hoi, zonder verw1jzing, het vonnis dat
een veroordeling uitspreekt wegens
een door verjaring gedekt misdiijf(l).
(PROCGREt.:R-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN CASSATIE
INZAKE SEGHEHS)

" Bij het indienen van de klacht,
op 10 januari 1977 waren namelijk
sedert de feiten meer dan zes
maanden verlopen zodat de strafvordel ng op dat ogenblik en
uiteraard dus ook bij de uitspraak
van de veroordeling - reeds verjaard was.
" Om die redenen, vordert de
ondergetekende procureur-generaal
dat het Hof gelieve het aangegeven
vonnis te vernietigen, te bevelen dat
van zijn arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing en te beschikken
dat er geen grond is tot verwijzing.
» Brussel, 17 juli 1978.

ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op de hierna
volgende vordering van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie :
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie :

'' De ondergetekende procureurgeneraal bij het Hof van Cassatie
heeft de eer hierbij te verklaren dat
de Minister van Justitie hem bij
zijn brief van 7 juli 1978, met
kenmerken << Bestuur der Wetgeving
nr. 7/130.836/404/ AP/Pres "• bevel
heeft
gegeven
overeenkomstig
artikel 441 van het Wetboek van
Strafvordering bij het Hof aangifte
te doen van het in kracht van
gewijsde gegane vonnis van de politierechtbank te La Louviere, van 2
mei 1977, waarbij Seghers Simonne
Laure Esther, zonder beroep, geboren te Morlanwelz op 9 september,
wonende te La Louviere, reu des
Combattants 23, tot een geldboete
van twintig frank veroordeeld wordt
wegens mondelinge beledigingen,
welke feiten gepleegd werden in
juni 1976 te La Louviere, deelgemeente Haine-Saint-Paul.
» Dat vonnis werd gewezen in
strijd met artikel 21 van de wet van
17 april 1878.
(1) Cass. 8 nov. 1976 (A.C.. 1977, 279).

Voor de procureur-generaal,
» De advocaat-generaal,
» (get.) Colard »;
Gelet op artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering; met
aanneming van de gronden van de
bovenstaande vordering, vernietigt
het aangegeven vonnis van de politierechtbank van La Louviere van
2 mei 1977; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de verniE:tigde
beslissing; zegt dat er geen gr01ld is
tot verwijzing.
20 september 1978 2" kamer Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Stranard - Gelijkluidende conclusie van de h. Colard,
advocaat-generaal.
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KAMER -

20 september 1978

1° VERJARING -

STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDER!NG - STRAFVORDER!NG VERJAARD - OMSTAND!GHE!D ZONDER GEVOLG VOOR DE VERJAR!NG VAN DE TE
BEKWAMER T!JD !NGESTELDE BURGERL!JKE
RECHTSVORDER!NG.

2° CASSATIE -

STRAFZAKEN - BURGERL!JKE RECHTSVORDER!NGEN - BESLISS!NG
WAARB!J ALLE AANSPRAKELIJKHE!D VOOR
EEN AAN EEN DERDE VEROORZAAKT ONGEVAL TEN LASTE VAN EEN BEKLAAGDE WORDT
GELEGD, MET UITSLU!TING VAN DE ANDERE
DE
BEKLAAGDE VERNIETIG!NG VAN
BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE EERSTE BEKLAAGDE
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TEGEN DE TWEEDE BEKLAAGDE - BESLISSING TOT VRIJSPRAAK VAN DE TWEEDE
BEKLAAGDE EN TOT AFWIJZING VAN DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING
VAN
EEN
DERDE
TEGEN
DEZE
BEKLAAGDE
OOK
ONWETTIG ONBEPERKTE VOORZIENING
VAN DE EERSTE BEKLAAGDE VERNIETIGING VAN DE BESLISSING TOT VEROORDELING VAN DIE BEKLAAGDE STREKT ZICH UIT
TOT DE BESLISS!NG OP DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING VAN DE DERDE TEGEN DE
TWEEDE BEKLAAGDE- GRENS.

1" De

verja1ing van de strafvorden"ng
brengt geen verjaiing mee van de te
bekwamer tljd 1"ngestelde burgerlijke
rechtsvorden"ng (1). (Art. 26 wet
17 april 1878).

2" Wanneer een beslissing de aansprake-

Jijkheid voor een aan een derde veroorzaakt ongeval helemaal ten Jaste
van een beklaagde Jegt met uitsluiting
van de andere en de vernietiging van
deze beslissing gegrond is op dezelfde
onwettigheid als de besjjssing tot
afwijzing van de rechtsvordering van
die derde tegen de tweede beklaagde,
strekt de vernietiging, op de onbeperkte voorziening van de eerste
beklaagde, van de beslissi"ng op de
burgerlijke rechtsvordering tegen hem
zich uit tot de beslissing op de burgerhjke rechtsvordering van de derde
tegen de tweede beklaagde, in zoverre
deze
beslissing t.a. v.
de
eerste
beklaagde is gewezen (2).
(JEA;~J T. NICODEME, ' EAGLE STAR, N.V., PAYEZ)

ARREST ( verta}ing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 maart 1978, in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;
I. In zoverre de voorziening door
de eiseres als beklaagde gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering te haren laste :
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

(1) Cass., 21 sept. 1977 (A.C., 1978, 99).
(2) Cass., 21 juni 1976 (A.C., 1976, 1184) en
de arresten waarvan sprake is in noot 4.

II. In zoverre de voorziening door
eiseres als beklaagde gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering ten laste van de medebeklaagde Chri.<;tian. Payez :
Overwegende dat eiseres niet
bevoegd is om zich tegen die beslissing in cassatie te voorzien;
III. In zoverre de voorziening
door eiseres als burgerlijke partij
gericht is tegen de beslissing op
haar rechtsvordering jegens Christian Payez :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 3, 4, 26 en 27 van de wet van
17 april 1878 houdende de Voorafgaande
Titel van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden vonnis geen
uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvordering van eiseres jegens Payez
of althans de verwerping van die rechtsvordering impliciet verantwoordt met de
enkele grond dat « voor de tweede
tenlastelegging ten aanzien van de
beklaagde Payez de vervolgingen vervallen zijn door verjaring, aangezien seclert
de feiten meer dan tweemaal zes maanden verlopen zijn »,
terw1jl de burgerlijke rechtsvordering
volgend uit een misdrijf pas verjaart
door verloop van vijf jaren te rekenen
van de dag waarop het misdrijf is
gepleegd :

Overwegende dat het vonnis eiseres haar vordering tegen Payez
ontzegt door enerzijds te beslissen
dat de eerste en op de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek berustende tenlastelegging ten aanzien van Payez niet bewezen is, en
anderzijds dat de tegen die verweerder ingestelde strafvordering uit
hoofde van de tweede tenlastelegging ter zake van rondzwerven van
een hond op de openbare weg,
vervallen is door verjaring;
Overwegende dat uit de stukken
van het geding blijkt dat eiseres
zich tegen de verweerder Pe1yez
burgerlijke pa:rtij heeft ges~eld tijdens de terechtzitting vari de politierechtbank te Verviers, tweede
kanton, op 3 november 1977, en dus
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van de tweede tenlastelegging vervallen was door verjaring, aangezien
die verjaring gestuit werd op
13 juli 1977 door de apostille waarbij
het parket de dagvaarding ter betekening aan de bevoegde gerechtsdeurwaarder heeft toegezonden;
Overwegende dat verjaring van de
strafvordering geen verjaring meebrengt van de te bekwamer tijd
ingestelde burgerlijke rechtsvorclering;
Dat daaruit volgt dat waar zij aan
eiseres haar op de tweede tenlastelegging gegronde burgerlijke rechtsvordering ontzegt op de enkele
grond dat voor de strafvordering uit
dien hoofcle de verjaring ingetreden
was, de rechtbank haar beslissing
niet wettelijk verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
IV. In zoverre de voorziening van
eiseres als beklaagde gericht is
tegen de beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen
van
Christian Nicodeme en van de
naamloze vennootschap Eagle Star
jegens haar :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 418, 420 van het Strafwetboek
en 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis beslist dat de
eerste tenlastelegging ten aanzien van
de verweerder Payez niet bewezen is, op
grond dat « het ongeval hoofdzakelijk
aan de fout van Jean te wijten is ... ''•
maar daarbij niet bepaalt wie voor het
ongeval medeaansprakelijk is, nu het
beslist heeft dat Jean slechts de hoofdaansprakelijke is,
.en terwijl het beS\:hikkend gedeelte
van de bestreden beslissing de aan de
v.erweerders Eagle Star en Nicodeme
verschuldigde schadevergoeding uitsluitend ten laste legt van eiseres :

Overwegende dat na enerzijds te
hebben beslist dat « wat de burgerlijke belangen betreft » de eerste en
op de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek berustende tenlastelegging ten aanzien van Payez niet
bewezen is en << dat voor de tweede
tenlastelegging ten aanzien van de

beklaagde Payez, de vervolgingen
vervallen zijn door verjaring », en
na te hebben vastgesteld. << dat
l\'icodeme geen enkele fout kan
worden aangewreven », de rechtbank vermeldt dat << het ongeval
hoofdzakelijk aan de fout van Jean
t:-2 wijten is >>, en de aan Nicocleme
en aan de naamloze vennootschap
Eagle Star toegewezen schadevergoeding uitsluitend ten laste legt
van eiseres;
Dat de feitenrechters alclus in het
ongewisse laten of naar hun gevoelen de verweerder Payez door de
feiten van de tweede tenlastelegging
geen enkele met het ongeval in
oorzakelijk verband staande fout
heeit begaan, dan wel of zij geoordeeld hebben dat die verweerder
van aile aansprakelijkheid voor dat
ongeval moest worden ontslaan daar
de fout van eiseres Raar hun beoordeling weliswaar niet de enige maar
tach de voornaamste was;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de beslissing
volgens welke de door eiseres
begane fout de voornaamste oorzaak is van de door Nicodem,::, en
door de naamloze vennoot,;chap
Eagle Star geleden schade en de
verweerder Payez daarvoor niet
aansprakelijk is, gemeen is aan de
beslissing op de burgerlijke rechtsvorderingen van de voornoemde
verweerders tegen eiseres enerzijds
en tegen Payez anderzijds; dat die
beslissingen aan dezelfde onwettelijkheid lijden;
Dat de cassatie derhalve client te
gelden
voor
het
beschikkend
gedeelte betreffende de burgerlijke
rechtsvorderingen van de verweerders Nicodeme en naamloze vennootschap Eagle Star jegens de
verweerder Payez in zoverre de
cassatie
van
dat
beschikkend
gedeelte, wat laatstgenoemde betreft, een voorwaarde is van de
rechtsvordering tot bijdrage die
eiseres tegen de verweerder Payez
zou kunnen instellen indien bewezen was dat die medeaansprakelijk
is;
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bestreden vonnis in zoverre het
1" uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvordering van eiseres jegens
de verweerder Christian Payez;
2" uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvorderingen van de verweerders Nicodeme en naamloze vennootschap Eagle Star jegens eiseres,
behalve voor zover het beslist dat
eiseres een met het ongeval in
oorzakelijk verband staande fout
heeft begaan; 3o ten aanzien van
eiseres beslist dat de verweerder
Payez niet aansprakelijk is voor de
door Nicodeme en naamloze vennootschap
Eagle
Star
geleden
schade; 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 een vierde van de lmsten
en laat het overige dam·van ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Luik, zitting houdend
in hager beroep.
20 september 1978 2' kamer Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Colard, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Pierre
Ansi aux.
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KAMER-

20 september 1978

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE TEGEN DE
BESLISSING OP DE RECHTSVORDERING VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN EEN
MEDEBEKLAAGDE EN TEGEN DE VOOR DEZE
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - CORRECTIONELE RECHTBANK
BANK
PROCES-VERBAAL
VAN
EEN
TERECHTZITTING TIJDENS WELKE DE ZAAK
BEHANDELD WERD, NIET VOORZIEN VAN DE
HANDTEKE.'IING VAN DE VOORZITTER OF
'IAN DE GRIFFIER - VONNIS WAARIN NIET
ALLE VERE!STE VASTSTELLINGEN VOORKOMEN OM DE REGELMATIGHEID VAN DE
RECHTSPLEGING TE BEWIJZEN NIETIGHEID VAN HET VONNIS.

3° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENNIET BEPERKTE VOORZIENING \'AN DE
BEKLAAGDE
VERNIETIGJNG
VAN
DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING
BRENGT VERNIETIGING l\IEE VAN DE EINDBESLISSING OP DE BURGERL!.JKE RECHTSVORDERING TEGEN DE BEKLAAGDE ZELFS
!NDIEN DE VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING AMBTSHALVE
WORDT UITGESPROKEN.

4° VOORZIENING

IN

CASSATIE

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN DE BURGERL!JKE PARTJJ
TEGEN DE BESL!SSING OP DE STRAFVORDERING - BURGERL!JKE PARTIJ NIET VEROORDEELD IN KOSTEN VAN DEZE RECHTSVORDERING- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

5° CASSATIE -

OMVANG - VOORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING
OP DE STRAFVORDERING EN TEGEN DE EINDBESLJSSINGEN OP DE TEGEN EN DE DOOR
HEM INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN- VERNIETIGING VAN DE BESLISSINGEN OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
EN STRAFVORDERING - BRENGT VERNIETIGJNG MEE VAN DE BESLISSING OP DE DOOR
DE BEKLAAGDE INGESTELDE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING
DIE
OP
DEZELFDE
Ol'lWETTIGHEID IS GEGROND.

1" Een beklaagde is niet bevoegd om

zich in cassatie te voorzien tegen de
beslissing op de rechtsvorderingen van
het openbaar ministerie tegen een
medebeklaagde en tegen de voor hem
burgerrechteiljk aansprakelijke partij (1). (Art. 216 Sv.)
2" Nietig is het vonnis van de correctio-

nele rechtbank, indien het procesverbaal van de terechtzitting, tijdens
welke de zaak behandeld werd, niet
voorzien is van de handtekening van
de voorzitter of van de grittier en in
het vonnis niet aile vereiste vaststellingen vomkomen om de regelmatigheid van de rechtspleging te bewijzen
(2). (Artt. 155, 189 en 190 Sv.; art. 10
wet 1 mei 1849).
3" Verniehging, op de niet beperkte
voorziening van de beklaagde, van de
beslissing op de strafvordering brengt
vernietiging mee van de eindbeslissing
op de tegen hem in;;:estelde burgerlijke rechtsvordering, die het gevolg is
(1) Cass., 21 sept. 1975 (A.C., 1976, 108).
(2) Cass., 26 april 1978 (A. C., 1978, 993).
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die vernieti;;ing ambtshalve is uitgesproken (3).
4" De

burgerlijke part1j die niet in
kosten van de strafvordering is veroordeeld, is niet ontvankehjk, om zich
tegen de beslissing op deze rechtsvordering in cassatie te voorzien (4).
(Artt. 177 en 216 Sv.)

5" Vernietiging, op de voorziening van

de beklaagde, van de beslissing op de
strafvordering en van de eindbeslissing op ,de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsv01·deling brengt
vernietiging mee van de eindbeslissing
op de door hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering,
die
op
dezelfde
onwettigheid is gegrond en waartegen
h1j zich regelmatig in cassatie heeft
vo01·zien, zelfs indien de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering
ambtshalve is uitgesproken (5).
(GILON T. KITWA WALUTUNDA,
MR. CAVENAILLE Q.Q.)
ARREST ( vertafing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 maart 1978 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
I. Op de voorziening van Gilon als
beklaagde :
A. in zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de rechtsvordering van het openbaar ministerie :
1" jegens de mededader Kitwa
Walutunda en de voor deze burgerrechtelijk aansprakelijke curator
van
het faillissement
Edmond
Herbain :
Overwegende
dat
eiser
niet
bevoegd is om zich tegen die beslissingen in cassatie te voorzien;
2" jegens eiser :
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 10 van de wet van
(3) Cass., 5 sept. 1978 (A.C:, 1978, 4).
(4) Cass., 21 sept. 1977 (A.C:, 1978, 94).
(5) Cass., 24 sept. 1974 (A.C:, 1975, 98) en
5 sept. 1978, waarvan sprake is in noot 3.

1 mei 1849 betreffende de rechtbanken
van eenvoudige en van correctionele
politie, 155, 189 en 190 van het Wetboek
van Strafvordering :

Overwegende dat de zaak behandeld werd tijdens de openbare
terechtzitting van de correctionele
rechtbank op 17 maart 1978 en dat
het proces-verbaal van die terechtzitting enkel door de griffier ondertekend is;
Overwegende dat, luidens artikel 10 van de wet van 1 mei 1849, de
bij de artikelen 155 en 189 van het
Wetboek van Strafvordering voorgeschreven aantekeningen zowel door
de voorzitter als door de griffier
moeten ondertekend worden; dat
die vorm, die voorgeschreven is om
aan het proces-verbaal een authentiek karakter te verlenen, een substantii'He vorm is;
Overwegende dat het vonnis niet
vermeldt hoe de· correctionele rechtbank tijdens de hierboven bedoelde
terechtzitting
was
samengesteld
zodat bet Hof in de onmogelijkheid
verkeert te toetsen in hoeverre de
rechtbank was samengesteld en of
alle rechters die het vonnis gewezen
hebben, op die terechtzitting aanwezig waren;
Dat het vonnis derhalve door
nietigheid is aangetast;
B. in zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering jegens
eiser :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering de vernietiging meebrengt van
de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering, die daarvan het
gevolg is;
II. Op de voorziening van Gilon
als burgerlijke partij :
A. in zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
rechtsvordering van het openbaar
ministerie jegens de beklaagde
Kitwa Walutunda en de voor deze
burgerrechtelijk aansprakelijke curator van het faillissement Edmond Herbain :
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Overwegende dat eiser als burgerlijke partij niet in kosten van de
strafvordering veroordeeld werd en
de voorziening dan ook niet ontvankelijk is;
B. in zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke
rechtsvordering
van
eiser :
Overwegende dat de vernietiging·
van de beslissing op de strafvorde.ring jegens eiser de vernietiging
meebrengt van de beslissing op
eisers burgerlijke rechtsvordering,
welke
laatste
beslissing
door
dezelfde onwettigheid is aangetast
en .waartegen eiser zich regelmatig
in cassatie heeft voorzien;
Om die redenen, .en zonder dat er
grond bestaat tot toetsing van de
door eiser aangevoerde. middelen,
die toch niet kunnen leiden tot een
ruimere cassatie of tot cassatie zonder
verwtJzmg,
vernietigt
het
bestreden vonnis, behalve in zoverre
het bij zijn uitspraak over de strafvordering de eerste verweerder vrijspreekt en de tweede als burgerrechtelijk aansprakelijke partij buiten het geding stelt; beveelt dat van
di t arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; legt de
kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaa:k naar
de Correctionele Rechtbank te Hoei,
zitting houdend in hoger beroep.
20 september 1978 2' kamer Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Screvens Ge1ijkluidende conclusie van de h. Colard,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Nicolas Evrard, J. Dassesse.
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KAMER -

20 september 1978

1° WEGVERKEER LID

1975-

ART. 16.3, TWEEDE
WEGVERKEERSREGLEMENT
1
DEC.
RECHTS INHALEN - VOORWAARDE.

2° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENVOORZ!ENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING EN
TEGEN DE EINDBESLISSlNGEN OP DE TEGEN

EN DOOR HE~'! ll'\GESTELDE Bt.:RGERLIJKE
RECHTSVORDERINGEN - VERNIETIGI;I;G VAN
DE BESLISSI;I;GE:II OP DE STRAFVORDERING
E:-1 DE TEGEN DE BEKLAAGDE INGESTELDE
Bt.:RGERLI.JKE RECHTSVORDERING - BRENGT
VER;'>;IETIGING !\lEE VAN DE BESLISSING OP
DE DOOR DE BEKLAAGDE ll'\GESTELDE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING
DIE
AAN
DEZELFDE O;-.;'\VETTIGHEID LIJDT.

1'' Onvermh1derd het geval waarin het
ve1keer in evenw1jdige files geschiedt,
moet en mag het inhalan van een
voertuig op de openbare weg slechts
rechts geschieden, wanneer de in te
halen bestuurder te kennen heeft
gegeven dat hij voornemens is Jinksaf
te slaan en zich naar links gewend
heeft om deze bewegjng uit te
voeren (1). (Artt. 16.2 en 16.3, tweede
lid, Wegverkeersregl. 1 dec. 1975).
2' Vernietiging op de voorziening van de
beklaagde van de beslissing op de
strafvordering en van de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde
bwgerlijke rechtsvorder.ing brengt
vern.ietJ'ging mede van de eindbes}jssing op de door hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering
die
aan
dezelfde onwettighe.id lijdt en waartegen hij z.ich regelmatJ'g in cassatie
heeft voorzjen (2).
(EOGNA!'\1 T. MARCHETTI)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op G april 1978 in boger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
A. Op de voorziening van eiser als
beklaagde :
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering jegens de medebeklaagde verweerder :
Overwegende
dat
eiser
niet
bevoegd is om zich tegen de vrijspraak van een medebeklaagde in
cassatie te voorzien;
(1) Raadpl. Cass., 19 jan. 1970 (A.C., 1970,
438); 17 sept. 1974 en 27 jan. 1975 (ibid., 1975,
76 en 588).

(2)

Zi~ l:wt

vorige arrest.
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gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering jegens eiser :
Over het mMdel, afgeleid uit de schending van de artikelen 10.1.1", 10.1.3",
16.3 van het koninklijk besluit van
1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat, om eiser schuldig te verklaren
aan
overtreding
van
de
artikelen 10.1.1", 10.1.3" en 16.3, tweede
lid, van het koninklijk besluit van
1 december 1975, om hem uit dien
hoofde te veroordelen tot een geldboete
van vijftig frank, om de burgerlijke
rechtsvordering van Marchetti toe te
wijzen en zich onbevoegd te verklaren
om kennis te nemen van eisers burgerlijke rechtsvordering, de correctionele
rechtbank in aanmerking neemt dat
Marchetti zijn knipperlichten v66r het
ongeval had aangestoken, dat « hij zich
weliswaar naar links diende te begeven,
maar daar·om niet verplicht was op de
linkerhelft van die smalle rijbaan te
komen, dat Marchetti, doordien hij zich
niet duidelijk naar links kon begeven,
mogelijk : a) aan Erwoine de indruk
heeft gegeven rechts te blijven, b) door
zijn stand Bognani niet attent heeft
gemaakt op zijn aanstaande zwenking >>,
waaruit de rechtbank afleidt dat « Marchetti zijn zwenking naar links regelmatig heeft voorbereid en enkel nog rechts
mocht worden ingehaald », zodat aileen
de aan eiser ten laste gelegde feiten
bewezen zijn en algehele aansprakelijkheid voor het ongeval dus aan hem moet
worden toegerekend,
ten-vijl de door het Wegverkeersreglement opgelegde verplichting om een
bestuurder rechts in te halen wanneer
die te kennen heeft gegeven dat hij
voornemens is links af te slaan en zich
daar·toe links op de rijbaan heeft begeven, onderstelt dat de achterligger zich
inderdaad rekenschap heeft gegeven van
het voornemen van de andere bestuurder om een maneuver uit te voeren dat
erin bestaat links af te ·slaan; nu het
vaststelt dat wegens de stand van het
voorliggend voertuig, eiser niet attent
werd gemaakt op de uitvoering van dat
maneuver, waarvan de enkele werking
van de knipperlichten niet noodzakelijk
een aanduiding oplevert, het vonnis de
overtreding van artikel 16.3 van het
verkeersreglement niet wettelijk heeft
kunnen bewezen verklaren noch daaruit

de schending heeft kunnen afleiden van
de andere in de dagvaarding vermelde
wettelijke bepalingen, waarvan het vonnis overigens niet vermeldt waarin die
werden miskend (schending van alle in
het middel bedoelde wettelijke bepalii1~
gen), zodat het vonnis zijn beslissing om
de burgerlijke rechtsvordering van Marchetti toe te wijzen en die van eiser af te
wijzen
niet
wettelijk
verantwoordt
(schending van de artikelen 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet) :

Overwegende dat het vonnis eiser
bij toepassing van artikel 65 van het
Strafwetboek tot een enkele geldboete van vijftig frank veroordeelt
uit hoofde van de overtreding van
de artikelen 10.1.1 ·, 10.1.3" en 16.3,
tweede lid, van het Wegverkeersre"glement, en ter verantwoording
daarvan erop wijst dat eiser verweerder links heeft ingehaald terwijl deze laatste << zijn zwenking
naar links regelmatig had voorbereid en en'kel · nog rechts mocht
worden ingehaald >> en dat de drie
overtredingen uit een zelfde feit
voorkomen:
Overwegende evenwel dat met de
vaststelling dat << de rijbaan zes
meter breed was, dat Marchetti zich
naar links diende te begeven maar
niet verplicht was daarom ook op de
linkerhelft van die smalle rijbaan te
gaan rijden, dat Marchetti doordien
hij zich niet duidelijk naar 1inks
heeft
begeven,
mogelijk
aan
Erwoine de indruk heeft gegeven
rechts te blijven » en << door zijn
stand Bognani niet attent heeft
gemaakt
op
zijn
aanstaande
zwenking >>, het vonnis niet bepaalt
dat in onderhavig geval een ;van de
omstandigheden bestond waaro:nder
een weggebruiker kra{!hte1'l.s artikel 16.3 van het Wegverkeersreglement verplieht is rechts in te
halen;
Dat het vonnis niet dan met
schend~ng van die wettelijke bepaling eiser schuldig heeft kunneu
verklaren aan overtredi;ng van
artikel 16.3, tweede lid, van het
Wegverkeersreglement; dat de rechters in boger beroep het bestaan
van het eerste ten 1aste gelegde feit
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hun beslissing ten aanzien van de
andere tenlasteleggingen en dat zij
de straf die zij aan eiser bebben
opgelegd voor het geheel van de
tenlasteleggingen dus noodzakelijkerwijze met een onwettelijke
redengeving hebben verantwoord;
Dat bet middel gegrond is;
III. In zoverre de voorziening
gericbt is tegen de beslissing op de
burgerlijke recbtsvordering jegens
eiser :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering jegens eiser de vernietiging
meebrengt van de op de burgerlijke
recbtsvordering te zijnen aanzien
gewezen beslissing, die het gevolg is
van de eerste en waartegen hij zich
regelmatig heeft voorzien;
B. Op de voorziening van eiser als
burgerlijke partij :
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
rechtsvordering van bet openbaar
ministerie jegens verweerder :
Overwegende dat eiser als burgerlijke partij tegenover de openbare
partij in geen kosten van die vordering veroordeeld werd en de voorziening dan ook niet ontvankelijk
is;
II. In zoverre dat de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering jegens
verweerder :
Overwegende dat het vonnis na
de fout te hebben aangewezen die
het ten laste van eiser bewezen
acht, de algehele aansprakelijkheid
voor het ongeval aan eiser toerekent, terwijl de links afslaande verweerder « door zijn stand mogelijk
Bognani niet attent heeft gemaakt
op zijn aanstaande zwenking naar
links »; dat het vonnis daaruit
afleidt dat er grand bestaat om eiser
tot een straf en tot schadevergoeding tegenover verweerder te veroordelen, deze laatste vrij te spreken en zich onbevoegd te verklaren

om kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvordering van eiser
jegens verweerder;
Overwegende dat uit die overwegingen blijkt dat de rechters in
boger
beroep
verband
hebben
gelegd tussen de beslissing op de
strafvordering jegens eiser en de
beslissing op diens burgerlijke
rechtsvordering jegens verweerder;
Dat de vernietiging van de beslissing op de strafvordering jegens
eiser zicb derhalve uitstrekt tot de
beslissing op de burgerlijke recbtsvordering van eiser jegens verweerder, tegen wie eiser zich regelmatig
heeft voorzien;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het
uitspraak doet over de strafvordering, over de burgerlijke rechtsvordering jegens eiser en over de
burgerlijke
rechtsvordering
van
eiser jegens verweerder; verwerpt
de voorziening voor het overige;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de
helft van de kosten en legt de
andere helft ten laste van de Staat;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Verviers, zitting houdend in hager
beroep.
20 september 1978 2" kamer Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Stranard - GelifkJuidende conclusie van de h. Colard,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
J. Dassesse.

2"

KAMER -

20 september 1978

1° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) STRAFZAKEN TWEEDE VEROORDELJNG WEGENS EEN ZELFDE FElT SCHENDING VAN HET BEGINSEL' NON BIS IN
IDEM'·

2° CASSATIE -

STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- WET-

BOEK VAN STRAFVORDERING ART. 441 VONNIS TOT VEROORDELING
VAN
EEN
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HETZELFDE FElT IS VEROORDEELD - VERNJETJGING ZO:\'DER VERWIJZJNG.

1' Een algemeen rechtsbeginsel is het

verbod volgens hetwelk de rechter een
beklaagde niet mag veroordelen
wegens een feit waarvoor deze reeds
vroeger is veroordeeld (1).
2"

Op de voorziening in cassatie van de
procureur-generaal, met toepassing
van artikel 441 van het Wetboek van
Strafvordering, vernietigt het Hoi zonder verwijzing het vonnis van de
correctionele rechtbank tot veroordeJing van een beklaagde wegens een
feit waarvoor deze reeds vroeger is
veroordeeld (2).
(PROCUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN CASSATIE
JNZAKE LJ\URENT)
ARREST ( vertafing)

HET HOF; - Gelet op de hierna
volgende vordering van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie :
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie.
» De ondergetekende procureurgeneraal bij het Hof van Cassatie
heeft de eer te verklaren dat de
Minister van Justitie hem bij zijn
brief van 17 juli 1978 met kenmerken « Bestuur der Wetgeving
nr. 7/130.836/374/AP/DIV.-PD/LV ''•
bevel gegeven heeft overeenkomstig
artikel 441 van het Wetboek van
Strafvordering bij het Hof aangifte
te doen van het in kracht van
gewij sde gegane vonnis van de Correctionele Rechtbank te Luik van
7 juni 1977 waarbij Laurent Nicolas
Emile Georges, schilder, geboren te
Luik op 15 oktober 1951, er
wonende rue Gramme 37, tot een
gevangenisstraf van vijftien dagen
en een geldboete van honderd frank
veroordeeld werd en vervallen werd
verklaard van het recht tot sturen
uit hoofde van te Borgworm, op
12 februari 1976, als eigenaar of als
bestuurder van een autovoertuig,
dat voertuig op de openbare weg in
(1) en (2) Cass., 5 okt. 1977 (A.C., 1978, 162).

bet verkeer ce hebben gebracht of
toegelaten te hebben dat het er in
het verkeer werd gebracht, zonder
dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het aanleiding kon
geven, door een verzekering gedekt
was.
» Die veroordeling werd uitgesproken terwijl voornoemde op
31 januari 1977 door dezelfde rechtbank al voor hetzelfde feit veroordeeld werd, zodat het aangegeven
vonnis in strijd is met het algemeen
rechtsbeginsel « non bis in idem ,
en derhalve onwettelijk is. ·
» Om die redenen, vordert de
ondergetekende procureur-generaal
dat het Hof gelieve het aangegeven
vonnis te vernietigen, te bevelen dat
van zijn arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing en te beschikken
dater geen grond is tot verwijzing.
» .Brussel,

19 .iuli 1978.
Voor de procureur-generaal,
, De advocaat-generaal,
» (get.) Colard »;

Gelet op artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, en met
aanneming van de gronden van de
bovenstaande vordering, vernietigt
het aangegeven vonnis van de Correctionele Rechtbank te Luik van
7 juni 1977; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; beschikt dat er geen
grond is tot verwijzing.
20 september 1978 2' kamer Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Colard, advocaat-generaal.

1' KAMER -

21 september 1978

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN GEEN LOGISCHE MOTJVERING GEEN
SCHENDING VAN ART. 97 GRONDWET BEG RIP.
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2'-' CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL OAT EEN FEITELIJKE
BEOORDELING
VAN
DE
FEITENRECHTER
BEKRITISEERT - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

3° OVEREENKOMST

VERBINDENDE

KRACHT TUSSEN PARTIJEN - RECHTER DIE
AAN EEN OVEREENKOMST HET GEVOLG TOEKE:'>iT DAT ZIJ VOLGENS DE UITLEGGING
WELKE HIJ ERAAN GEEFT, WETTELIJK TUSSEN PARTIJEN HEEFT - GEEN SCHENDING
VAN ART.

1"

1134

B.W.

De vezplichting vonnissen en arresten
te motiveren beantvvoordt aan een
vormvoorschrift; niet ontvankelijk is
dan oak een middel waarin enkel
wordt gezegd dat de redengeving van
de bestreden beslissing niet logisch is
(1). (Art. 97 Gw.)

2" Niet.

ontvankelijk is het middel
waai·in een feitelijke vaststelling van
de feitenrechter wordt bekritiseerd (2).
(Art. 95 Gw.)

3"

De verbindende kracht van een overeenkomst wordt niet miskend door de
rechtez· die aan de overeenkomst het
gevolg toekent dat zij, volgens de
uitlegging welke hij eraan geeft, wettelijk tussen partijen heeft (3). (Art.
1134 B.W.)

(VENN. NAAR DUITS RECHT J. STEWERING UND
SOHNE, STEWERING B., K. T. VIGNY)
ARREST ( vertaiing)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 december 1975
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Gelet op het arrest van );let Hof
van 2 juni 1977 (4};
Over de middelen, het eerste afgeleid,
uit. de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
(1) Raadpl. Cass., 17 feb. 1978 (A.C., 1978,
122). Raadpl. « De motivering van de vonnisc-en en arresten en de bewijskracht van de
;;,,{Len » plechtige openingsrede van 1 sept.
1978 van procureur-generaal Duman, toen
eerste advocaat-generaal.
(2) Vergl. Cass., 23 mei 1978 (A.C., 1978).

(3) Cass., 10 maart 1978 (A.C., 1978, 794).
(4) A.C., 1977, 1019.

doordat het arrest beslist dat een
bedrag van 532.671 frank ten voordele
van verweerder moet worden geboekt
voor hetgeen hij, volgens de deskundigen, heeft verricht, namelijk het uitspreiden, naar gelang van het lassen,
van draineerzand op de bouwplaats
Z 861, en afwijzend beschikt op het
middel waarin de eisers in hun voor het
hof van beroep genomen conclusie aanvoerden dat verweerder dat zand niet
had uitgespreid en dat het derhalve ging
om een levering uit de post " nog te
gebruiken goederen » die in de overeenkomst van overdracht en in bijlage I,
van 19 maart 1970 forfaitair werd
begroot, op grand : a) dat die post enkel
betrekking had op de bouwplaats
Z 225 Temploux-Rhisnes, de enige
waarop de clausule " 18 pet. op de
hoeveelheid » van toepassing was, dat
zulks de mening was van de eisers in
hun voor de rechtbank genomen aanvullencle conclusie van januari 1972, waarin
zij de aanstelling van een deskundige
vroegen met als taak het aan verweerder
toekomende bedrag vast te stellen op de
grondwerken van de bouwplaats Temploux-Rhisnes die voorkomen onder de
rubriek van het actief " nog te gebruiken
goederen, 18 pet. op de hoeveelheid »;
b) dat op de factuur Marchand van
19 februari 1970 vermeld stond dat
verweerder de leverancier het vervoer en
de niet mechanische zanduitspreiding
had betaakl, en dat het niet redelijk was
aan te nemen dat het uitspreiden en het
profileren van het zand volkomen
mechanisch had plaatsgehad,
terwijl, eerste onderdeel, uit het feit
dat in de overeenkomst van overdracht
en bijlage I, van 19 maart 1970 de post
« nog te gebruiken goederen, 18 pet. op
de hoeveelheid >> voorkwam, en uit het
feit dat de eisers in hun voor de eerste
rechter genomen conelusie een deskundigenonderzoek hadden gevraagd met
het oog op de toepassing van die vermelding op de bouwplaats TemplouxRhisnes, niet logisch kan worden afgeleid dat deze post aileen betrekking had
op die bouwplaats, welk gebrek aan
logische samenhang in de motivering
van het arrest gelijkstaat met het ontbreken van de bij artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering;
tweede onderdeel, het feit dat zou
aangetoond zijn dat verweerder de
kosten van de niet mechanische uitspreiding zou hebben gedragen niet
volstaat als logische grondslag voor de
bes!issing waarbij verweerder het bedrag
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volgens de deskundigen, met de uitspreidingskosten overeenstemt, zonder onderscheid te maken tussen de a! dan niet
mechanische uitspreiding, waaruit volgt
dat het arrest niet passend antwoordt op
het middel waarin de eisers in hun voor
het hof van beroep genomen conclusie
aanvoerden dat uit de brief van verweerder van 4 december 1970 bleek dat
verweerder erkende dat hij noch de
mechanische uitspreiding nod\ de profilering had verricht en dit gebrek aan
passend antwoord gelijkstaat met het
ontbreken van de bij artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering;
het tweede, afgeleid uit de schending
van de artikelen 1134, 1135, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
dooz·dat het arrest beslist dat een
be drag van 397.304 frank ten voordele
van verweerder moet wor<ien geboekt
voor, aldus de deskundigen, aanvangskosten, erelonen en uitgaven voor goederen in verband met. de bouwplaats
Z 948 en afvvijzend beschikt op het
middel waarin de eisers in hun voor het
hof van beroep genomen conclusie aanvoerden dat die kosten, erelonen en
uitgaven geen betrekking hadden op aan
de Staat in rekening ·te brengen werken
of begin van werken, de enige die,
volgens de overeenkomst van overdrqcht
van 19 maart 1970, aanleiding konden
geven tot een aanpassing van de forfaitaire begroting van het actief van verweerder, dat het ging om erelonen van
de landmeter, om kosten voor telefoon,
sanitair en vestiaire, en dat die kosten,
erelonen en uitgaven derhalve moesten
worden beschouwd als een Lmderdeel
van de post
nog te gebruiken
goederen >> die in genoemde overeenc
komst en bijlage I forfaitair werd
begroot, op grand : a) dat de vermelding
« nog te gebruiken goederen, 18 pet. op
de hoeveelheid >> enkel betrekking had
op de bouwplaats Z 225, dat zulks de
mening was van de eisers 1n nun voor
de rechtbank genomen aanvullende conclusie waarin zij een deskundigenonderzoek vroegen met het oog op de toepassing van die vermelding op voornoemde
bouwplaats Z 225; b) dat de thans
besproken uitgaven verband hielden met
<1e aan de Staat te factureren lopende
werken, dat het billijk was dit bedrag op
het actief van verweerder te brengen, en
dat de eerste rechter ten onrechte had
besnst dat, krachtens artikel 4 van
voornoemde overeenkomst, uit dien

hoofde niets verschuldigd was aan verweerder, nu de eisers nooit iets hadden
ontvangen in verband met de kosten
voor de aanvang van die bouwplaats,
terw1jl, eerste onderdeel, uit het feit
dat in de overeenkomst van overdracht
en in bijlage I van 19 maart 1970. de post
« nog te gebruiken goederen, 18 pet. op
de boeveelheid » voorkwam, en uit het
feit dat de eisers in hun voor de eerste
rechter genomen conclusie een deskundigenonderzoek hadden gevraagd met
het oog op de toepassing van die v~rmelc
ding op de bouwplaats Z 225, niet logiscb
kan worden afgeleid dat die pC1St aileen
betrekking had op genoemde bouwplaats, welk gebrek aan logische samenhang in de motivering . ,van het arrest
gelijkstaat met bet ontbreken van de bij
artikel . 97 .van de Grondwet vereiste
motivering;
tweede onderdeel, naar luid van de
artikelen 2 en 4 van de op 19 maart 1970
tussen partijen gesloten overeenkomst
van overdracbt, de forfaitaire prijs waarvan sprake in dat artikel 2, wat bet
actief van verweerder betreft, slechts
kon worden aangepast voor zover, bij
het factureren van de elementen als
bedoeld in bijlage 1 van die ove!'eenkomst onder de rubriek « aan de Staat te
factureren lopende werken >> ten bedrage
van 3.406.465 frank, een verhoging of een
verlaging werd vastgesteld, en er, derhalve, geen sprake k0n zijn van een
aanpassing die op het actief. van ver~
weerder uitgaven zou brengen Welke
niet aan de Staat konden worden gefactureerd, doch enkel in verband stonden
met de aan de Staat .te factureren
lopende werken, waaruit volgt dat het
arrest een miskenning inhoudt van de
bewijskracbt die voormelde overeenkomst van 19 maart 1970 en bijlage I
krachtens de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek. bezitten, alsmede van de bindende k;racht die
de artikelen 1134 en 1135 van het
Burgerlijk Wetb0ek aan die overeenkomst en bijlage. t0ekennen :
het derde, afgeleid uit de schending
van de artikelen 1134, 1135, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetb0ek en
97 van de Grondwet,

dooz·dat het arrest beslist dat eeri
bedrag van 472.668 frank pil~t op het
passief van verweerder kan. worden
gebracht, welk bedrag de eisers aan het
personeel van verweerder hebben moeten betalen als. vakantiegeld voor de
periode gedur€mde welke dit personeel

-88in dienst was van verweerder, en afwijzend beschikt op het middel waarin de
eisers in hun voor het hof van beroep
genomen conclusie aanvoerden dat het
feit dat het ging om een na de overdracht van 19 maart 1970 vervallen
schuld niet uit het oog mocht doen
verliezen dat in bijlage II van die
overeenkomst van overdracht een artikel VII « Sociale Dienst (R.M.Z.) en te
betalen lonen » stond, dat deze post
volgens die overeenkomst, zoals de
andere posten van het passief van verweerder kon worden herzien, en dat,
volgens de sociale wetgeving, het vakantiegeld dee! uitmaakt van de bezoldiging
van de werknemer, op grond dat deze
stelling van de eisers in strijd was met
de gemeenschappelijke bedoeling van de
partijen zoals ze uit de overeenkomst
van overdracht bleek, dat deze bedoeling
uitdrukkelijk tot uiting kwam
in
artikel 3 van de overeenkomst volgens
hetwelk
de overnemer zich ertoe
verplicht de aan derden verschuldigde
bedragen zo vlug mogelijk te betalen,
zoals die bedragen vermeld zijn in
bijlage II getiteld : Lijst van de elementen van het passief per 10 maart 1970 ''•
dat deze hedoeling bovendien impliciet
bleek uit artikel 5 van de overeenkomst
waarin bepaald wordt d~t « de overnemer zich ertoe verbindt aile personeelsleden over te nernen die thans als
bediende of a], arbeider in dienst zijn "•
dat de wedden en lonen voor de personeelsleden van verweerder, die eiseres
in dienst zou houden, niet vervallen
waren op 10 maart 1970, en dat de
driemaandelijkse R.M.Z. vervaltermijnen
na deze datum ten laste van de eisers
kwamen,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 4 van
de op 19 maart 1970 tussen partijen
gesloten overeenkomst van overdracht
bepaalt dat de posten in bijlage II
getiteld " Lijst van de elementen van het
passief per 10 maart 1970 , zouden
worden aangepast en dat indien een
verhoging werd vastgesteld het bedrag
ervan ten laste zou komen van verweer.der; in die bijlage II een post VII
getiteld " Sociale Dienst (R.M.Z.) en te
betalen lonen
voorkomt die op
781.960 frank werd begroot; hieruit volgt
dat, ingeval de sociale lasten en de lonen
die na · de overdracht moeten worden
betaald voor de periode van v66r de
overdracht dit bedrag van 781.960 frank
te boven gaan, het verschil bij het
passief van verweerder moet worden
gevoegd en het arrest, door de bedoelde
bezoldigingen en sociale Jasten niet OJ: ··'

dat passief te willen brengen op grond
dat die schulden na de overdracht waren
vervallen, doch zonder te betwisten dat
die schulden betrekking hadden op de
periode van v66r de overdracht, een
miskenning inhoudt van de bewijskracht
die de overeenkomst van overdracht van
19 maart 1970 en bijlage II krachtens de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek bezitten, alsmede
van de bindende kracht die de
artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk
Wetboek aan die overeenkomst en die
bijlage toekennen;
tweede onderdeel, uit het feit dat de
eisers zich ertoe verbonden hadden de
aan derden verschuldigde bedragen zo
vlug mogelijk te betalen en al de personeelsleden over te nemen die ten tijde
van de overdracht in dienst waren van
verweerder, niet logisch kan worden
afgeleid dat de eisers die schulden, die
wedden en lonen en die sociale lasten
niet op het passief van verweerder
mochten brengen bij de aanpassing van
dit passief waarvan sprake in voormelde
overeenkomst van overdracht, welk
gebrek aan logische samenhang in de
motivering van het arrest gelijkstaat met
het ontbreken van de bij artikel 97 van
de Grondwet vereiste motivering :
Ten aanzien van het eerste middel, het eerste onderdeel van het
tweede middel en het tweede onderdee! van het derde middel samen :
Overwegende dat de eisers niet
beweren dat het arrest geen melding maakt van de redenen waarop
het de in het middel bekritiseerde
beslissingen doet steunen, doch
aileen betogen dat die redenen deze
beslissingen niet logisch verantwoorden; dat, hoewel de eisers ook
aanvoeren dat het arrest niet
« passend , antwoordt op de in het
tweede onderdeel van het eerste
middel
vermelde
conclusie,
dit
gebrek aan passend antwoord, volgens hen, enkel een gevolg is van
het feit dat het in dat onderdeel
overgenomen motief van het arrest
niet volstaat als logische grondslag
voor de beslissing waartegen het
middel is gericht;
Dat die grieven geen betrekking
hebben op het vormvoorschrift van
.artikel 97 van de Grondwet, de

-89enige bepaling waarvan de schen- betalen lonen » eventueel kon wording in voormelde middelen en den herzien, zoals de andere rubrieken van bijlage II van het contract,
onderdelen wordt aangevoerd;
waarin de elementen van het pasDat het eerste middel en, wat die sief van de overgedragen onderneonderdelen betreft, het tweede en ming worden opgesomd; dat uit het
het derde middel niet ontvankelijk arrest enkel blijkt dat, om de redezijp;
nen die het vermeldt, de partijen
Wat het tweede onderdeel van het niet de gemeenschappelijke bedoetw~ede middel betreft :
.ing hadden de in dat artikel verOverwegende dat het arrest vast- melde elementen uit te breiden tot
stelt dat de installatiekosten van de het vakantiegeld van de door de
bouwplaats B.Z. 948 bestaan uit ::essionarissen overgenomen persoaa:h.vangskosten, erelonen, uitgaven neelsleden dat na de overdracht zou
voor goederen; dat het arrest, op vervallen, ook al had het betrekking
grond van een feitelijke beoorde- op de periode waarin die persoling, overweegt dat die kosten neelsleden in dienst van verweerder
betrekking hebben op de aan de waren;
Staat te factureren werken in uitDat aldus het arrest, zonder aan
voering en derhalve, als elementen die vermelding van bijlage II van
van het actief van de overgedragen het contract een zin en een draagonderneming, gevoegd moeten wor- wijdte toe te kennen die onverenigden bij het bedrag dat in bijlage I baar zijn met de bewoordingen
van het contract vermeld is onder ervan, eraan het gevolg geeft dat ze,
de rubriek van de werken in uitvoe- volgens zijn uitlegging, wettelijk
ring, welk bedrag kan worden aan- tussen de partijen in de overeengepast;
komst heeft;
Overwegende dat de eisers aanDat dit onderdeel van het middel
voeren dat die installatiekosten uit- feitelijke grondslag mist;
gaven zijn die niet aan de Staat
kunnen worden gefactureerd;
Om die redenen, verwerpt de
Overwegende dat dit onderdeel voorziening; veroordeelt de eisers in
van het middel op deze bewering de kosten.
berust; dat ze erop neerkomt de
21 september 1978 1• kamer feitelijke beoordeling van de rechter Voorzitter
: de h. Trousse, afdelingsvoorte bekritiseren, en dat het middel in zitter - Verslaggever : de h. Sace dit opzicht niet ontvankelijk is;
Gelijkluidende en ten dele andersluiOverwegende dat het arrest, voor dende conclusie (1) van de h. Ballet,
het overige, aldus aan de woorden advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Bayart en Simont.
« Werken in uitvoering » in bijlage I
van het contract van overdracht niet
(1) Het openbaar ministerie concludeerde
een zin en een draagwijdte toekent tot gedeeltelijke vernietiging van de bestreden
die onverenigbaar zijn met de beslissing.
Het oordeelde : « enerzijds, dat die beslisbewoordingen ervan en, derhalve,
dat middel zonder beantwoording had
geen miskenning bevat van· het sing
afgewezen, waarin werd betoogd dat het feit
gevolg dat de overeenkomst van de dat zogezegd werd aangetoond dat de verweerder de kosten van de niet mechanische
partijen wettelijk tussen hen heeft;
uitspreiding van zand zou hebben gedragen
Dat het middel, in dit onderdeel, niet volstond als grondslag voor de beslissing
voor zover het ontvankelijk is, niet waarbij aan de verweerder het bedrag v;m
532.671 frank werd toegekend dat de kosten
kan worden aangenomen;
van de mechanische en niet mechanische
Wat het eerste onderdeel van het uitspreiding van zand omvat, en, anderzijds,
dat door een bedrag van 472.668 frank niet op
derde middel betreft :
het passief van verweerder te brengen, welk
Overwegende dat het arrest niet bedrag samen met dat van 781.960 frank;1
betwist dat het bedrag in het artikel overeenstemt met het verschuldigde vakantiegeld over de periode gedurende welke dit
« Sociale Dienst (R.M.Z.) en te

901'

KA~IER -

21 september 1978

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

- MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEIDBURGERLIJKE ZAKEN- MIDDEL VAN NIETONTVANKCLIJKHEID DOOR HET OPENBAAR
MINISTERIE OPGEWORPEN- KENNISGEVING.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

TERMIJN BURGERL!JKE ZAKEN BESLISSING DIE ZICH ERTOE BEPERKT DE
HEROPENING VAN DE DEBATTEN TE BEVELEN - VOORZIENING VG6R DE EINDBESLISSING - NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

3° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT DE SCHENDING
VAN EEN WETTEL!JKE BEPALING AANVOERT,
ZONDER TE PRECISEREN WAARIN DIE SCHENDING BESTAAT- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

4° HUUR VAN GOEDEREN-

HANDELSOVEREENGEKOHUUROVEREENKOMSTEN MEN ONTBINDING VORMVEREISTEN DWINGENDE WETTELIJKE BEPALING IN HET
VOORDEEL VAN DE HUURDER ART. 3,
DERDE LID, WET 30 APRIL 1951 - AFSTAND
DOOR DE HUURDER- WETTIGHEID.

5° HUUR VAN GOEDEREN-

HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN OVEREENGEKOMEN ONTBINDING- AKKOORD VAN DE PARTIJEN - BEWIJSMIDDELEN.

6° CASSATIEMIDDELEN

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

1o Het openbaar mini::terie bij het Hot

van Cassatie dat een middel van
niet-ontvankdijkheid opwer,,vt tegen
een cassatieberoep in burgerlijke
zaken maet daazvan vooraf bjj
gerechtsbrief ksnnis geven aan de
advocaten van de padiien (1). (Art.
1097 Ger.W.)
.
2° De beslissing die zich ertoe beperkt

de debatten te hsro.venen is een
beslissing alvorens recht te doen,
zodat de voorziening v66r de eindbeslissing niet onrvankEl.iik is (2:). (Artt.
19 en 1077 Ger.W.)
personeel in dienst was van de verweerder en
dat bijgevolg reeds ten tijde van de overdracht
een vaststaande schuld vertegenwoordigde, de
beslissing de verb;ndende kracht van de
overeenkomst van 19 maart 1970
en
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek had
miskend »,

3° !Viet ontvankelijk is het middel dat de

schending van een wettelij];e bepaling
aanvoert, zonder te preciseren waarin
die schending bestaat (3). (Art.
1080 Ger. W.)
4" De regel van artikel 3,

vierde lid,
vervat in de wet van 30 april 1951 op
de handelshuurovereenkomsten luidens welke de partijen te allen tijde
een handelshuur kunnen beeindigen,
op voorwaarde dat hun akkoord wordt
vastgesteld bij een authentieke aide of
b1j een verldaring voor de rechter is
van dwingende am·d; die regel is
nochtans enkel ingevoerd ten voordele
van de huurders alleen (4). (Impliciet.)

5" Het akkoord waardoor de partijen een

handelshuurovereenkomst beeindigen
kan afgeleid worden uit het feit dat de
verhuurder het goed wee1· in bezit
heeft genomen toen hij de sleutels van
het door de huurster verlaten pand
ontving en dat hij het door haar in dat
pand achtergelaten exploitatiemeubiJair heeft gekocht.
6° Niet

ontvankelijk, bij gebrek aan
belang, is het middel dat kritiek oefent
op een ten overvloede gegeven reden
van de bestreden beslissing (5).
(« ETABLISSEMENTS DEMA_RCHE, P.V.BA.
T. DELPLACE, HUCRON,
MR. GAUTHIER Q.Q., CASTELA!N)
ARREST ( vertaling)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 9 juni 1977 in hcger
beroep gewezen door de Rechtbank
van I.erste Aanleg te Dinant;
Over het middel van nietontvankelijk.hei.d, door het openbaar
ministerie ambtshalve tegen de
voorziening opgeworpen, met kennisgeving overeenkomstig arti.kel
1097 van het Gerechtelijk Wethoek, en hieruit afgeleid dat de
beslissi.ng die door de Rechtbank
(1) Cass., 27 jan. 1978 (A.C., 1978, 637).
(2) Cass., 4 nov. 1976 (A. C., 1977, 258).
(3) Cass., 14 april 1978 (A.C., 1978, 930).
(4) Raadpl. DE PAcE, . Traite, 3• uitgave, dl.
IV, nr. "184, 2°, 837 en 838, en Les Novelles,
droit civil, dl. VI, boek II, Les baux commerciaux, nrs. 1b91 en 1592, 92 en 93.
(5) Cass., 14 april 1978 (A.C., 1978, 930).

-91van Eerste Aanleg te Dinant ten
aanzien van Lydia Castelain werd
gewezen een vonnis is alvorens
recht te doen :
Overwegende dat het vonnis van
9 juni 1977 van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Dinant zich ertoe
beperkt, ten aanzien van Lydia
Castelain, de uitspraak aan te houden en de heropening van de debatten te bevelen;
Dat dit vonnis een beslissing is
alvorens recht te doen waartegen
pas na het eindvonnis voorziening
in cassatie kan worden ingesteld;
Dat de voorziening voor zover ze
gericht is tegen Lydia Castelain dus
niet ontvankelijk is;
·

gehuurde goed in een normale staat zou
verkeren »;
de bewoordingen van die conclusies
aileen betekenen dat aan het akkoord
van de partijen over de minnelijke
ontbinding van de huurovereenkomst
een voorwaarde verbonden was, namelijk de normale staat van het gehuurde
goed, doch helemaal niet impliceren dat
eiseres het bestaan erkende van een
minnelijke ontbinding voor de uitvoering
waarvan een vaststelling moest worden
opgemaakt dat de huurster het goed had
verlaten,
zodat het vonnis, door aan die conclusies bovenvermelde uitlegging te geven
die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan, de bewijskracht van die
conclusies miskent (schending van aile
in het middel vermelde bepalingen) :

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1317, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, om te
beslissen dat de huurovereenkomst van
26 april 1972 op 30 mei 1974 ontbonden
is, hierop steunt dat « gei:ntimeerde thans eiseres die ontbinding niet
ontkent, doch opwerpt dat voordat ze
uitwerking kon hebben een vaststelling
moest worden opgemaakt dat de huurster het goed had verlaten » en beslist
« dat dit voorbehoud, dat betrekking had
op de uitvoering van het akkoord en niet
op het akkoord zel£, gemakkelijk kon
worden verwoord en de vaststelling
onmiddellijk kon worden opgemaakt >>,
terwijl eiseres, in haar voor de vrederechter neergelegde eerste conclusie, die
geacht wordt in hoger beroep te zijn
overgenomen, betoogde « dat de partijen
na een drukke briefwisseling bijeenkwamen en dat besloten werd vrijwillig voor
de rechtbank te verschijnen met het oog
op de ontbinding van de huurovereenkomst, op voorwaarde evenwel dat de
staat van het pand normaal zou zijn; dat
eiseres, toen zij vaststelde in welke
erbarmelijke staat het pand verkeerde,
niets anders kon doen dan dagvaarden
met het oog op ontbinding >>;
eiseres, in haar voor de vrederechter
neergelegde aanvullende conclusie die
geacht wordt in hager beroep te zijn
overgenomen, aanvoerde « dat de curator
en eiseres tijdens die bijeenkomst overeenkwamen vrijwillig voor de vrederechter te Beauraing te verschijnen ten
einde de nuurovereenkomst te ontbinden, op voorwaarde evenwel dat het

Nopens het door de verweerders
Delplace en Castelain opgeworpen
middel van niet-ontvankelijkheid,
hieruit afgeleid dat het cassatiemiddel niet vermeldt in welk opzicht
het vonnis artikel 97 van de Grandwet schendt :
Overwegende dat het middel niet
preciseert waarin de schending van
het vormvoorschrift van artikel 97
van de Grondwet bestaat; dat het in
zoverre niet ontvankelijk is;
Nopens het cassatiemiddel zelf,
voor zover het gegrond is op de
schending van de artikelen 1134,
1317, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat het vonnis, om
de vervroegde ontbinding, in onderlinge overeenstemming, van de op
26 april 1972 tussen eiseres en
verweerster gesloten handelshuurovereenkomst
op
uiterlijk
30 mei 1974 vast te stellen, zegt dat
de overeengekomen ontbinding van
dit huurcontract kon geschieden
buiten de vormvoorschriften van
artikel 3, lid 4, van de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten en erop wijst dat
die ontbinding ten deze heeft
plaatsgehad; dat het deze afleidt,
hetgeen in het middel niet wordt
bekritiseerd, uit het feit dat eiseres,
reeds v66r 30 mei 1974, het goed
weer in bezit had genomen toen zij
van de curator van het faillissement
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van Lydia Castelain de sleutels van
het door de huurster verlaten pand
ontving en uit het feit dat zij op
8 mei 1974 het in dat pand achtergelaten exploitatiemeubilair had
gekocht;
Dat het vonnis aldus zijn beslissing wettelijk verantwoordt;
Overwegende dat het vonnis er
weliswaar aan toevoegt, doch op een
ten overvloede gegeven grond, dat
eiseres « het bestaan van die outbinding · niet ontkent >>, hoewel zij,
zoals in de voorziening wordt
betoogd, in haar eerste conclusie en
haar aanvullende conclusie voor de
vrederechter, waarnaar zij in hoger
beroep verwees, had aangevoerd dat
haar akkoord in verband met deze
ontbinding, die door een gemeenschappelijke verklaring voor de vrederechter moest worden vastgesteld,
afhing van de voorwaarde dat het
gehuurde goed in een normale staat
zou verkeren;
Overwegende dat het middel, dat
een ten overvloede gegeven grond
van het vonnis bekritiseert, bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
21 september 1978 1• kamer Voorzitter : de h. Trousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Sace Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal Advocaten
mrs. Simont en Kirkpatrick.

1• KAMER- 21 september 1978
1° CASSATIEMIDDELEN- MIDDEL VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID
DIRECTE
GEMEENTEBELASTINGEN
VOORZIENING
TEGEN TWEE OPEENVOLGENDE ARRESTEN MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID HIERUIT AFGELEID DAT HET ENIGE M!DDEL, TEN
AANZIEN VAN ELK VAN BEIDE ARRESTEN,
NIET DE WETTELIJKE BEPALINGEN ZOU HEBBEN VERMELD WAARVAN DE SCHENDING
WORDT AANGEVOERD EN NIET ZOU HEBBEN
GEPRECISEERD WAARIN DIE SCHENDING
BESTAAT - MIDDEL DAT TEGEN DE TWEE
ARRESTEN EEN GRIEF AANVOERT DIE OP

DEZELFDE
WETTELIJKE
BEPALINGEN
GEGROND IS EN NAUWKEURIG IS GEFORMULEERD- VERWERPING VAN HET MIDDEL VAN
!'\lET-01\"TVANKELIJKHEID.

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBELASTINGEN - ONTWATERINGSBELASTING TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - RECHTER DIE KENNIS
NEEMT VAN EEN RECHTSVORDERING DIE
STEUNT OP EEN ONWETTIGHEID VAN DE
INHOUD VAN DE GEMEENTEVERORDENING
WAARBIJ DE BELASTING WORDT INGEVOERD
- VERORDENING SCHIJNBAAR WETTIG NAAR
DE VORM EN NIET VERNIETIGD DOOR EEN
ARREST VAN DE RAAD VAN STATE - BELASTINGAANSLAG
WAARTEGEN
VOOR
DE
BEVOEGDE OVERHEID BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJN GEEN BEROEP IS INGESTELD
BELASTINGPLICHTIGE NIET ONTVANKELIJK IN ZIJN EIS TOT TERUGVORDERING VAN
HETGEEN HIJ BEWEERT TEN ONRECHTE TE
HEBBEN BETAALD.

3° TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD
BETAALDE
DIRECTE
GEMEENTEBELASTINGEN
ONTWATERINGSBELASTING - RECHTER DIE
KENNIS NEEMT VAN EEN RECHTSVORDERING
DIE STEUNT OP EEN ONWETTIGHEID VAN DE
INHOUD VAN DE GEMEENTEVERORDENING
WAARBIJ DE BELASTING WORDT INGEVOERD
- VERORDENING SCHIJNBAAR WETTIG NAAR
DE VORM EN NIET VERNIETIGD DOOR EEN
ARREST VAN DE RAAD VAN STAT]':- BELASTINGAANSLAG
WAARTEGEN
VOOR
DE
BEVOEGDE OVERHEID BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJN GEEN BEROEP IS INGESTELD
BELASTINGPLICHTIGE NIET ONTVANKELIJK IN ZIJN EIS TOT TERUGVORDERING VAN
HETGEEN HIJ BEWEERT TEN ONRECHTE TE
HEBBEN BETAALD.

1° Het middel van niet-ontvankelijkheid

dat gericht is tegen twee opeenvolgende arresten en hieruit is afgeleid
dat het middel, ten aanzien van elk
van beide arresten waartegen het is
gericht, niet afzonderlijk de wettelijke
bepalingen zou vermelden waarvan die
schending wordt aangevoerd en niet
zou preciseren waarin die schending
bestaat, moet verworpen worden wanneer het middel tegen beide arresten
etm enkele grief aanvoert die gegrond
is op dezelfde wetsbepalingen en
nauwkeurig is geformuleerd (1). (Art.
1080 Ger. W.)
(1) Raadpl. Cass., 15 de\!. 1976 en 16 feb.
1977 (A.C., 1977, 436 en 670).

-932" en 3" Wanneer een verordening waarbij
een directe gemeentebelasting wordt
ingevoerd, sch1jnbaar wettig is naar de
vo1m en door de Raad van State niet
nietig verklaard is, kan na het verstrijken van de beroepste1mijnen geen
bezwaarschrift meer in aanmerking
worden genomen en kan de belastingplichtige niet meer ontvankelijk worden verklaard in zijn eis tot terugvordering van hetgeen h1j beweert ten
onrechte te hebben betaald, zelfs wanneer de Raad van State de nietigverklaring zou hebben uitgesproken van
een identieke belastingverordening,
doch die betrekking had op een ander
dienstjaar (1) (Art. 107 Gw.; art. 136
Gemeentewet, artt. 1235, 1376 en
1377 B.W.)
, CHARBOX:\:AGES DE COSSOX-KESS,\LES
T. CE:IIEEi\'TE SAI;-.;T-XICOLAS)

»

N.V.

ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 26 juni 1975 en
9 juni 1977 door het Hof van Beroep
te Luik gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 6, 92, 93, 107,
112 van de Grondwet, 136 van de
Gemeentewet van 30 maart 1836, 1235,
1376 en 1377 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat, om afwijzend te beschikken
op de eis tot terugvordering van het
onverschuldigd betaalde, die eiseres
tegen verweerster had ingesteld en die
gegrond was op de ontwettigheid van de
verordeningen van 28 januari 1960 en
16 mei 1962 tot invoering van een directe
omslagbelasting op de concessies van
steenkoolmijnen, en op het ontbreken
van een wettige titel tot heffing van de
door eiseres krachtens die verordeningen betaalde bedragen, het eerste arrest
(1) Raadpl. Cass., 9 jan. 1947 (Bull. en Pas.,
1947, I, 7) en Cass., 31 mei 1949 en de conclusie
van procureur-generaal Ganshof van der
Meersch, toen advocaat-generaal (ibid. 1949, I,
407); DE PAGE, Traite elementaire de droit civil
beige, 3• uitgave, dee! II, nr. 18bis, biz. 26;
FEYE, CARDYN en ROELANDT, Procedure fisca]e
contentieuse, nr. 431, biz. 441).
Op dezelfde dag zijn vier arresten in
dezeifde zin gewezen op de voorzieningen in
cassatie tegen vier arresten van 26 juni 1975
en vier arresten van 9 juni 1977 \ran het Hof
van Beroep te Luik, inzake dezeifde eiseres
tegen de gemeenten Fiemalle en Seraing-surMeuse.

beslist dat het geschil « in bepaalde
opzichten een fiscaal karakter heeft '' en
het tweede arrest verklaart dat er geen
aanleiding kan zijn tot terugvordering
van het onverschuldigd betaalde, hoofdzakelijk op grond dat « bij de bestendige
deputatie geen beroep werd ingesteld
binnen een maand na afgifte van het
aanslagbiljet, zodat de litigieuze belasting, voor elk dienstjaar, definitief is
geworden en een wettige heffingstitel
heeft gekregen "; « dat de belastingplichtige de reclamatietermijnen in acht moet
nemen "; « dat zulks enkel niet het geval
zou zijn wanneer de belastingplichtige
heeft betaald terwijl de belasting zelf
niet zou bestaan "; « dat de terugvordering van het onverschuldigd betaalde
inzake
gemeentebelastingen
slechts
gegrond kan zijn "• na het verstrijken _
van de reclamatietermijn, « ingeval een
belastingplichtige een geldsom als belasting heeft betaald, wanneer deze belasting werd gevestigd bij een gemeenteverordening die, wegens het ontbreken
van de koninklijke goedkeuring, helemaal niet kon worden uitgevoerd "•
terwijl, hoewel de wetgever, overeenkomstig artikel 93 van de Grondwet, de
bestendige deputatie van de provincieraad heeft belast met de kennisneming
van de bezwaarschriften van " ieder
belastingplichtige die zich te hoog aangeslagen acht " tegen de bij gemeenteverordeningen
ingevoerde
directe
omslagbelastingen en voor de ontvankelijkheid van die bezwaarschriften als
voorwaarde heeft gesteld dat ze binnen
de termijn van een maand worden
ingediend en dat de belasting vooraf
wordt betaald, deze bevoegdheids- en
procedureregels niet uitsluiten dat een
eis tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde voor de burgerlijke
rechtbank kan worden gebracht wanneer hij gegrond is, niet op de onjuiste
toepassing van een wettige heffingstitel,
doch op het ontbreken van een dergelijke titel; er niet aileen geen sprake is
van een wettige heffingstitel wanneer de
gemeenteverordening onwettig is naar
de vorm (bijvoorbeeld bij gebrek aan
goedkeuring door een koninklijk besluit)
of door de Raad van State nietig verklaard werd wegens overschrijding of
misbruik van bevoegdheid, doch ook
wanneer
de
gemeenteverordening
onwettig is naar de inhoud (bijvoorbeeld
wegens schending van de artikelen 6 en
112 van de Grondwet), zelfs indien dat
geen aanleiding heeft gegeven tot nietigverklaring van de verordening door de
Raad van State; in dit laatste geval, de
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terugvordering van het onverschuldigc
betaalde aanhangig is, moet vaststeller.
dat, ingevolge artikel 107 van de Grandwet, de verordening niet mag worden
toegepast, en dat degene die de bedragen op grand van die verordening heeft
betaald,
derhalve,
krachtens
de
artikelen 1235, 1376 en 1377 van het
Burgerlijk Wetboek een burgerlijk recht
heeft tot terugvordering van die bedragen, waaruit volgt dat de arresten, door
aan eiseres haar eis tot terugvordering
van het onverschuldigd betaalde te ontzeggen zonder na te gaan of de verordeningen van verweerster in strijd waren
met de artikelen 6 en 112 van de
Grondwet, zoals eiseres betoogde, de in
het
middel
vermelde
bepalingen
schenden :

Over het middel van
nietontvankelijkheid door verweerster
opgeworpen en hieruit afgeleid dat
het cassatiemiddel, ten aanzien van
elk van de beide arresten waartegen
het is gericht, niet afzonderlijk de
wettelijke
bepalingen
vermeldt
waarvan de schending wordt aangevoerd en niet preciseert waarin deze
schending bestaat :
Overwegende dat eiseres in een
enkel middel globaal melding heeft
gemaakt van de wettelijke bepalingen die de beide bestreden arresten
zouden geschonden hebben; dat
zij, enerzijds, het arrest van
26 juni 1975 verwijt de heropening
van de debatten te bevelen om de
partijen in staat te stellen bepaalde
stukken over te leggen en diverse
toelichtingen te verschaffen, op
grond dat niet ernstig kan worden
betwist dat het geschil in bepaalde
opzichten een fiscaal karakter heeft,
en zij, anderzijds, het arrest van
9 juni 1977 verwijt de door eiseres
ingestelde eis tot terugvordering
van het onverschuldigd betaalde
niet gegrond te hebben verklaard
· omdat zij niet, binnen de wettelijke
termijn, bij de Bestendige Deputatie
van de Provincieraad van Luik een
bezwaarschrift tegen de door verweerster gevestigde directe gemeentebelasting had ingediend, en de
rechtscolleges van de rechterlijke
orde dus niet bevoegd waren om, op·

basis van artikel 107 van de Grandwet, te oordelen of de besluiten van
verweerster met de wet overeenstemden;
Overwegende dat het middel
tegen de beide arresten een enkele
grief aanvoert die gegrond is op
dezelfde wetsbepalingen en nauwkeurig is geformuleerd;
Dat
de
grond
van
nietontvankelijkheid niet kan worden
aangenomen;
Over het cassatiemiddel zelf :
Overwegende dat de eis van eiseres strekt tot terugvordering van de
bedragen die zij beweert ten
onrechte aan verweerster te hebben
betaald uit hoofde van een speciale
omslagbelasting, ontwateringsbelasting genaamd, die de gemeente op
de concessies van steenkoolmijnen
heeft gevestigd;
Overwegende dat volgens eiseres
die betalingen niet verschuldigd
waren omdat de Raad van State de
nietigverklaring heeft uitgesproken
van een identieke belastingverordening, doch die betrekking had op
een ander dienstjaar;
Overwegende dat het arrest van
9 juni 1977 vaststelt dat de litigieuze
belastingen door de Koning werden
goedgekeurd en schijnbaar wettig
zijn naar de vorm, dat de Raad van
State ze niet heeft nietig verklaard,
daar het beroep tegen de verordeningen tot invoering ervan niet
binnen de wettelijke termijn was
ingesteld, en dat, aangezien bij de
bestendige deputatie geen beroep
werd ingesteld binnen een maand
na afgifte van het aanslagbiljet, de
litigieuze belastingen, voor elk
dienstjaar, definitief zijn geworden
en een wettige heffingstitel hebben
gekregen;
Overwegende dat de beginselen
van burgerlijk recht, met name die
in verband met de terugvordering
van het onverschuldigd betaalde, in
belastingzaken enkel van toepassing
zijn voor zover de belastingwet er
niet uitdrukkelijk of stilzwijgend
van afwijkt;
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gemeentebelasting is, dat de verordening waarbij ze wordt ingevoerd
schijnbaar wettig is naar de vorm
en door de Raad van State niet
nietig verklaard werd, dat na het
verstrijken van de beroepstermijnen
geen bezwaarschri£t meer in aanmerking kan worden genomen en
dat de belastingplichtige niet meer
ontvankelijk kan worden verklaard
in zijn eis tot terugvordering van
hetgeen hij beweert ten onrech~e .te
hebben betaald, het arrest een JUlSte toepassing geeft aan de in het
middel vermelde wefibepalingen;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeslt eiseres in
de kQsten.

;I:\TEREXPORT VE:\C\OOTSCHAP .t\AAR JOEGOSLAVISCH RECHT T. CONTITRADE N.V.)
ARREST ( verta]ing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 mei 1977 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet en 1648 van het Burgerlijk Watboek,
doordat het arrest de tegenvordering
van verweerster gedeeltelijk gegrond
varklaart, vervolgens eiseres veroordeelt
tot betaling van de tegenwaarde in
Balaisch geld van 135.467,09 DM, dit is
hat "bedrag van de kosten die verweerster heaft moeten maken ingevolge de
inbeslagneming door de Duitse douane
van de litigieuze koopwaar wegens
" onwettiae invoer van platen van Russische cor.;:urong "• en eiseres bovendien
vaoordeelt in de kosten van de baide
instanties, zonder te antwoorden op de
21 seutember 1978 1" kamer conclusie waarin eiseres het vervveerVoorzitt'er: de h. Trousse, afdalingsvoormiddal aanvoerde dat « appellante (thans
zitter - Verslaggever : de h. Clason vetweerster) haar tegenvordering eerst
Gelijkluidende conclu:;ia van de h. Balheeft ingesteld in de conclusie die v66r
let, advocaat~generaal Advocaten
de debatten in de rechtbank van koopmrs. Kirkpatrick en Simont.
handel en dus in de loop van het jaar
1974 werd neergelegd; dat appellante de
rechtsvordering van artikel 1648 van het
1" KAMER - 21 september 1978
Burgerlijk Wetboek dus niet binnen een
korte tijd heeft ingesteld; dat wanneer
K00P- LEVERING VAN EEN ZAAK DIE, WAT
de koper en de verkoper speciaal zijn
H.'IAR HERKOMST BETREFr, NIET OVEREENovereengekomen ter zake van de herSTE:'IIT MET DE OVEREENCEKOMEN ZAAK komst van de koopwaar en die herkomst
NIET-NAKOMING VAN DE LEVERINCSVERdoor vertegenwoordigers van de koper
PLICHTING - INSTELLING VAN DE RECHTSwerd gecontroleerd, dienaangaande verVORDERING- TERMIJN.
schillende jaren na de levering niet
De verkoper komt zijn Jeveringsverplichmaer met goed gevolg kan worden
ting, die erin bestaat de overeengeko_- gereclameerd; dat in dit verband de
men zaak in de macht en het bezlt enste rechter, hoewel hij de tegenvordevan de nieuwe eigenaar over te dra- ring om andere geldige redenen afwijst,
gen, niet na wanneer hij een zaak · echter geen rekening heeft gehouden
Jeve1·t welke, met name wat haar met het essentieel rechtsargument dat
herkomst betreft, niet overeenstemt de vordering te laat werd ingesteld, welk
met de overeengek!Jmen zaak; de argument moet prevaleren boven alle
rechtsvordering tot herstel van die andere redamm; dat het immers volgans
tekortkoming moet niet worden inge- de recht:spraak niet voldoende is bij de
steld binnen de korte Hid waarvan tecenoartij te reclameren om te voldoen
sprake h in art. 1548 B. !IV. inzake de aa; iu~t vcorschrift van artikel 1648,
kcopvernietigende gebrek=, dat hele- namelijk dat de rechtsvordering op
maal niets te maken heeft met de grond van koopvernietigende gebreken
sanctie op de JeveringsverplichHng (1).
- in de zin van een vordering die voor
het, gerecht wordt gebracht - binnen
een kcrte tijd meet worden ingesteld »,
{1) R<!adpl. Cass., 4 nov. 1965 (Bull. er: Pas.,
· 1966; I, '298), Franse Cass., Rzq., 16 mz1 1911
terwijl, eerste onderdeel, de beslissing
(D.P., 1912, 1, 271) en de ncot {3); DE PACE,
die de tegenvordering van verweerster
Traiti~, 3" uitgave, dl. IV, nrs. 95, 131 en
nrs. 172, 202 en LIMPENS, La vente .en droit gedeeltelijk toewijst en eiseres veroordeelt om de tegenwaarde in Bell!isrh
beige, nrs. 1913, 642 en 1919, 634).
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bovendien in aile kosten van de beide
instanties verwijst, zonder op dat verweermiddel te antwoorden, niet naar de
eis van de wet met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het arrest dat geen
weerlegging bevat van het beginsel dat
de rechtsvordering
gegrond op
artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek
binnen een Jmrte tijd moet worden
ingesteld en dat niet vaststelt dat in het
onderhavige geval aan deze voorwaarde
is voldaan - hetgeen in dat verweermiddel juist werd onikend - de tegenvordering van eiseres niet wettig kon
aannemen en gedeeltelijk gegrond verklm·en (schending van artikel 1648 van
het Burgerlijk Wetboek) :
Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat het arrest, ter
zake van de tegenvordering van
verweerster, eiseres veroordeelt om
venveerster de tegenwaarde in Belgisch geld van het bedrag van
135.467,09 DM te betalen, dit is het
bedrag van de kosten die verweerster heeft gemaakt ingevolge de
inbeslagneming door de Duitse douane, wegens Russische oorsprong,
van een gedeelte van de dikke
platen die door eiseres aan verweerster werden geleverd en aan deze
laatste werden voorgesteld als platen van J oegoslavische o01·sprong;
Overwegende dat dienaangaande
uit de vaststellingen van het arrest
volgt dat de J oegoslavische herkomst van de door verweerster aan
eiseres bestelde dikke platen bij het
sluiten van het contract uitdrukkelijk was bedongen en dat eiseres
niet heeft doen blijken van deze
door de Duitse overheid betwiste
oorsprong;
Overwegende dat een verkoper
die een zaak. levert welke, met name
wat haar herkomst betreft, niet
overeenstemt met de overeengekomen zaak, zijn leveringsverplichting
niet nakomt; dat deze verplichting
die erin bestaat de overeengekomen
zaak in de macht en het bezit van
de nieuwe eigenaar over te dragen
een ander voorwerp heeft dan de

vrijwaringsverplichting van de verkoper voor koopvernietigende gebreken waardoor aan de koper het
deugdelijk bezit van die zaak wordt
verzekerd;
Dat dit onderscheid impliciet
doch zeker blijkt uit de bewoordingen van het arrest dat een andere
motivering geeft voor de twee tussen
eiseres
en
verweerster
bestaande geschillen, waarvan het
ene betrekking had op de gebreken
van de verkochte koopwaar en het
andere op de overeengekomen oarsprang van die koopwaar;
Overwegende dat, in verband met
de tegenvordering over de tekortkomingen van eiseres aan haar leveringsverplichting, het arrest derhalve niet moest vaststellen dat de
rechtsvordering van verweerster
was ingesteld binnen de korte tijd
waarvan sprake is in artikel 1648
van' het Burgerlijk Wetboek, dat
helemaal niets te maken heeft met
de sanctie op deze leveringsverplichting, en oak niet moest antwoorden op de conclusie, die derhalve geen bestaansreden had,
waarin eiseres aanvoerde dat deze
rechtsvordering niet binnen een
korte tijd was ingesteld;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
21 september 1978 -

1' kamer -

Voorzitter : de h. Trousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Sace Gelljkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaten :

mrs. De Bruyn en Simont.
1' KAMER - 22 september 1978

1° CASSATIE -

RECHTSPLEGING BURGERLIJKE ZAKEN - VOORZIENING IN CASSATIE DOOR VERSCHEIDENE PARTIJEN TEGEN
DEZELFDE BESLISSING - SAMENVOEG!NG.

2° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST)
TWEEDE LID, BURGERLIJK
DRAAGWIJDTE.

(BUITEN
ART.
1384.
WETBOEK -

-973° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - NIEUW ~11DDEL - 1\l!DDEL
GEGRO:'\D OP WETTELIJKE BEPALINGE:-1 DIE
KOCH VAN OPE:'\BARE ORDE NOCH DWI:'IGET\D
ZIJN - 1\IIDDEL NIET VOORGELEGD AAN DE
FEITE1\RECHTER EN WAAROVER DEZE 1\'IET
OP EIGEN IT\ITIATIEF HEEIT BESLIST- !\lET
O:-:TVANKELIJK 1\l!DDEL.

4° TUSSENKOMST

BURGERLIJKE
ZAKEN - CASSATIEGEDING - VORDERIXG
TOT BI?\DE1\DVERKLARI:'\G VAN HET AI\REST
1?\GESTELD DOOR ElSER IN CASSATIE - VERWERPIXG VAN DE VOORZIENII\'G IN CASSATIE
- VORDERIXG zo:-:DER BELANG.

1" Wanneer verscheidene partijen tegen

· dezelfde besfjssing voorziening in cassatje hebben ingesteld, voegt het Hoi
de voorzieningen samen (1). (Art. 1083
Ger. W.).
2" De door art. 1384, tweede Jjd, B. W.

bepaalde aansprakelijkheM van de
vader en de moeder voor het door hun
minderjarige met hen inwonende (2)
kind veroorzaakte schade, tegenover
de derde benadeelde, onderstelt dat,
op het ogenb]J'k van de schadeverwekkende daad, het k1~7d niet onder het
toezicht stand van een onderwijzer
aan wie de ouders de bewaking van
het kind hadden toevertrouwd en
overgedragen (3).
(1) Cass., 21 okt. 1977 (A.C, 1978, 242).

(2) Door de wet van 6 juli 1977 werd de
tekst van art. 1384, tweede lid, B.W. vervangen
als volgt : " De vader en de moeder zijn
aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door
hun minderjarige kinderen ». Ten deze was
die nieuwe tekst nag niet van toepassing.
(3) Raadpl. : Cass., 9 juli 1934 (Bull. en Pas.,
1934, I, 352) en de noot ·1, get. L.C., op biz. 353,
en 10 ju!i 1950 (jbid., 1950, I, 828); LAURE!'IT,
dee! XX, druk 1866, nrs. 560 en 562; PmsoN en
DE VILLE, Traite de responsabilite civile extracontractuelle, dee! I, druk 1935, nr. 157; Rep.
prat. dr. beige, dee! XI, druk 1940, trefwoord
Responsabilite civile, nrs. 528 tot 543, 646,
693 tot 707; DE PAGE, dee! II, druk 1964,
nrs. 965, 966, 970, 971 (inzonderheid C),
973 (inzonderheid B), 2', 974 {inzonderheid B)
en 980 (inzonderheid B); DEKKERS, Handboek
Burgerlijk Recht, dee! II, druk 1971, nrs. 240
en 243; in Frankrijk : PLAN!OL en RIPERT, dee!
VI, druk 1952, nr. 630; MARTY en RAYNAUD,
Droit civil, dee! II, druk 1962, nr. 423; HENRI en
LEON MAZEAUD et TUNC, Traite theorique et
pratique de la responsabJ1ite civ11e delictuelle
et contractuelle, dee! I, zesde druk, nrs. 789 en
794; contra : DALCQ in Les Novelles, Droit civil,.
dee! V, vol. II, druk 1967, « L~!s causes de Ia
responsabilite •, nrs. 1640 tot 1653.

3" Nieuw en derhalve niet ontvankelijk

tot staving van een voorzienin.f! in
zaken is het middel,
gegrond op wette]jjke bepalingen die
noch van openbare orde noch dwingend zijn, dat niet twn de J'eitenrechter is voorgelegd en waarover deze
niet op eigen initiatief heeft beslist (4).
burgerl~jke

4" Venve1ping iran de voorziening ont-

neemt c7lle belan.EJ ww eisers vordering
tot bindendverklaring van het. arrest
(.5).
(CVERAERTS E;'; TnDIEI\~!A:-:S T. PCTIT EN
ROS!v\:I!S;
l'(AC!v\ERTS
El'(
!l0!3EHECIITS.
" W:\IE~IE:\1:\STITUUT ' V.ZW., • SCHOLE:-.'
P,\RIDAE:\S , V.Z.W., • !11!:\IDIEXIXSTITUl.!'T •
V.Z.W. T. PETIT EN ROSKA~!S, l'(i\CKAEI\TS EN
ROBERECHTS, EVERAERTS EN Tl~l\IEH~!At\S)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 november 1975
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen ingeschreven ,op de algemene
rol onder de nummers 2220 en
2221 tegen dezelfde beslissing zijn
gericht en dienvolgens, met toepassing van artikel 1083 van het
Gerechtelijk Wetboek, ambtshalve
dienen te worden samengevoegd;
I. Wat de voorziening van de
partij Everaerts-Timmermans betreft:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het . Hof acht vermag te
slaan niet blijkt dat eisers tegen de verweerders N ackaertsRoberechts enige vordering hebben
ihgesteld; dat het arrest ook geen
veroordeling tegen de eisers teP.
voordele van deze verweerders uitspreekt;
Dat de voorziehing, in zoverre zij
tegen deze verweerders is gericht,
dan ook slechts geldt als oproeping
tot bindendverklaring van het
arrest;
(4) Cass., 10 feb. en 21 april 1978 (A.C., 1978,
699 en 963).
(5) Cas's., 10 maart .1!)78 (A.C, 1978, 794 en
773).
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de schending van de artikelen 1315, 1384,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek,
870 van het Gerechtelijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat, op het hoger beroep van de
eerste verweerders, de echtgenoten Petit,
en het incidenteel hoger beroep van de
in tussenkomst geroepen partij, met
name de school, uitspraak doende op de
vordering tot aquiliaanse aansprakelijkheid die door de eerste verweerders in
eigen naam en als wettelijke beheerders
van de goederen van hun minderjarige
kind, het slachtoffer Martine Petit, tegen
de tweede verweerders, de echtgenoten
Nackaerts, in eigen naam en als wettelijke beheerders van de goederen van
hun
minderjarige
kind
Christiane
Nackaerts, en tegen de eisers en de in
tussenkomst geroepen partij werd ingesteld, om a! deze partijen te doen
veroordelen in solidum of de ene bij
gebreke van de andere tot betaling van
verscheidene sommen als schadevergoeding, het arrest, na te hebben vastgesteld dat het kind Nackaerts een fout
heeft begaan en dat de eisers en het
instituut, de in tussenkomst geroepen ·
partij, hiervoor op grond van artikel 1384, vierde lid, van het Burgerlijk
Wetboek moeten instaan, beslist : dat de
vordering van de eerste verweerders
tegen de tweede verweerders niet
gegrond is omdat « de eerste rechter
oordeelkundig heeft vastgesteld dat de
vordering gericht tegen de echtgenoten
Nackaerts-Roberechts op grond van
artikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek ongegrond is, daar het op
basis van de gerelateerde omstandigheden vaststaat dat hun kind Christiane,
op het ogenblik dat ze de schadeberokkenende daad stelde, niet meer onder
hun bewaking stond doch onder het
toezicht en het gezag van de school,
geconcretiseerd in de persoon van de
onderwijzeres Everaerts, Anita (thans
eiseres); dat het bijgevolg voor de eerste ·
rechter overbodig was aan te stippen dat
er bij de ouders, de tweede verv1eerders,
geen enkel gemis aan opvoeding aan te
houden was, te meer daar hijzelf zeer
terecht opmerkt dat er geen cumulatie
mag bestaan tussen de aansprakelijkheid van de> ouders en die van de
leermeesters "•
·
terwijl de door artikel 13!!4, tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek beppalde
aansprakelijkheid van de · vader of de
moeder voor de schade die door hun
minderjarige samenwoneride kihtleren '

wordt veroorzaakt, gegrond is op het
vermoeden van een fout van de vader
(en van de moeder na het overlijden van
haar man) in het toezicht en in de
opvoeding van het kind; nu de tweede
verweerders in gebreke blijven het
genoemde vermoeden van fout in de
opvoeding van hun kind Christiane
Nackaerts te weerleggen, het arrest de
door de eerste verweerders tegen de
tweede verweerders ingestelde vordering
om dezen in solidum met de eisers en de
in tussenkomst geroepen partij te doen
veroordelen, niet kon verwerpen op de
bovenaangehaalde motivering zonder de
artikelen 1315, 1384, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de Grondwet te
schenden; het motief « dat het bijgevolg
voor de eerste rechter overbodig was aan
te stippen dat er bij de ouders geen
enkel gemis aan opvoeding aan te houden was », in elk geval dubbelzinnig is,
vermits het niet mogelijk is te weten of
de feitenrechter deze mening van de
~erste rechter volledig verwerpt of ze
mtegendeel als « overvloedig '' aanziet
(schending van artikel 97 van de
Grondwet):
Overwegende dat, zo de door het
toenmalig artikel 1384, tweede lid,
van
het
Burgerlijk
Wetboek
bepaalde aansprakelijkheid van de
vader of de moeder voor de door
h1Jn minderjarige kinderen die bij
hen inwonen veroorzaakte schade,
rust op· een door de wet vermoede
s~huld van de ouders in de opvoedmg en het toezicht van het kind
deze aansprakelijkheid nochtans:
tegenover de derde benadeelde,
onderstelt dat, op het ogenblik van
de schadeverwekkende daad, het
minderjarige kind niet onder het
toezicht stond van een onderwijzer
aan wie de ouders de bewaking van
het kind hadden toevertrouwd en
ovE)rgedr.agen;
Dat het arrest van voormelde
wetsbepaling een juiste toepassing
maakt;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat, vermits het kind op het
ogenblik van de feiten niet meer
onder de bewaking stond van de
ouders, doch onder het toezicht en
het gezag van de school, en vermits
er tussen de aansprakelijkheid van
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ouders
en
die
van
de
« leermeesters " geen cumulatie
mag hestaan, het voor de eerste
rechter overhodig was aan te stippen dat aan de ouders geen gemis
van opvoeding kon worden verweten;
Dat de rechters zodoende zonder
duhhelzinnigheid te kennen geven
dat de eerste rechter in die omstandigheden terecht oordeelde het
eventueel gemis aan opvoeding niet
te moeten onderzoeken;
Overwegende dat, nu het arrest in
feite en op onaantasthare wijze
vaststelt dat het kind op het ogenhlik van de schadeverwekkende
daad niet meer onder de hewaking
stond van de ouders, doch onder het
toezicht en het gezag van de school,
het zonder schending van de
artikelen 870 van het Gerechtelijk
Wethoek en 1315 van het Burgerlijk.
Wethoek heeft kunnen oordelen dat
het vermoeden van fout in de
opvoeding van het kind niet meer
ter zake dienend was en niet moest
worden weerlegd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 389 (Wet
8 april 1965, artikel 20,1), 1382, 1383 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat, uitspraak doende op de vordering tot aquiliaanse aansprakelijkheid
door de eerste verweerders, de echtgenoten Petit, in eigen naam en als wettelijke beheerders van de goederen van
hun minderjarige kind, het slachtoffer
Martine Petit, tegen de tweede verweerders, de echtgenoten Nackaerts, in eigen
naam en als wettelijke beheerders van
de goederen van hun minderjarige kind
Christiane Nackaerts, en tegen de eisers
en de school, in tussenkomst geroepen
partij, ingesteld om al deze partijen te
doen veroordelen, in solidum of de ene
bij gebreke van de andere, tot betaling
van verscheidene sommen als schadevergoeding, op hoger beroep van de
eerste verweerders en .incidenteel hoger
beroep van de school, na in zijn motieven te hebben vastgesteld dat : a) het
kind Nackaerts een fout heeft begaan, b)
de tweede verweerders op grond van

artikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek voor die fout niet moeten
instaan, c) eiseres, als onderwijzeres, op
grand van artikel 1384, vierde lid, van
het Burgerlijk Wetboek voor die fout
moet instaan, en d) voor de school, in
tussenkomst geroepen partij, dezelfde
oplossing als voor eiseres geldt, het
arrest in zijn beschikkende gedeelte
beslist, bij bevestiging van het beroepen
vonnis, dat de vordering van de eerste
verweerders tegenover de tweede verweerders niet gegrond is en, voormeld
vonnis teniet doende, dat de vordering
van de eerste verweerders tegen de
eisers en tegen de school principieel
gegrond is, en de eisers en de school, in
tussenkomst geroepen partij, in solidum
veroordeelt verscheidene sommen als
voorschot aan de eerste verweerders te
betalen,
terwijl het tegenstrijdig is te beslissen,
enerzijds, dat het minderjarige kind
Nackaerts een fout heeft begaan en,
anderzijds, dat de vordering van de
-eerste verweerders tegen de tweede
verweerders, in hun hoedanigheid van
wettelijke beheerders van de goederen
van het genoemde kind, niet gegrond is
(schending van artikel 97 van· de Grandwet); uit de vaststelling dat het minderjarige kind Nackaerts een fout heeft
begaan, het arrest niet kon afleiden dat
de tweede.verweerders qualitate qua niet
aansprakelijk waren zonder bovendien
de artikelen 389, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek te schenden :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan en met name uit de hewoordingen van de dagvaarding hlijkt
dat - zo de partij Everaerts wordt
aangesproken, zowel op grond van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wethoek, om het gevaarlijke halspel te
hehhen geduld, als op grond van
artikel 1384 van het BurgerliJk Wethoek, als onderwijzeres onder wie!
toezicht het kind stond dat de fout
heging daarentegen de ouders
van het kind, de echtgenoten
Nackaerts-Roherechts, hoewel ook
in hun hoedimigheid van w~ttige
beheerders van de goederen van
hun minderjarig kind gedagvaard,
enkel worden aangesproken « 1 ~ls
aansprakelijk met to~pas!"ing van
artikel 1384 van . het Burg~rlijk
Wetboek»;.
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die basis tegen de echtgenoten
Nackaerts-Roberechts
ingestelde
vordering
ongegrond
verklaart
omdat hun kind Christiane, op het
ogenblik dat het de schadeverwekkende daad stelde, nief meer onder
hun bewaking stond, doch « onder
het toezicht en het gezag van de
school, geconcretiseerd in de persoon van de onderwijzeres Anita
Everaerts », eiseres;
Overwegende dat, zoals blijkt uit
het antwoord op het tweede middel,
het geenszins tegenstrijdig is enerzijds vast te stellen dat het kind
Christiane een fout heeft begaan en
anderzijds de op voormelde basis
tegen de ouders van dit kind ingestelde vordering om de voormelde
reden ongegrond te verklaren;
Overwegende dat, zoals blijkt uit
het antwoord op het tweede middel,
het arrest ,zonder schending van de
artikelen 389, 1382 en 13?3 van het
Burgerlijk Wetboek, uit de onaantastbare vaststeling dat het kind
van de echtgenoten NackaertsRoberechts op het ogenblik van de
schadeverwekkende daad niet meer
onder hun bewaking stond doch
onder het toezicht en het gezag van
de school, heeft kunnen afleiden dat
deze echtgenoten op grond van
artikel 1384 van voormeld wetboek
voor de schadelijke gevolgen van de
daad van hun minderjarige kind
niet aansprakelijk waren;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
II. Wat de voorziening van de
partijen vereniging zonder winstoogmerk « De Scholen Paridaens >>
en, voor zover nodig, vereniging
zonder winstoogmerk << Miniemeninstituut », in vereffening, betreft :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan niet blijkt dat de eiseressen
tegen de verweerders NackaertsRoberechts en Everaerts-Timmermans emge vordering hebben ingesteld; dat net arrest ook geen veroordeling tegen de eiseressen ten

gunste van genoemde verweerders
uitspreekt; dat de voorziening, in
zover zij tegen deze verwecrders is
gericht, dan ook slechts geldt als
oproeping tot bindendverklaring van
het arrest;
01·er het eerste en het tweede middel,
het eerste afgeleid uit de schending van
de artikelen 389 (Wet I april 1965,
artikel 20,1), 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat, uitspraak doende op de vordering tot aquiliaanse aansprakelijkheid
door de eerste verweerders, de echtgenotcn Petit, in eigen naam en als wettelijke beheerders van de goederen van
hun minderjarige kind, het slachtoffer
Martine Petit, tegen de tweede verweerders, de echtgenoten Nackaerts, in eigen
naam en als wettelijke beheerders van
de goederen van hun minderjarige kind
Christiane Nackaerts, en tegen de
school, de eiseres vereniging zonder
winstoogmerk " Miniemeninstituut "• en
de onderwijzeres, in tussenkomst geroepen partij, ingesteld om al deze partijen
te doen veroordelen in solidum of de en.:
bij gebreke van de andere tot betaling
van verscheidene sommen als schadevergoeding, op het hager beroep van de
eerste verweerders en het incidenteel
hager beroep van eiseres, na in zijn
motieven te hebben vastgesteld dat :
a) het kind Nackaerts een fout heeft
begaan; b) de tweede verweerders voor
die fout op voet van artikel 1384, tweede
lid, van het Burgerlijk Wetboek niet
moeten instaan; c) de onderwijzeres, in
tussenkomst geroepen partij, op voet van
artikel 1384, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek voor die fout moet instaan;
d) voor de eiseres vereniging zonder
winstoogmerk
Miniemeninstituut
dezelfde oplossing geldt als voor de
onderwijzeres, het arrest in zijn beschikkende gedeelte, bij bevestiging van het
beroepen vonnis, beslist dat de vordering
van de eerste verweerders tegenover de
tweede verweerders niet gegrond is en,
het genoemde vonnis teniet doende, dat
de vordering van de eerste verweerders
tegen de eiseres, vereniging zonder
winstoogmerk « Miniemeninstituut », en
de in tussenkomst geroepen partij principieel gegrond is en de eiseres vereniging zonder winstoogmerk « Miniemeninstituut » en de onderwijzeres, in tussenkomst geroepen partij, in solidum
veroordeelt verscheidene sommen als
voorschot aan de eerste verweerders te
beta! en,
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enerzijds, dat het minderjarige kind
Nackaerts een fout heeft begaan en
anderzijds dat de vordering van de
eerste verweerders tegen de tweede
verweerders, in hun hoedanigheid van
wettelijke beheerders van de goederen
van het genoemde kind, niet gegrond is
(schending van artikel 97 van de Grandwet); uit de vaststelling dat het minderjarige kind Nackaerts een fout had
begaan, het arrest niet kon afleiden dat
de tweede verweerders quaJjtate qua niet
aansprakelijk waren, zonder bovendien
de artikelen 389, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek te schenden,
het tweede uit de schending van de
artikelen 1315, 1384, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat, op het hoger beroep van de
eerste verweerders, de echtgenoten Petit,
en het incidenteel hoger beroep van
eiseres, vereniging zonder winstoogmerk
" Miniemeninstituut », uitspraak doende
op de vordering tot aquiliaanse aansprakelijkheid die door de eerste verweerders in eigen naam en als wettelijke
beheerders van de goederen van hun
minderjarige kind, het slachtoffer Martine Petit, tegen de tweede verweerders,
de echtgenoten Nackaerts, in eigen
naam en als wettelijke beheerders van
de goederen van hun minderjarige kind
Christiane Nackaerts, en tegen de eiseres vereniging zonder winstoogmerk
" Miniemeninstituut » en de in tussenkomst geroepen partij werd ingesteld,
om al deze partijen te doen veroordelen
in solidum of de ene bij gebreke van de
andere tot betaling , van verscheidene
sommen als schadevergoeding, het
arrest, na te hebben vastgesteld dat het
kind Nackaerts een fout heeft begaan en
dat eiseres en de in tussenkomst geroepen partij Everaerts hiervoor op grond
van artikel 1384, vierde lid, van het
Burgerlijk Wetboek moeten instaan,
beslist dat de vordering van de eerste
verweerders tegen de i:'neede verweerders niet gegrond is en dat « de eerste
rechter oordeelkundig heeft vestgesteld
dat de vordering gericht tegen de echtgenoten Nackaerts-Roberechts op grond
van artikel 1384, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek ongegrond is, daar
het op basis van de gerelateerde omstandigheden vaststaat dat hun kind Christiane, op het ogenblik dat het de schadeberokkende daad stelde, niet meer onder
hun bewaking stond doch onder het
toezicht en het gezag van de school,
geconcretiseerd in de persoon van de

onderwijzeres, Everaerts, Anita, thans
tot bindendverklaring opgeroepen partij;
dat het bijgevolg voor de eerste rechter
overbodig was aan te stippen dat er bij
de ouders, de tweede verweerders, geen
enkel gemis aan opvoeding aan te houden was, des te meer daar hijzelf zeer
terecht opmerkt dat er geen cumulatie
mag bestaan tussen de aansprakelijkheid van de ouders en die van de
leermeesters »,
terw1jl de door artikel 1384, tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek bepaalde
aansprakelijkheid van de vader of de
moeder voor de schade die door de
minderjarige bij hen wonende kinderen
wordt veroorzaakt, gegrond is op het
vermoeden van een fout van de vader
(en van de moeder na het overlijden van
haar man) in het toezicht en in de
opvoeding van het kind; nu de tweede
verweerders in gebreke blijven het
genoemde vermoeden van fout in de
opvoeding van hun kind Christiane
Nackaerts te weerleggen, het arrest de
door de eerste verweerders tegen de
tweede verweerders ingestelde vordering
om dezen in solidum met eiseres, vereniging zonder winstoogmerk " Miniemeninstituut ''• en de in tussenkomst geroepen partij te doen veroordelen, met kon
verwerpen op de bovenaangehaalde
motivering, zonder de artikelen 1315,
1384, tweede lid, van het Burgerlijk
Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wethoek en 97 van de Grondwet te scherrden; het motief « dat het bijgevolg voor
de eerste rechter overbodig was aan te
stippen dat er bij de ouders geen enkel
gemis aan opvoeding aan te houden
was "• in elk geval dubbelzinnig is,
vermits het niet mogelijk is te weten of
de feitenrechter deze mening van de
eerste rechter volledig verwerpt of ze
integendeel als « overvloedig » aanziet
(schending van artikel 97 van de
Grondwet):
Overwegende dat beide middelen
dezelfde zijn als die welke door de
eisers Everaerts-Timmermans worden aangevoerd; dat zij om dezelfde
redenen niet kunnen worden aangenomen;
Over het derde mjddel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322, 1384, vierde lid, van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat, op het hoger beroep van de
eerste verweerders, de echtgenoten Petit,
en het incidenteel hoger beroep van
eiseres, vereniging zonder winstoogmerk
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op de vordering tot aquiliaanse aansprakelijkheid die door de eerste verweerders in eigen naam en als wettelijke
beheerders van de goederen van hun
minderjarige kind, het slachtoL'er Martine Petit, tegen de tweede verweerders,
in eigen naam en als wettelijke beheerders van de goederen van hun minderjarige kind Christiane Nackaerts, en tegen
de eiseres vereniging zonder winstoogmerk « Miniemeninstituut "• en de derde
verweerders, de onderwijzeres Everaerts
en haar echtgenoot, ingesteld werd om
a! deze partijen te doen veroordelen in
solidum of de ene bij gebreke van de
andere tot betaling van verscheidene
sommen als schadevergoeding, na te
hebben
vastgesteld
dat het
kind
Nackaerts een fout heeft begaan en dat
de onderwijzeres, derde verweerster, die
toezicht hield op het kind op het ogenblik van die fout, hiervoor moet instaan,
het arrest tegenover eiseres vereniging
zonder wiristoogmerk « Miniemeninstituut >>, beslist « dat de woorden « toezicht
>> en « onderwijzeres >>, voorkomende in
artikel 1384, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, niet in hun enge en strikte
betekenis dienen te worden genomen;
dat ze zich ten deze ook uitstrekken tot
eiseres, vereniging zonder winstoogmerk
« Miniemeninstituut >>, die « in concreto >>
niet in de onwetendheid verkeerde van
de omstandigheden en voorwaarden van
het in haar inrichting beoefende balspel,
het met de eraan verbonden gevaarlijke
aspecten duldde en het zelfs begunstigde
door aan de deelnemende leerlingen de
daartoe vereiste bal ter beschikking te
stellen; dat het beroepen vonnis derhalve ten onrechte de aansprakelijkheid
van eiseres, vereniging zonder winstoogmerk « Miniemeninstituut », op basis
van artikel 1384, vierde lid, van het
Burgerlijk Wetboek heeft geweerd >> en
bijgevolg de derde verweerders en ei:seres, vereniging zonder winstoogmerk «
Miniemeninstituut >>, veroordeelt in solidum verscheidene sommen als schadevergoeding aan de eerste verweerders te
betalen,
terwijl, eerste onderdeel, het woord
« onderwijzers >>, dat in artikel 1384,
vierde lid,, van het Burgerlijk W etboek
wordt gebruikt, wordt toegepast op de
fysische personen die zich aan het
onderwijs in het onderricht van een
kunst of van een wetenschap wijden; het
arrest, door de bij die tekst bepaalde
aansprakelijkheid toe te passen op eiseres, die een rechtspersoon is. het
«

genoemde artikel 1384, vierde lid, en
voor zoveel nodig de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;

tweede onderdeel, de onderwijzers
aansprakelijk zijn voor de schade die'
door hun leerlingen wordt veroorzaakt
wanneer deze laatsten onder hun bewaking staan; de voornoemde motieven
niet vaststellen dat het kind Nackaerts
onder de bewaking van eiseres, vereniging zonder winstoogmerk « Miniemeninstituut », stond toen de fout werd
begaan; het arrest bijgevolg niet wettelijk is gemotiveerd (schending van de
artikelen 1384, vierde lid, van het Burgerlijk
Wetboek
en
97
van
de
Grondwet):

Overwegende dat, na te hebben
beslist dat het kind Christiane
Nackaerts in de specifieke omstandigheden van de zaak een fout had
begaan, en na, bij een feitelijke en
onaantastbare beoordeling, te hebben vastgesteld dat dit kind op het
ogenblik van de schadeverwekkende
daad « onder het toezicht en bet
gezag stand van de school, geconcretiseerd in de persoon van de
onderwijzeres, Anita Everaerts ''•
het arrest zowel deze onderwijzeres
als de school aansprakelijk verklaart op grand van artikel 1384,
vierde lid, van het Burgerlijk Wethoek en hen in solidum tot schadevergoeding veroordeelt op grand dat
de in deze wetsbepallng voorkomende woorden
toezicht » en
« onderwijzer » niet in hun enge en
strikte betekenis mogen worden
genomen · doch zich ten deze ook
uitstrekken tot de school die << in
concreto » het in haar inrichting
beoefende balspel met zijn, haar
bekende,
gevaarlijke
aspecten
duldde en zelfs begunstigde door de
redelijk grote, 250 tot 300 gram
wegende veerkrachtige en harde bal
ter beschikking van de spelende
leerlingen te stellen;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres, verenizonder winstoogmerk << Miniemeninstituut >>, bij conclusie enkel
~ing
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of nalatigheid had begaan en dat zij
evenmin op grand van artikel 1384
van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk kon worden gesteld bij
gemis aan een fout van haar aangestelde; dat zij geenszins aanvoerde
dat de vordering tegen haar, als
rechtspersoon, niet kon slagen;
Dat het middel, dat gegrond is op
wettelijke bep8Jingen d1e noch van
openbare orde noch dwingend zijn,
niet aan de feitenrechter werd voorgelegd en deze laatste niet op .eigen
initiatief erover heeft beslist;
Dat het onderdeel derhalve nieuw
en niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest uitdrukkelijk vaststelt dat het kind,
« op het ogenblik dat het de schadeberokkenende daad stelde, onder
het toezicht en het gezag stond van
de school, geconcretiseerd in de
persoon van de onderwijzeres Anita
Everaerts >>;
Dat het onderdeel feitelijke
grondslag mist;
En overwegende dat de verwerping van de voorzieningen elk
belang ontneemt aan de vraag van
de eisers Everaerts.., Timmermans in
zoverre zij strekt tot bindendverklaring van het arrest voor de partijen
Nackaert-Roberechts, de vereniging
zonder winstoogmerk « Scholen
Paridaens >> en de vereniging zOnd~r
winstoogmerk « Miniemeninstituut »
en aan de vraag van de eiseressen,
de vereniging zonder winstoogmerk
« Scholen Paridaens » en de vereniging zonder winstoogmerk << Miniemeninstituut », in zoverre zij strekt
tot bindendverklaring van het m;rest
voor de partijen · Nackaerts.:.Roberechts
en
Everaerts-Timmermans;
Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen, ook in zoverre zij
gelden als oproeping tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt de eisers Everaerts-Timmermans enerzijds en de eiseressen, de

vereniging zonder winstoogmerk
<< Scholen Paridaens » en de vereniging zonder winstoogmerk « Miniemeninstituut » anderzijds, elk
in de kosten van hun voorziening.
22 september 1979 1• kamer Voorzitter en verslaggever : de h .. de
Vreese, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier, Fally, De Gryse en Dassesse.
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22 september 1978

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN ARREST DAT IIET BESLUIT VAN EEN DESKUNDlGEi\TVERSLAG BEKRACHTIGT - CONCLUSIE
VAN EEN PARTIJ WAARIN PRECIEZE GRIEVEN
TEGEN HET VERSLAG WERDEN AANGEVQERD
- ARREST DAT DIE GRIEVEN NIET BEANTWOORDT- '/lET REGELMATIG GEMOTIVEERD
ARREST

?,'' CAS:::iATIE-

OMVANG - BURUERLIJKE
Zi\KEN - BESCHIKKEND GEDEELTI-: NIET TE
ONDERSCHEIDEl'{ TEN OPZICHTE VI\N DEVERN!ETIGING- BEGRIP.

1 o Niet regelmatig gemoth;eerd is het

aiTest dat, als een partij in een
con,clusie precieze grieven tegen het
deslwndigenverslag ·heeft aangevoerd,
zich ertoe bepez:kt het besluit van dat
ven;lag te bekrachtigen (1). (Art: 97
Gw.) ·
1

2o In burgerlijke zaken is, ten opzichte

· van de omvang van de vernietiging,
geen beschik:kend gedeelte dat onderscheiden is van het door het cassatieberoep
bestreden
beschikkende
gedeelte, datgene waartegen door geen
van de partzjen in het cassatiegeding
een. ontvankelijk:e voorziening kon
worden ingesteld (2).
(1) Cass., 8 maart 1974 (A.C., 1974, 746);
raadpl. Cass., 28 'mei 1974 (ibid., 1974, 1071), en
11 feb. en 17 maart 1975 (ibid.,- 1975,
G54 en 805).
(2) Cass., 27 mei 1977 (A.C., 1977, 993) en
7 okt. 1977 (ibid., 1978, 173).
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grieven tegen het deskundigenverslag deed gelden;
ARREST
Overwegende dat de algemene
HET HOF; - Gelet op het bestre- beschouwingen van het arrest, die
den arrest, op 10 november 1976 in bet middel worden vermeld, niet
.door het Hof van Beroep te Brussel te kennen geven waai·om genoemde
gewezen;
grieven hetzij zonder grand, hetzij
niet ter zake dienend zijn; dat het
Over het middel, afgeleid uit de schenarrest
derhalve zijn beslissing niet
ding van artikel 97 van de Grondwet,
regelmatig motiveert;
Dat het middel gegrond is;
doordat het arrest het standpunt van
de deskundige bekrachtigt luidens hetOverwegende dat de vernietiging
welk het barsten van de ketelleden te
van de beslissing op de hoofdvordewijten is aan het feit dat er gietijzeren
ring van eiser tegen eerste verweerin plaats van stalim ketels werden
ster en op de tegenvordering van
gebruikt, zulks op grond dat het hof van
deze laatste tegen eiser moet worberoep de besluitvorming van de desden ' ui tgebreid tot de beschikking
kundige bijtreedt yerinits ze op ernstige
van het arrest waarbij wordt beslist
gegevens en oordeelkundige redenen
berust en eiser geenszins ,bewijst dat de
dat de door eerste verweerster tegen
deskundige zich zou hebben vergist,
tweede verweerster ingestelde vordering tot tussenkomst, vrijwaring
terwijl eiser in collclusie stelde : 1" dat
en bindendverklaring zonder voorde stellingname van de deskundige op
werp is; dat immers, nu geen enkele
geen enkele wetenschappelijke wijze
partij tegen deze beslissing een
gefundeerd werd maar uitsluitend berust
ontvankelijke
voorziening
kon
op twee feiten die hij uit de eigen
herinnering aanhaalt, waarblj hij geen
instellen, zij, wat de omvang van de
onderscheid maakt in de aard of toevernietiging betreft, niet te ondervoerwijze 'v an de gebruikte brandstof,
scheiden is van het bestreden dispo2" dat de deskundige geen afdoend antsitief;
(13ELGISCHE STAAT T. • BRUMA • N.V. IN VEREFFE:\Ii\G, • A~IECA ' N.V. IN VEREFFE:"'ING)

woord geeft op de door eiser overhandigde technische nota waaruit zou blijOm die redenen, vernietigt het
ken dat niet de ketels maar de vuurpijlen, verwekt door de kolenbrander, aan . bestreden arrest; beveelt dat mel, de basis van de moeilijkheden liggen, en ding van onderhavig arrest zal wor3" dat er een groo~ aantal ketels van
den gemaakt op de kant van de
hetzelfde type bestaan die wei voldoe- vernietigde beslissing; houdt de
ning geven, zodat het arrest, door op die kosten aan en zegt dat de feitennauwkeurige en gedetailleerde kritiek rechter erover zal beslissen; vervan het · deskundigenverslag niet in te
gaan, niet wettelijk met redenen is klaart dit arrest bindend voor
tweede verweerster; verwijst de
omkleed:

Overwegende dat het arrest de
door eiser tegen eerste verweerster
ingestelde hoofdvordering
ongegrond verklaart, de door eerste verweerster tegen ' eiser ingestelde
tegenvordering inwilligt en de vordering tot tussenkomst, vrijwaring
en bindendverklaring, door eerste
verweerster ingesteld tegen tweede
verweerster, thans de door eiser. tot
bindendverklaring opgeroepen partij, zonder voorwerp verklaart;
Overwegende dat eiser in conclusie onder meer de in het middel

zaak naar het Hof van Beroep te
Antwerpen.

22 september 1978 1' kamer
Voorzitter : de h. de Vreese, afdelingsvoorzitter,- Verslaggever : de h. Sury Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Van Heeke en Bayart.

3'

KAMER -

25 september 1978

1° WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING ONBESCHIKBAARHEID VAN DE WERKLOZE VOOR DE ALGEMENE
ARBEIDSMARKT- BEG RIP.
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RECHT OP WERKLOOSHE!DSCITKERING ONBESCHIKBAARHEID VA:\1 DE WERKLOZE VOOR DE ALGE:\.JE:\IE
ARBEIDS:\IARKT - VOORBEHOCD VOOR DE
HERVA'ITING VAN DE ARBEID GEGROND OP
OVERWEGINGEN Vi\;'>; FAMILIALE MRD N!ET BESCHIKBAAR VOOR DE ALGEMENE
ARBEIDSiVIARKT.

·1" Een werkloze is onbeschikbaar voor

de al!{emene arbeidsmarkt, wanneer
hij z1jn bereidheid om een dienstbetrekking te aanvaarden beperkt door
dit aanvaarden afhankelijk te stellen
van door hem zelf bepaalde voorwaarden (1). (Art. 133, vierde lid, K.B.
20 dec. 1963.).
2" Niet beschikbaar vo01· de algemene

arbeidsmarkt is de werkloze die z1jn
voorbehoud voor de hervatting van de
arbeid steunt op overwegingen van
familiale aard (2). (Art. 133 K.B.
20 dec. 1963, Art. 46, 1", IVI.B.
4 juni 1964.)
(R.V.A. T. DE MEYER)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 januari 1977 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 131, 133 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, zoals het is gewijzigd en aangevuld, onder meer, wat voormeld
artikel 133 betreft, door de artikelen 1
van
het
koninklijk
besluit
van
26 januari 1967, 3 van het koninklijk
besluit van 24 oktober 1967, 1 van het
koninklijk besluit van 15 mei 1970 en
24 van het koninklijk besluit van
7 december 1973, 46 van het ministerieel
besluit van 4 juni 1964 inzake werkloosheid en 97 van de Grondwet,
doordat, om na te gaan of verweerster
voldeed aan de door de artikelen 131 en
133 van het koninklijk besluit van
20 december 1963 gestelde vereisten om
op werkloosheidsuitkering aanspraak te
kunnen maken, meer bepaald aan het
vereiste bereid te zijn tot het aanvaarden van elke passende dienstbetrekking,
het arrest, in het Iicht van het door
verweerster
bij
h~ar
inschrijving
(1) (2) Cass.,

2~

april 1975 (A.C., 1975, 935).

gemaakte voorbehoud om familiale redenen slechts tijdens weekdagen te kunnen werken, onderzoekt of de dienstbetrekkingen waarbij zou moeten gewerkt
worden op zaterdag en zondag, a! dan
niet passend waren voor haar, en vervolgens, daarbij onder meer steunend op
artikel 46 van het ministerieel besluit
van 4 juni 1964 krachtens hetwelk overwegingen van familiale aard, inzonderheid kinderlast, geen invloed hebben op
het passend karakter van de dienstbetrekking, tot het besluit komt dat dienstbetrekkingen, waar op zaterdag en zondag gewerkt wordt, niet passend waren
voor verweerster, zodat zij moet geacht
worden beschikbaar te zijn voor de
algemene arbeidsmarkt en dus geldig
ingeschreven te zijn als werkzoekende,
terwijl de werkloze geen beroep mag
doen op het a! dan niet passend karakter van dienstbetrekkingen ten einde
zijn aanvaarding van betrekkingen die
hem nog niet werden aangeboden te
beperken tot die welke aan de door hem
gestelde voorwaarden beantwoorden, en
terwijl de werkloze die, zoals verweerster, een algemeen, op familiale redenen
gegrond voorbehoud voor de werkhervatting maakt, onbeschikbaar is voor de
algemene arbeidsmarkt, zodat het arrest
ten onrechte artikel 46 van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 inroept om
de toepassing van het vierde lid van
artikel 133 van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 uit te sluiten, en
verkeerdelijk beslist dat verweerster
bereid was elke passende dienstbetrekking aan te nemen, nu zij deze aanvaarding afhankelijk maakte van een algemeen voorbehoud dat haar onbeschikbaar
maakte
voor
de
algemene
arbeidsmarkt:

Overwegende dat luidens artikel 133, vierde lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en
werkloosheid, geacht wordt niet
bereid te zijn een passende dienstbetrekking te aanvaarden, de werkloze die voor de hervatting van de
arbeid zodanig voorbehoud maakt
dat hij onbeschikbaar wordt voor de
algemene arbeidsmarkt; dat een
werkloze onbeschikbaar is voor de
algemene arbeidsmarkt, wanneer
hij zijn bereidheid om een dienstbetrekking te aanvaarden beperkt
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door dit aanvaarden afhankelijk te
Dat het middel gegrond is;
stellen van door hem zelf bepaalde
Om die redenen, vernietigt het
voorwaarden;
bestreden
arrest; beveelt dat melOverwegende dat uit het eerste
lid van hetzelfde artikel 133, welis- ding van dit cassatiearrest zal
gemaakt worden op de kant van de
waar volgt dat de werkloze mag vernietigde
beslissing; gelet op
weigeren een niet passende dienst- artikel 1017, tweede lid, van het
betrekking die hem wordt aangebo- :::Xerechtelijk Wetboek, veroordeelt
den, te aanvaarden; dat luidens
artikel 46, 1", van het ministerieel eiser in de kosten; verwijst de zaak
besluit van 4 juni 1964 inzake werk- naar het Arbeidshof te Antwerpen.
loosheid, overwegingen van famili25 september 1978 3" kamer ale aard zonder invloed op het Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingspassend karakter van de dienstbe- voorzitter - Verslaggever : de h. Janstrekking zijn, behoudens wanneer sens - Gelijkluidende conclusie van de
h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advozij een zwaar beletsel vormen;
7aten : mrs. Simont en Butzler.
Dat alleen een bepaalde dienstbetrekking die aan de werkloze wordt
aangeboden, aan dit criterium van
3" KAMER- 25 september 1978
de passende dienstbetrekking kan
worden getoetst; dat de werkloze 1° HOGER BEROEP BURGERLIJKE
zich op dit criterium niet kan
ZAKEN - NIEUW GETUIGENVERHOOR - TOEberoepen om zijn bereidheid tot het
LAATBAARHEID.
aanvaarden van hem nog niet aanBURGERLIJKE ZAKEN geboden
dienstbetrekkingen
te 2° BEWIJS BEWIJS DOOR GETUIGEN - NIEUW GETUIGENbeperken tot die dienstbetrekkingen
VERHOOR IN HOGER BEROEP - TOELAATwelke aan de door hem gestelde
BAARHEID.
voorwaarden beantwoorden; dat de
werkloze die een algemeen voorbe- 1" en 2" De rechter in hager beroep mag
een nieuw getuigenverhoor bevelen tot
houd voor de hervatting van de
bewijs van een feit waaromtrent de
arbeid laat steunen op overwegineerste rechter, bij vonnis alvorens
gen van familiale
aard,
niet
recht te doen, reeds een getuigenverbeschikbaar is voor de algemene
hoor heeft bevolen, ook al heeft de
arbeidsmarkt;
partij die de onderzoeksmaatregel
heeft gevraagd aileen tegen het eindOverwegende dat het Arbeidshof
vonnis en niet tegen het vonnis alvode verklaring van verweerster, bij
rens recht te doen hager beroep ingehaar inschrijving als werkzoekende,
steld, en ook al heeft diezelfde pal'tij
omschrijft als een « voorbehoud
tijdens het door de eerste rechter
slechts tijdens de weekdagen te
bevolen getuigenverhoor van het
kunn~n werken, zij
het in het
horen van bepaalde getuigen afgezien
hotelbedrijf ;,, <<- omdat" zl.j voor haar
(1)- (Art. 1042 en 1068, eerste lid, Ger.
dochter, die tijdens de week op
W.)
school verblijft, moet zorgen »;
(• FABRIEKEN L. VANDENBERGH> N.V.
Overwegende dat het arrest aldus
T. VERBEEK)
niet kan beslissen dat verweerster
ARREST
geen voorbehoud maakt waardoor
zij onbeschi.kbaar voor de algemene
arbeidsmarkt wordt, door dit voorHET HOF; - Gelet op de bestrebehoud te beperken tot dienstbe- den arresten, respectievelijk op
trekkingen die voor haar niet pas- 29 juni 1976 en 15 maart 1977
send zijn wegens bijzondere famili- gewezen door het Arbeidshof te
ale omstandigheden; dat het arrest Brussel;
aldus arti.kel 133, vierde lid, van het
koninklijk besluit van 20 decem(1) Raadpl. Cass., 24 dec. 1975 (A.C., 1976,
ber 1963 schendt;
511) en 2 juni 1977 (ibid, 1977, 1021).
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schending van de artikelen 870, 871, 915,
916, 917, 923, 924, 932, 933, 934, 935, 937,
938, 939, 945, 949, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd door de
wet van 27 mei 1974, 1315, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 18,
20 van de bij koninklijk besluit van
20 juli 1955 gecoi:irdineerde wetten
betreffende het bediendencontract, zoals·
gewijzigd
door
de
wetten
van
10 december 1962 en 21 november 1969,
15, 16, 17 van de wet van 30 juli 1963 tot
instelling van het statuut van de handelsvertegenwoordigers en 97 van de
Grondwet en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van de
rechten van de verdediging,
doordat het arrest van 29 juni 1976
beslist, over de opzeggingsvergoeding,
dat de arbeidsrechtbank terecht aangenomen heeft dat de activiteiten van
verweerder bij de firma Remy niet meer
door eiseres konden worden ingeroepen
om het onmiddellijk ontslag van verweerder te rechtvaardigen op grond : dat
deze activiteiten aan eiseres reeds lange
tijd v66r 29 juni 1971 bekend waren; dat
uit het voor de eerste rechter gehouden
getuigenverhoor immers blijkt dat eiseres ervan op de hoogte was dat verweerder tijdens zijn tew~rkstelling ook
werkte voor de firma Remy (getuige De
Wilde, directeur bij de naamloze vennootschap L. Vandenbergh v66r 1965); ja
zelfs dat bij de aanwerving in 1954, aan
verweerder door eiseres toelating werd
verleend om bloem en bloemafval te
verkopen voor rekening van de firma
Remy, omdat volgens getuige Renard de
naamloze vennootschap Vandenbergh
het als een voordeel beschouwde dat
haar vertegenwoordiger deze activiteit
voortzette om gemakkelijker handelsrelaties te verwezenlijken, te meer daar
het niet concurrerende produkten betrof;
en doordat het arrest van 15 maart 1977
eiseres veroordeelt tot betaling van een
upzeggingsvergoeding
van
1. 704.401:1
frank en van een uitwinningsvergoeding
van 497.119 frank op grond dat eiseres
niet meer kon ontkennen dat verweerder, met haar instemming, een nevenactiviteit · had bij de firma Remy tot
september 1969,
terwijl, eerste onderdeel, De Wilde, die
door verweerder was opgeroepen <:>m te
getuigen
op
het
verhoor
van
24 oktober 1974 voor de Arbeidsrechtbank te Leuven, niet verschenen is en
geen verklaring heeft afgelegd; verweerder trouwens zijn getuigenis verzaakt

heeft, zodat het arrest van 29 juni 1976
ten onrechte steunt op de geschreven
verklaring van De Wilde (schending van
:le artikelen 915, 916, 917, 923, 924, 925,
m.~.~~~~m.n~~~~.~.

1042 van het Gerechtelijk Wetboek en
van voormeld algemeen rechtsbeginsel);
tweede onderdeel, eiseres in conclusie
staande hield dat de getuige Renard, die
destijds bij haar in dienst was geweest,
noch beheerder, noch afgevaardigd
beheerder, noch vennoot van de eisende
vennootschap was geweest, zodat de
verklaringen van deze getuige en zijn
persoonlijke kennis van bepaalde feiten
geenszins impliceren dat eiseres op de
hoogte daarvan was; de arresten op deze
conclusie niet antwoorden (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, de getuige Renard
verklaard heeft te weten dat bij de
aanwerving van verweerder hem toelating verleend werd om bloem te verkopen voor de firma Remy, maar geenszins
dat zulks geschiedde bij de aanwerving
in 1954; het arrest van 29 juni 1976 alzo
de bewijskracht van dit getuigenverhoor
miskent, te meer daar eiseres uitdrukkelijk staande hield dat verweerder in
1951 was aangeworven (schending van
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek);
vierde onderdeel, eiseres derhalve wel
gerechtigd was te ontkennen dat zij
reeds vroeger dan drie dagen v66r de
opzegging kennis had van deze activiteit
van verweerder en zij ten onrechte tot
betaling van een opzeggingsvergoeding
en een uitwinningsvergoeding veroordeeld
werd
(schending
van
de
artikelen 870, 971, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 1315 van het Burgerlijk
Wetboek, 16, 20 van het koninklijk
besluit van 20 juli 1955, 15, 16, 17 van de
wet van 30 juli 1963 en 97 van de
Grondwet en van voormeld algemeen
rechtsbeginsel) :
Overwegende dat het Arbeidshof
overweegt dat uit het door de eerste
rechter gehouden verhoor van de
getuigen Renard en De Wilde blijkt
dat eiseres ervan op de hoogte was
dat verweerder tijdens zijn tewerkstelling ook werkte· voor de firma
Remy;
Overwegende dat eiseres bij conclusie aanvoerde dat uit de persoon• lijke kennis van getuige Renard, die
. noP-h beheerder, noch lid van de
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dat eiseres de werkzaamheid van
verweerder bij de firma Remy
kende en hem toelating had gegeven deze werkzaamheid uit te oefenen; dat het arrest deze conclusie
niet beantwoordt;
Overwegende dat, luidens het
proces-verbaal van het getuigenverhoor, getuige De Wilde niet verschenen is maar een geschreven verklaring liet geworden, en dat partijen
zelfs
verklaarden
van
«
het
verhoor >> van deze getuige af te
zien; dat het arrest derhalve niet op
het verhoor van deze getuige kon
steunen;
Overwegende dat het Arbeidshof
zijn beslissing dat eiseres meer dan
drie dagen v66r de opzegging de
:w:~I.k:@Jlmheid van verweerder bij
de firma Remy kende en zij deze
werkzaamheid
dienvolgens
niet
meer als dringende reden kon aanvoeren, niet wettig verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 23, 24, 25,
26, 932, 941, 1042, 1044, 1045, 1055 en 1068
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest van 29 juni 1976
verweerder machtigt het bewijs te leveren met alle middelen van recht, getuigen inbegrepen, van het feit « dat
eiseres kennis had van de activiteiten
uitgevoerd door de echtgenote van verweerder na september 19ti9 » en doordat
het arrest van 15 maart 1977 eiseres
veroordeelt tot betaling van een opzeggingsvergoeding van 1.704.408 frank en
van een uitwinningsvergoeding van
497.119 frank op grand : dat het getuigenbewijs in hager beroep wel ontvankelijk is; dat geen enkele tekst uit het
Gerechtelijk Wetboek de rechter in
boger beroep zou verbieden getuigen te
horen over een zelfde feit waarover de
rechter in eerste aanleg reeds getuigen
underhoorde en meende te moeten oordelen dat door deze getuigenissen verweerder het bewijs van het feit niet
geleverd had; dat het juist is dat, naar
luid van artikel 941 van het Gerechtelijk
Wetboek, een bepaalde partij een verlenging van het getuigenverhoor mag aanvragen, wanneer zij meent dat zij nog
andere getuigen heeft te laten horen; dat

men echter in dit geval aan verweerder
niet kan verwijten dat hij voor de eerste
rechter gemeend heeft dat de verklaringen van de onderhoorde getuigen zouden volstaan,
terw1jl, eerste onderdeel, de eerste
rechter bij vonnis van 12 september 1974
een getuigenverhoor had toegekend over
hetzelfde feit en verweerder tegen dit
vonnis geen hoger beroep heeft ingesteld, zodat de arresten de perken van
bet hager beroep van verweerder te
buiten gaan en bet gezag van het
rechterlijk gewijsde van bet vonnis miskennen (schending van de artikelen 23,
24, 25, 26, 1044, 1045, 1055 en 1068 van
bet Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, verweerder tijdens
bet getuigenverhoor voor de eerste rechter aangaande hetzelfde feit bet horen
van twee verdere getuigen verzaakt had,
zodat hij niet meer gerechtigd was
desaangaande in boger beroep een
nieuw getuigenverhoor te vragen (schending van de artikelen 932, 941, 1042, 1044
en 1045 van bet Gerechtelijk Wetboek) :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan blijkt dat verweerder bij vonnis alvorens recht te doen van
12 september 1974 van de Arbeidsrechtbank te Leuven gemachtigd
werd te bewijzen : 1o dat eiseres er
steeds kennis van had dat verweerder tot in september 1969 als vertegenwoordiger van de ·firma Remy
is opgetreden, 2° dat eiseres er
steeds kennis van had dat vanaf
september 1969 dezelfde bedrijvigheid werd uitgeoefend door de echtgenote van verweerder voor de
Molens van Orshoven;
Dat verweerder alleen beroep
aangetekend heeft tegen het eindvonnis van 22 mei 1975 van dezelfde
rechtbank;
Dat verweerder in zijn verzoekschrift tot hoger beroep vroeg om
toegelaten te worden tot het bewijs
van het tweede feit waarvan hij,
volgens voormeld vonnis alvorens
recht te doen, het bewijs mocht
leveren, met name dat eiseres ken.nis had van de activiteiten uitgeoefend door zijn echtgenote na
september 1969;
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luid van artikel 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek, de regels van
bet geding toepasselijk zijn op de
recbtsmiddelen, voor zover de bepalingen van boek III van dit wetboek
er niet van afwijken;
Dat, anderzijds, artikel 1068, eerste lid, van hetzelfde wetboek
bepaalt dat hoger beroep tegen een
eindvonnis of tegen een vonnis
alvorens recht te doen het geschil
zelf bij de rechter in hoger beroep
aanbangig maakt;
Dat bet arrest van 29 juni 1976
derhalve, zonder de perken van bet
boger beroep te buiten te gaan, in
het belang van een goede recbtsbedeling, verweerder wettelijk tot het
bewijs van het voormelde feit toelaat; dat de omstandigheid dat verweerder, tijdens het getuigenverhoor van de eerste recbter aangaande betzelfde feit, van het verhoor van twee getuigen heeft afgezien, het hof van beroep niet belette
een nieuw getuigenverhoor aangaande dit feit te bevelen;
Dat het arrest evenmin het gezag
van het rechterlijk gewijsde van het
vonnis alvorens recht te doen van
12 september 1974 miskent, vermits
dit gezag aileen aan de eindvonnissen is verbonden;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, en zonder acht
te slaan op het derde middel dat tot
geen ruimere cassatie kan leiden;
vernietigt
het
arrest
van
29 juni 1976, in zoverre het beslist
dat eiseres de werkzaamheid van
verweerder bij de firma Remy niet
als dringende reden kan inroepen;
vernietigt
het
arrest
van
15 maart 1977, behalve in zoverre
het door het arrest van 29 juni 1976
bevolen getuigenverhoor ontvankelijk wordt verklaard en behalve in
zoverre beslist wordt dat verweerder
met betrekking tot zijn bedrijvigheid bij de firma Van Orshoven
zonder dringende reden werd ontslagen; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de

kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissingen; houdt de kosten aan
en zegt dat de feitenrechter erover
zal beslissen; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Antwerpen.
25 september 1978 3' kamer Voorzitter en verslaggever : de h.
Gerniers, afdelingsvoorzitter Geiijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Houtekier.
2"

KA~IER --

26 september 1978

1° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- ~IIDDEL DAT OP EE:'>I 01'\JUSTE UTLEGGI:\G VA:\ DE BESTREDE:-1 BESLISSI:'I:G RCST
~IIDDEL
DAT FEITELIJKE GRO:\DSLAG
WST.

2° WEGVERKEER -

VERKEERSBORDE:-1 VERPLICHTI:\IG VOOR DE WEGGEBRCIKERS DE
VERKEERSBORDE:-1 1:-1 ACHT TE :'\E"E:'\ ART. 5, WEGVERKEERSRECLL\IEXT 1 DECDIBER HJ75 - DRAA.GWIJDTE.

3° GRONDWET -

ARTIKEL
HEID VOOR DE WET- BECRIP.

6 -

GELI.JK-

1" Feitelijke grondslag mist het middel

dat op een onjuiste uille~-::o.:ing
bestreden beslissing rust ( 1).

1'1/11

de

2" De bij art. 5 H1ef{!'erkeersreglement
van 1 december 1915 aan de ll't'..'f.i.;t'-

bruikers opgelegde FeJplichting om de
verkeersborden in acht te nemen wanneer die re.[{elmat~£{ zijn naar de nmn,
voldoende zichtbaar z1jn en oFereenkomstig de voorschriften Filn het
genoemde reglement zijn aani;ebracht,
geldt onverschfJ]jg of de l·erkeersborden
door de
daw·toe
weae!Jjk
bevoegde overheid geplaatst z1jn (2).
3" De in art. 6 van de Grondwet 1·eJ'I':ltte

regel 1·an de gelijkheid van de Bel,g·en
voor de wet houdt in dat allen die in
dezelfde toestand verkeren op dezelfde
wijze worden behandeld, maar sluit
niet uit dat een onderscheid wurdt
gemaakt naar bepaalde categorieen
van personen, op voorwaarde dat dit
onderscheid niet willekeurig is, dit wil
zeggen dat het kan worden verantwoord (3).
(1) Cass., 30 november 1977 (A.C:, 1978, 373).
(2) Raadpl. Cass., 7 maart 1972 (A.C:, 1972,
636) en de noten, 31 okt. 1972 (ibid., 1973, 214)
en 3 dec. 1973 (ibid., 1974, 374).
(3) Cass., 11 okt. 1977 en 12 juni 1978 (A.C:,
1978, 185 en 1201).

110(GOOSSENS)
ARREST

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 11 mei 1978 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het vonnis eiser veroordeelt,
terw1]1, eerste onderdeel, de bestreden
beslissing nergens vaststelt dat het aan
eiser ten laste gelegde feit is bewezen of
is komen vast te staan, of dat eiser
schuldig is aan het hem ten laste
gelegde misdrijf, zodat het Hof bij
g~bre~e van motivering, in de onmogel!Jkhe!d wordt gesteld zijn controle uit te
oefenen;
tweede onderdeel, het vonnis evenmin
het bestaan van de bestanddelen van het
ten laste gelegde misdrijf vaststelt, noch
dez~ aantoont, namelijk dat eiser weggebrmker was op de openbare weg, dat hij
de verkeerslichten, verkeersborden of
wegmarkeringen niet in acht heeft genomen en dat hij geen voertuig heeft dat
een dienstwagen is van het ministerie
van Justitie, of geen voertuig heeft dat
als zodanig moet beschouwd worden
ingevolge het bezit van een daartoe
speciale kaart, zodat, gelet op de afwezigheid van enige ter zake dienende
motivering, en slechts motieven vreemd
aan de tenlastelegging, het Hof in de
onmogelijkheid wordt gesteld om zijn
controle uit te oefenen :
Overwegende dat he:t vonnis de
telastlegging omschrijft in de termen van de wet, het verweer van
eiser, die in zijn conclusie het
materiele feit impliciet erkende,
geheel weerspreekt en op regelmatige wijze beantwoordt; dat het vonnis, door deze beweegredenen die,
gevolgd door veroordeling, noodzakelijk insluiten dat het misdrijf,
zoals
het
in
de
telastlegging
omschreven
was,
door
eiser
gepleegd is, impliciet maar zeker
vaststelt dat de feiten bewezen zijn;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 56,
5• en 5• lid, van het koninklijk besluit van
18 juli 1966, houdende coordinatie van
de wetten op het gebruik van de talen in
bestuurszaken, 97 en 107 van de Grandwet,
doordat het vonnis oordeelt dat " het
ministerieel besluit van 24 augustus
1973 niet onderworpen client te worden
aan de Raad van State daar dit ministerieel besluit niet van algemene aard is
en enkel een parkingprobleem regelt op
de Britselei te Antwerpen ,, en dat,
« evenmin het ministerieel besluit dient
te worden gepubliceerd tenzij door passende
verkeerstekens, wat gedaan
werd , en verder " dat een beperkt
aantal parkeerplaatsen werden verdeeld
onder magistraten, advocaten, personeel
griffie en parket, secretariaten, gerechtelijke politie, rechtbanken, vredegerechten, journalisten, deskundigen en dokters die wegens hun taak en beroep op
het gerechtshof dienen aanwezig te
zijn "·
terw1jl, eerste onderdeel, eiser in conclusie stelde dat het ministerieel besluit
van 24 augustus 1973 enerzijds " een
reservering inhoudt van parkeerplaatsen
voor dienstwagens van het ministerie
van Justitie , doch anderzijds « de
parkeermogelijkheden beperkt van de
weggebruikers op de rijksweg Antwerpen-Breda, aan de Britselei, v66r het
gerechtsgebouw "• waaruit eiser concludeerde dat « dit ministerieel besluit wel
degelijk een gehele categorie van burgers betreft die zich in dezelfde feitelijke
toestand bevind.en, met name de weggebruikers van de rijksweg AntwerpenBreda op de Britselei te Antwerpen ,
zodat het genoemde ministerieel besluit
wel een algemene draagwijdte heeft en
van openbaar nut is »; het vonnis niet
antwoordt op die conclusie, zodat de
bestreden bes!issing niet regelmatig
gemotiveerd is, waardoor de rechten van
de verdediging zijn geschonden (schending van artikel 97 van de Grondwet),
tweede onderdeel, het vonnis oordeelt
dat het ministerieel besluit van 24 augustus 1973 niet van algemene aard is,
doch anderzijds verder motiveert dat
« de parkeerplaatsen werden verdeeld
onder... (diegenen)... die wegens hun
taak en beroep op het gerechtshof dienen aanwezig te zijn "• met andere
woorden het vonnis vaststelt dat het
genoemde ministerieel besluit wel degelijk een gehele categorie van burgers
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toestand bevinden, met name degenen
die wegens hun taak en beroep op het
gerecbtsbof dienen aanwezig te zijn, bet
vonnis een dubbelzinnige en tegenstrijdige motivering geeft waardoor bet Hof
in de onmogelijkbeid is baar controle uit
te oefenen, zodat bet bestreden vonnis
niet wettig is gemotiveerd (scbending
van artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, eiser in zijn conclusie stelde dat « artikel 12 van bet
koninklijk besluit van 16 maart 1968,
boudende coi:irdinatie van de wetten van
de politie op bet wegverkeer, weliswaar
bepaalt dat, om bindend te zijn, de
maatregelen tot regeling van bet verkeer
ter kennis moeten gebracbt worden ... of
door passende verkeerstekens; dat de
regeling van dit artikel valt onder
artikel 56, 6' lid, van bet koninklijk
besluit van 18 juli 1966 boudende coi:irdinatie van de wetten op bet gebruik van
de talen in bestuurszaken; dat ecbter de
regeling vervat in artikel 12 van bet
koninklijk besluit van 16 maart 1968,
waarin in een bijkomende wijze van
bekendmaking is voorzien, geen afbreuk
kan doen aan de algemene regelen van
bekendmaking waarin voorzien is in
artikel 56, 5' lid, van bet koninklijk
besluit van 18 juli 1966, daar artikel 56,
6' lid, van ditzelfde koninklijk besluit
uitdrukkelijk bepaalt dat « bovendien ,
een andere wijze van bekendmaking kan
voorgescbreven worden »; dat eiser in dlt
verband concludeerde « dat bet geen
twijfel laat dat bet ministerieel besluit
van 24 augustus 1973, weliswaar ter
kennis gebracht door een verkeersteken,
tevens bet voorwerp diende uit te maken
van de voorgeschreven publikatie in bet
Belgisch Staatsblad ''• en dat « nu is
komen vast te staan dat bet ministerieel
besluit van 24 augustus 1973 niet voldoet
aan de vereisten van bekendmaking en
publikatie, dit ministerieel beslult nlet
tegenstelbaar is aan concluant »; de
bestreden beslissing dit door eiser in
zijn conclusie opgebouwde verweer niet
beantwoordt, evenmln de impliciete
afwijzing van dlt verweer motiveert,
zodat het vonnis niet regelmatig is
gemotiveerd (schendlng van artikel 97
van de Grondwet);
vierde onderdeel, artikel 56, 6' lid, van
het koninklijk besluit van 18 juli 1966,
houdende coi:irdinatie van de wetten op
bet gebruik van de talen in bestuurszaken,
uitdrukkelijk
bepaalt
dat
« bovendien , een andere wijze van
bekendmaking kan worden voorgeschreven, waaruit blijkt dat een andere wijze

van bekendmaking, voorgeschreven met
toepassing van artikel 56, 6' lid, van het
genoemde koninklijk besluit evenwel de
algemene regelen van bekendmaking
zoals voorgeschreven bij artikel 56, 5' lid,
van
het
koninklijk
besluit
van
18 juli 1966, niet ongedaan kan maken,
zodat het vonnis, door anders te beslissen, de wet heeft miskend betreffende
de . vereisten van bekendmakipg en
publikatie van de koninklijke en ministerii:He
besluiten
(schending
van
artikel 56, 5' en 6" lid, van bet koninkl1jk
besluit van lB juli 1966 houdende coordiaatie van de wetten op het gebruik van
:le talen in bestuurszaken) :

Overwegende dat het vonnis op
het verweer van eiser aangaande ·{e
publikatie van het ministerieel
besluit betreffende de lltigieuze verkeersborden antwoordt door de
redenen op te geven waa:rom het
dat verweer verwerpt; dat, nu verkeersborden verbinol.end zijn zelfs
wanneer ZIJ door een onbevoegde
overheid zijn aangebracht, zod:ra zij,
zoals ten deze is aangenomen,
regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig het Wegverkeersreglement
zijn aangebracht, het middel in
,ooverre zonder belang is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, afgdeid uit de
schending van de artikelen 6 en 97 van
de Grondwet,
doordat het vonnis enerzijds vaststelt
« dat parkeerplaatsen kunnen worden
ingericht intuitu personae ... dit eveneens kan uitgebreid worden tot personen
bekleed met een bepaalde functie of
beroep , en « dat een beperkt aantal
parkeerplaatsen werden verdeeld onder
magistraten, advocaten, personeel griffie
en parket, secretariaten, gerechtelijke
polltie, jeugdrechtbanken en vredegerechten, journa!isten, deskundigen en
dokters die wegens hun taak en beroep
op bet gerechtshof dienen aanwezig te
zijn , en anderzijds oordeelt « dat het
beginsel van de geiijkheid van de Belgen
voor de wet niet wordt miskend wanneer
het bevoegd gezag parkeerplaatsen
inricht voor openbare afgevaardigden ... »
en « dat discriminaties zoals parlementaire onschendbaarheid, vrijstelling van
milltaire dienst niet indruisen tegen de
gelijkheid van de Belgen voor de wet ,
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gedeelte van de openbare weg voor een
beperkte duur voorbehouden wordt voor
een zekere categorie voertuigen, die
herkend worden door een speciale kaart
met vermelding « Dienstwagen Ministerie van Justitie , evenmin een discriminatoire maatregel betreft "•
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis
aldus enerzijds motiveert dat het principe van gelijkheid van de Belgen voor
de wet niet wordt geschonden wanneer
parkeerplaatsen worden ingericht en
voorbehouden voor openbare afgevaardigden, doch anderzijds vaststelt dat de
kwestieuze parkeerplaatsen in casu niet
enkel bedoeld zijn en ingericht voor
openbare afgevaardigden maar ook voor
onder meer journalisten, advocaten, deskundigen en dokters, zodat de motivering van het vonnis dubbelzinnig is,
onduidelijk en ontoereikend, waardoor
het Hof in de onmogelijkheid wordt
gesteld haar controle uit te oefenen,
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
tweede onderdeel, de bestreden beslissing uit haar overweging « dat discriminaties zoals parlementaire onschendbaarheid,
vrijstelling
van
militaire
dienst, enzovoort ... » niet wettig kon
besluiten « dat in casu het feit dat een
bepaald gedeelte van de open bare weg
voor een beperkte duur voorbehouden
wordt voor een zekere categorie voertuigen, die herkend worden door een speciale kaart met vermelding « Dienstwagen
Ministerie van Justitie >> evenmin een
discriminatoire maatregel betreft >>, daar
onderscheiden onder meer in verband
met vrijstelling van militaire dienst stoelen op vastgestelde objectieve criteria
waaraan, om vrijstelling van deze dienst
te genieten, moet worden voldaan, en
daar de bestreden beslissing niet vaststelt dat ten deze het voorbehouden van
parkeerplaatsen eveneens is gesteund op
wettige, vastgelegde en objectieve criteria die het de Belgische onderdaan
mogelijk maken zijn rechten te vrijwaren of na te gaan welke rechten en
verplichtingen hem worden opgelegd,
daar alle burgers zich te onderwerpen
hebben aan de wettelijke voorschnften
maar tevens aile Belgen het recht hebben de bescherming van deze wettehjke
voorschriften in te roepen; de bestreden
beslissing enkel vaststelt dat het voertuig dat toegelaten wordt te parkeren op
de voorbehouden plaatsen, dient herkcnd te worden door een speciale kaart
met vermelding « Dienstwagen Ministerie van Justitie >> doch niet. vastf telt

hoe, waar, naar aanleiding van welke
procedure een dergelijke kaart kan worden bekomen, evenmin vaststelt waaraan de kaart dient te voldoen om
speciaal en geldig te zijn, onder meer
qua uitzicht; derhalve het vonnis, vaststellende dat niet enkel openbare afgevaardigden gerechtigd zijn daar te parkeren, en niet vaststellende welke de
objectieve criteria zijn om aanspraak te
kunnen doen gelden om aldaar wei te
kunnen parkeren, met andere woorden
om aanspraak te kunnen maken op een
niet nader bepaalde toelatingskaart tot
parkeren, niet wettig kon beslissen dat
het beginsel van de gelijkheid van de
Belgen voor de wet niet werd geschonden, en derhalve ook niet antwoordt op
de door eiser in die zin genomen
conclusie, zodat de bestreden beslissing
niet wettig is gemotiveerd en bet principe van de gelijkheid van de Be.gen
voor de wet schendt (schending van de
artikelen 6 en 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat eiser bij conclusie aanvoerde dat het voormeld
ministerieel besluit van 24 augustus
1973 in strijd was met artikel 6 van
de Grondwet;
Overwegende dat het vonnis erop
wijst dat een reeks gevallen van
ongelijke behandeling die het als
voorbeelden aangeeft, inzonderheid
het inrichten, op de openbare weg,
van parkeerplaatsen voor openbare
afgevaardigden ten einde de uitoefening van hun ambt te vergemakkelijken, niet indruisen tegen de
gelijkheid van alle Belgen voor de
wet;
Dat het voorts oordeelt dat, ten
deze, het feit dat een bepaald
gedeelte van de openbare weg voor
een beperkte duur voorbehouden
wordt voor een beperkt aantal voertuigen, die herkend worden door
een speciale kaart met vermelding
<<
Dienstwagen
Ministerie
van
Justitie », evenmin een discriminatoire maatregel betreft, nu die
maatregel genomen bij een algemeen en onpersoonlijk besluit,
waarbij het belang van de dienst, en
nameli;jk het verzekeren van de
normale uitoefening van de rechterlijke functie, de uitzondering wettigt, en niet de persoon;
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2'' KA~IER - 26 september 1978
Overwegende dat het vonnis aldus
duidelijk en zonder dubbelzinnigAAN l\IISDRI.JVEN
heid te kennen geeft dat het gezegd 1" - DEELNEMING
DEELl\DIIl\G OP EEl\ VAl\ DE !:\
ministerieel beslui t geen afbreuk
ARTIKEL 66 VAll: HET STRAF'WETBOEK
doet aan de grondwettelijke regel
O~JSCHREVE:\ WIJZE:\0 DADER VA:\' !lET
van de gelijkheid van de Belgen
~IISDRIJF.
voor de wet, welke inhoudt dat allen
die in dezelfde feitelijke toestand 2" DEELNEIVIING AAN MISDRI.JVEN
verkeren op dezelfde wijze moeten
- VEROORDELI:-IG \'AN DE DADER VA:\ EE:-1
worden behandeld, maar niet uit:VIISDRIJF - WETTIGHEID HA:\GT !\lET AF
sluit dat een onderscheid wordt
\'A!\ DE VERVOLGL\iG OF \'EHOORDELI'\G
VAN ANDERE DADEHS.
gemaakt naar bepaalde categorieen
van personen, op voorwaarde dat dit
onderscheid niet willekeurig is, dit 1" Als dader van een misdaad of Fan een
wanbedrijf is strafbaar, niet aileen Jnj
wil zeggen dat het kan worden
die het misdri}f uitvoert, doch ook hij
verantwoord; dat het vonnis niet
die aan de uitvoering ervan heeft
behoefde nadere objectieve criteria
deelgenomen op een van de in
vast te stellen;
artikel 66 van het Strafwetboek
omschreven w1jzen (1).
Dat het vonnis de conclusie
beantwoordt en zijn beslissing des- 2" De wettigheid van de veroorde}jng
betreffend \'/ettelijk rechtvaardigt;
van een dader van een misdrijf hangt
niet af van de vervolging of veroordeDat het middel niet kan worden
Jing van andere personen die eraan
aangenomen;
hebben deelgenomen (2).
En overwegende dat de substan(MACHIELS)
tiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
ARREST
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 april 1978 door het
Om die redenen, verwerpt de
Hof van Beroep te Antwerpen gewevoorziening; veroordeelt eiser in de
zen;
kosten.
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
26 september 1978 2' kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : ridder
de Schaetzen - Andersluidende conclusie (4) van de h. Tillekaerts, advocaatAdvocaat: mr. Nicole Six, Antwerpen.
(4) Eiser werd vervolgd om, te Antwerpen op
17 maart 1977, als weggebruiker op de openbare weg, de verkeersborden niet in aeht te
hebben genomen wanneer deze regelmatig
waren naar de vorm, voldoende zichtbaar
waren en overeenkomstig de voorschriften van
het Wegverkeersreglement waren aangebracht,
met name het verkeersbord El. Het vonnis
preciseerde dat het ten deze ging om een
verkeersbord E1 dat op de plaats van de feiten
het parkeren verbood op de werkdagen, tussen
8 en 17 uur, « uitgezonderd dienstwagens
ministerie van Justitie ''·
Bij eonclusie betwistte eiser voor de feitenreehter de wettigheid en de bindende kracht
van
het
ministerieel
besluit
van
24 augustus 1973, krachtens hetwelk het verkeersbord was aangebracht, en hield voor dat

het verkeersbord niet reglementair was en dat
de regeling en de prakt1sche uitvoering ervan·
strijdig waren met artikel 6 van de Grondwet.
Het bestreden vonnis, na het bij conclusie
voorgedragen verweer te hebben verworpen,
beperkte ziCh tot de motivering « aangezien er
verzachtende omstandigheden bestaan spruitende uit het goed verleden van de
beklaagde , en veroordeelde, met eenparigheid
van stemmen, eiser tot een straf wegens de
telastlegging. Het openbaar ministerie was van
oordeel dat, nu het veroordelend vonnis niet
vaststelde dat de telastlegging bewezen was
noch dat de niet bij conclusie betwiste
bestanddelen ervan aanwezig waren, het eerste middel gegrond was.
(1) Cass., 19 dec. 1949 (A.C, 1950,
raadpl. Cass., 12 dec. 1972 en 15
197.3 (ibid., 1973, 363 en 494), 15 april
(1bid., 1975, 890) en 10 jan. 1977 (ibid.,
514).
(2) Raadpl. Cass., 16 nov. 1971 (A.C,
261) en 2 okt. 1973 (ibid., 1974, 123).

234);
jan.
1975
1977,
1972,
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samen, het eerste afgeleid uit de schending van de artikelen 66, 197 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat derde
beklaagde, thans eiser, schuldig is aan
gebruik van valse stukken, door met
bedrieglijk opzet of met bet oogmerk om
te schaden, gebruik te hebben gemaakt
van de in de telastlegging A bedoelde
valse stukken, wetende dat ze vals
waren, met name, door de vervalste
plans te voegen bij de eindafrekening
van de kwestieuze werken, om de redenen dat : " derde beklaagde wist dat de
valse plans door eerste beklaagde werden opgemaakt; zij werden opgemaakt
aan de hand van de gegevens door derde
beklaagde of diens personeel verstrekt
en derhalve aangepast aan bet door
derde beklaagde aangerekende volume
van
uitgevoerde
grondwerken;
het
enorme verschil tussen de aangerekende
grondwerken en die voorzien in bet
lastenboek niet te verklaren is door
loutere vergissing of nalatigheid maar op
ziehzelf reeds aantoont dat derde
beklaagde wist dat zijn cijfers vals
waren; derde beklaagde niet alleen wist
dat de opmetingsplans vals waren, maar
dat zij bestemd waren of tenminste een
gelljkvormige kopie ervan, om gevoegd
te worden bij de afrekeningsstaten om
deze aldus te trachten te rechtvaardigen;
hij (derde beklaagde) de afrekeningsstaten indiende wel wetende dat de valse
opmetingsplans er zouden worden bijgevoegd om dan verder samen verzonden
te worden bij de bevoegde overheid, om
te trachten de betaling van de bedrieglijk aangerekende bedragen te bekomen
en allerminst om de mogelijke betwisting omtrent de eindafrekening te voorkomen; dit gesteld zijnde, het zonder
belang is of de valse plans door derde
beklaagde zelf of door een derde tussenpersoon, a! dan niet te goeder trouw,
werden bijgevoegd; derde beklaagde
door zijn handelwijze rechtstreeks oorzaak is geweest van bet gebruik van de
valse stukken; zonder zijn hulp en
:Jijstand, kuiperijen en arglistigheden
:1et misdrijf niet gepleegd zou zijn
geworden >>,
terw1jl, eerste onderdeel, noch uit de
voormelde beschouwingen noch uit
enige andere beschouwing van het arrest
blijkt dat de feitenrechter positieve
daden heeft vastgesteld waardoor eiser
de valse opmetingsplans, zelf of via een
tussenpersoon, gebruikt zou hebben,
zodat bet arrest, in de mate waarin bet

eiser als hoofddader van bet hem ten
laste gelegde misdrijf veroordeelt, het
materieel element van dit misdrijf niet
vaststelt, en aldus artikel 197 van bet
Strafwetboek schendt en van de door
artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering is ontdaan;
tweede onderdeel, uit het arrest niet
blijkt dat de feitenrechter het plegen
van dit misdrijf van gebruik van valse
stukken ten laste van iemand anders
dan eiser zou vastgesteld hebben, zodat
het arrest, in de mate waarin het eiser
als mededader van het hem ten laste
gelegde misdrijf veroordeelt, artikel 66
van het Strafwetboek schendt en van de
door artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering is ontdaan;
het tweede afgeleid uit de schending
van artikel 97 van de Grondwet,
doordat bet arrest, om het ten laste
van eiser gelegde misdrijf van gebruik
van valse stukken bewezen te verklaren,
vaststelt " dat hij de afrekeningsstaten
indiende wel wetende dat de valse
opmetingsplans er zouden worden bijgevoegd om dan verder samen verzonden
te worden bij de bevoegde overheid, om
te trachten de betaling van de bedrieglijk aangerekende bedragen te bekomen
en allerminst om de mogelijke betwisting omtreng de eindafrekening te voorkomen; dat door zijn handelwijze derde
beklaagde
rechtstreeks
oorzaak
is
geweest van bet gebruik van de valse
stukken; dat zonder zijn hulp en bijstand, kuiperijen en arglistigheden, bet
misdrijf
niet
gepleegd
zou
zijn
geworden »,
terwijl, noch voormelde beschouwingen noch enige andere beschouwing van
het arrest een passend antwoord uitmaken op de conclusie van eiser waarin hij
gesteld had « dat vaststaat dat de van
valsheid betichte opmetingsstaten uitsluitend door eerste beklaagde opgesteld
werden, zonder enige, althans bewuste,
medewerking van derde beklaagde, en
dit met de enkele bedoellng zichzelf
tegenover zijn hoofdbestuur te rechtvaardigen of, zoals hlj zelf toegegeven
heeft, te pogen zijn eigen nalatigheden
te verdoezelen », en tot staving hiervan
had aangevoerd, enerzijds, « dat hij
( eerste beklaagde) na een confrontatie
met de bediende Nlckmans van derde
beklaagde, uiteindelijk toegegeven had :
het hoofdbestuur vroeg mlj om de uiteindelijke afrekening te justi.fieren en er
plannen bij te voegen », en anderzijds,
" dat overigens door derde beklaagde
geweten was dat de eindafrekening,
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19 december 1974 voorgelegd werd, reeds
sinds 22 oktober voordien door de Directie van de Provinciale Dienst aan de ene
kant, en de gemeente Diepenbeek, aan
de andere kant, goedgekeurd was (zie de
afrekening gevoegd bij het stuk getiteld
« proces-verbaal van voorlopige keuring
met afrekening >>, dragende vermelding
« bij!age 5 »); dat het dus volkomen
onjuist zou zijn te veronderstellen, zoals
de eerste rechter mogelijk heeft gedaan,
dat de fictieve opmetingsplans, opgesteld
door eerste beklaagde, hoofdzakelijk of
mede tot doe! hadden derde bekiaagde
te helpen bij het doen aanvaarden van
een eindafrekening, die in werkelijkheid
reeds sinds bijna twee maanden voordien goedgekeurd was en bovendien nog
enkel in de betaling voorzag van een
saldo van 293.704 frank >>, en dus dat de
betreffende afrekeningsstaten reeds door
de toezichthoudende directie van de
provinciale dienst opgesteld waren en
zowel door deze directie als door de
opdrachtgevende gemeente goedgekeurd
waren bijna twee maanden voordat eerste beklaagde vanwege het subsidierende bestuur opdracht kreeg de kwestieuze opmetingsplans op te maken voor
de behoeften van een controle van de
eindafrekening; welk gebrek aan passend antwoord gelijkstaat met een
gebrek aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering :

dat eiser « door zijn handelwijze
rechtstreeks oorzaak is geweest van
het gebruik van de valse stukken »
en << dat zonder zijn hulp of bijstand, kuiperijen en arglistigheden
het misdrijf niet gepleegd zou zijn »;
Dat het niet uitsluitend gegrond
is, zoals de middelen het verkeerdelijk voorstellen, op de vaststelling
van de kennis door eiser van de
valsheid van de kwestieuze plans,
maar ook op de in het middel
aangehaalde daden van deelneming,
te weten, het indienen van de staten
en het verstrekken van valse gegevens voor het opmaken van de
plans;
Dat het arrest aldus naar eis van
recht met redenen is omkleed en
zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt;
Dat de middelen
:tangenomen worden;

niet

kunnen

Over het derde middel,

Dat het middel feitelijke grondOverwegende dat artikel 66 van slag mist;
het Strafwetboek strafbaar stelt als
En overwegende dat de substandader van een misdaad of een tiele of op straffe van nietigheid
wanbedrijf, niet aileen hem die het voorgeschreven rechtsvormen in
misdrijf uitvoert, doch ook hem diE acht zijn genomen en de beslissing
aan de uitvoering ervan heeft deel- overeenkomstig de wet is gewezen;
genor.nen op een van de wijzen door
die wetsbepaling omschreven;
II. In zoverre de voorziening
Ove1wegende dat de wettigheid gericht is tegen de beslissing op de
van de veroordeling van een dader civielrechtelijke vordering :
van een misdrijf los staat van de
vervolging of veroordellng van een
Overwegende dat eiser geen bijandere persoon die eraan heeft zonder middel aanvoert;
deelgenomen;
Dat het derhalve onverschillig is
Om die redenen, verwerpt de
dat ten deze de eerste medebe- voorziening; veroordeelt eiser in de
klaagde slechts wegens valsheid in kosten.
geschriften en niet wegens gebruik
26 september 1978 van de valse stukken werd veroor2• kamer
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdedeeld en dat de tweede medebe- lingsvoorzitter - Verslaggever : ridder
klaagde werd vrijgesproken;
I de Schaetzen - Gelijkluidende conclusie
Overwegende
dat
het
arrest 1 van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal
skunt op de in de mi.ddelen aange- J - Ad_voc_aten : mrs. Antoine Baetens en
haalde motivering en eruit afleidt 1 Andre Lmden, Brussel.
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1" INTERNATIO:\'ALE

VERDRAGEN

- CO:'\FLICT TCSSE:'\ EE:'\ I);TER:'\E RECIITSHEGEL E:'\ EE:'\ 1:'\TEH:'\ATIO:\ALE \'ERDRAGSHEGEL DIE I\ECHTSTREEKSE GE\'OLGE);
HEEFT 1:'\ DE 1:'\TER:'\E RECIITSOimE \'OORRA:'\G \'A;.; DE DOOR IIET \'ERDR.-\G
BEPAALDE RECI!TSREGEL.

2" RECHTE:.J VA:\' DE l\1El'\S -

\'EI<DHM; TOT BESCHER:\11:'\G \'A); DE HECIITE);
VA:\ DE :m:;o.;s E:'\ DE FC:'\Dt\~IE:'\TELE VEIJ-

HEDE:'\, AinT 5 E:'\ 8 - BEPALI:'\GE:-< ~lET
RECHTSTEEEKSE GE\'OLGE:-J 1:'\ DE BELGISCHE 1:'\TER:\E REC!ITSOEDE.

1" In

ge1·aJ !'<lll eonfliet tussen een
interne rechtsregel en een intenwtionale verdragsregel die rechtstreekse
ge1 ·o~!.{en heelt in de interne rechtsorde, zoals een regel die 1·alt af te
leiden ud de artt. 5 en 8 Europees
Verdrag Rechten van de JJiens, heeft
de door het verdrag bepaalde rechtsregel voorrang ( 1).

2" De artt. 5 en 8 van het Verdrag tot

Bescherming van de Rechten van de
JJiens en de fundamentele Vnjheden
hebben rechtstreekse gevolgen in de
Belgische inteme rechtsorde (2).
(LOOTE:'\S)
AEREST

Overwegende dat het vonnis eiser
tot twee geldboeten veroordeelt om,
te Edegem op 29 april 1977 : A. met
overtreding van de artikelen 35, 1,
eerste lid, van het Wegverkeersreglement en 29, tweede lid, van de
Wegverkeerswet, op de openbare
weg, als bestuurder en/of passagier
van een aan het portier grenzende
voorzitplaats van een personenauto
of auto voor dubbel gebruik, die
voor de eerste maal in het verkeer
werd gebracht vanaf 15 juni 1968, de
veiligheidsgordel niet te hebben
gedragen; B. met overtreding van de
artikelen 29, tweede lid, van de
Wegverkeerswet en 6 van het
koninklijk besluit van 31 december
1953, houdende regeling nopens de
inschrijving van voertuigen met
eigen beweegkracht, op de openbare
weg, als bestuurder, een voertuig
met eigen beweegkracht in het verkeer te hebben gebracht, zonder het
inschrijvingsbewijs waarvan sprake
is in artikel 5 van het genoemde
besluit bij zich te hebben;

A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de veroordeling
wegens de telastlegging A :

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 mei 1978 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;

Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van het rechtsprincipe
van de voorrang die de bij verdrag
bejJ'.nlde internationale rechtsregel met
r<·chtstreekse gevolgen in de interne
··ecbtsorde
heeft
op
de
interne
re.:-htsregel :

(1) Cuss., 27 mei 1971 (A.C, 1971, 959) en de
van procureur-generaal Ganshof van
der 1\Ieersch, gepubliceerd in Bull. en Pas.,
1971, blz. 888 en vlg., inzonderheid biz. 896 en
vlg.; c:onclusie van procureur-generual Ganshof
van der Meersch onder Cass., 3 mei 1974 (A.C.,
1974, blz. 9ti7), inzonderheid biz. 975 en 976;
Cass., 14 jan. 1976 (ibid., 1976, 547) en de
conclusie van procureur-generaal Dumon, toen
eerste advocaat-generaal, inzonderheid biz. 551
tot 553; « Conflict tussen het verdrag en de
interne wet », rede uitgesproken door procureur-generaul Hayoit de Termicourt op de
plechtige openingszitting van 2 sept. 1963 van
het Hof; « De Belgische Rechter tegenover het
lnternationaal
Recht en
het
Gemeenschapsrecht >>, rede uitgesproken door procureur-generaal Ganshof van der Meersch op de
plechtige openingszitting van 1 sept. 1969 van
het Hof, inzonderheid biz. 21 tot 37.
(2) Raadpl. Cass., 3 mei 1974, en de redevoeringen vermeld in noot 1.

Overwegende dat eiser bij conclusie had opgeworpen dat artikel 35,
1, eerste lid, van het Wegverkeersrcglement indruist tegen de bepalingen van de artikelen 5 en 8 van
het Europees Verdrag 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 het vonnis dit
verweer verwerpt op grond dat een
vaste rechtspraak steeds ontkend
heeft dat de rechter een wet aan
een internationaal verdrag zou kunnen toetsen;

~onc:lusie
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Overwegende dat deze redengeving in strijd is met het genoemd
rechtsprincipe, luidens hetwelk, in 1° CASSATIE!VIIDDELEN- STRAFZ.-..KEN
- :\IIDDEL \\'AARI:\ FEITE:'-l E:\ RECHT Z1JN
geval van conflict tussen een
\'EFC\IE).;GD- :\IET-0:\T\'A:\KELIJKHEID.
interne rechtsregel en een internationale verdragsregel die recht- 2° RECHTEN VAN DE !\lENS - VERDRAG TOT BESCHER:\Jl:\G VA:'> DE RECHTE:\
streeks gevolgen heeft in de interne
VA:'i DE ME;>-;S E:\ DE FC:\DMIE).;TELE VR1.Jrechtsorde, de door het verdrag
HEDE;>-;, ART1KEL 8 - RECHT OP EERBIEDIbepaalde rechtsregel primeert; dat
G1:'iG VA;>-; HET PRI\'ELEVE:-.1 1:\~IEXG1:\G
deze voorrang voortspruit uit de
VA:.: HET OPEl'\BAli.R GEZAG 1:-.1 DE CITOEFEaard zelf van het bij verdrag
I\1:'\G VAN DIT RECHT- \'OORWAARDE.
bepaald internationaal recht en
meebrengt dat de rechter, wanneer 3° RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG TOT BESC!IIm:\Il:\G \'AN DE RECHTEN
hij zou vaststellen dat een bepaling
\'AI\ DE ~IE:'\S E:'-J DE FCXDAMENTELE VR1Jvan intern recht strijdig is met een
HEDEN, Al\TIKEL 8 HUISZOEK1NG DIE
bepaling van een internationaal verDOOR DE ONDERZOEKSRECHTER OP REGELdrag die, zoals ten deze, de
~IATIGE W1JZE WERD BEVOLEN OVEREENartikelen 5 en 8 van het genoemde
KD:IISTIG DE WET EN HET TUSSEN HET
Verdrag tot bescherming van de
K0i'W\KR1JK BELG1E, HET GROOTHERTOGrechten van de mens en de fundaDOM LliXE;¥1BCRG E:'>J HET KOI\11\KR1JK DER
mentele vrijheden, rechtstreekse
NEDERLANDE:'>J OP 27 JUN1 1962 GESLOTEN
gevolgen heeft in de interne rechtsVERDRAG AA:'>IGAANDE DE UITLEVER1NG EN
orde, de verplichting heeft te weigeDE RECHTSHCLP 1:<1 STRAFZAKEN, TER U1TVOER1NG VAN EEN ROGATOIRE OPDRACHT
ren de bepaling van intern recht toe
VAN EEN RECHTER-COMM1SSAR1S lilT NEDERte passen;
B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de veroordeling
wegens de telastlegging B :
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, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het
uitspraak doet over de telastlegging
A en over de kosten; verwerpt de
voorziening
voor
het
overige;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiser in de helft
van de kosten en laat de overige
kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Correctionele Rechtbank te
Mechelen, zitting houdend in hager
beroep.
26 september 1978 2" kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
Delva - Gelifkluidende conclusie van de
h. Tillekaerts, advocaat-generaal.

LAND MET BETREKK1NG TOT IN NEDERLAND
GEPLEEGDE STRAFBARE FElTEN GEEN
AANSLAG OP HET RECHT OP EERBIEDIG1NG
VAN HET PIUVELEVEN.

1" Niet ontvankelijk, wegens vermenging

van feiten en recht, is het middel dat
het Hof zou ve1plichten feitelijke
gegevens na te gaan (1).
2"

Zo art1kel 8, lid 1, van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vnjheden
aan een ieder het recht erkent op
eerbiediging van zijn privi!leven, zijn
gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, staat lid 2 van hetzelfde art1kel
nochtans de inmenging van het openbaar gezag in de uitoefening van dat
recht toe wanneer deze inmenging b1j
de wet is voorzien en een maatregel is
die in een democratische samenleving
nodig is in het belang van 's lands
veiligheid, de openbare veiligheid of
het economisch welzijn van het land,
de bescherming van de openbare orde
en het voorkomen van strafbare feiten,
de bescherming van de gezondheid of
de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van
anderen (2).

(1) Cass., 25 april en 23 mei 1978 (A. C., 1978,
971 en 1119).
(2) Cass., 4 april 1977 (A.C., 1977, 839).

-118opctracht
van
de
rechter3" De huiszoeldng die door de onderzoeksrechter op regelmatige wijze commissaris te Assen in een onderwerd bevolen overeenkomstig de wet zoek naar medeplichtigen aan en/of
en het tussen het Koninkdjk Belgie, uitlokkers van de gijzelingsacties
het Groothertogdom Luxemburg en die in de periode van 23 mei tot
het Koninkrijk der Nederlanden op 11 juni 1977 in het arrondissement
27 juni 1962 gesloten Verdrag aan- Assen
door een groep Zuidgaande de uitlevering en de rechtshulp
Molukkers werden gepleegd :
111 strafzaken, ter uitvoering van de
rogatoire opd1·acht van een rechtercommissaris
uit Nederland
met
betrekking tot in Nederland gepleegde
strafbare feiten, maakt een door
artikel 8, lid 2, van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vnj'heden
toegestane inmenging van het openbaar gezag uit in de uitoefening van
het bij artikel 8, lid 1, van het
laatstgenoemde Verdrag erkende recht
op eerbiediging van het priveleven (3).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de Grondwet en de regels
van het Wetboek van Strafvordering
inzake huiszoeking en uit overschrijding
van rechtsmacht en onbevoegdheid,
doordat volgens het proces-verbaal
van de Rijkspolitie te Breda Belgische
opsporingsambtenaren in opdracht van
de onderzoeksrechter te Turnhout op de
verdieping van het pand in een kast aan
de zuidoostzijde van de kamer zaken
van eiser in beslag namen,
(OWEL, RISAMENAPATI'Y)
terwijl deskundige architect L. Janssen door de onderzoeksrechter was aanARREST
gesteld om de grensscheiding Belgie/
Nederland op te meten en, volgens de
HET HOF;- Gelet op het bestre- deskundige verslagen, plan verdieping
den arrest, op 11 augustus 1978 door « slaapkamer ouders >>, aan de zuidoostzijde, dit is op Nederlands grondgebied,
het Hof van Beroep te Antwerpen, zich
een « kast >> bevond waaruit de
kamer van inbeschuldigingstelling, documenten van eiser werden genomen,
gewezen;
en de bevoegdheid van de gerechtelijke
instanties eindigt aan de grens en geen
Overwegende dat het arrest, bij · geldige inbeslagname kon gebeuren op
bevestiging
van
de
beroepen Nederlands grondgebied, zodat de huisbeschikking van de raadkamer te zoeking, inbeslagname en beschikking
overzending aan de Nederlandse
Turnhout, de overzending beveelt, tot
justitie geen enkel rechtsgeldig effect
aan de rechter-commissaris te kunnen sorteren :

Assen (Nederland), van de stukken
neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout onder de nrs. 938/77 en 945177
der overtuigingsstukken en in
beslag genomen tijdens een door de
onderzoeksrechter te Turnhout verrichte huiszoeking, door hem uitgevoerd op grond van het bij de wet
van 1 juni 1964 goedgekeurd Verdrag van 27 juni 1962 aangaande de
uitlevering en de rechtshulp in
strafzaken tussen het Koninkrijk
Belgie, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ingevolge een rogatoire

'(3} Raadpl. J. VELU " Vie privee et droits de
l'homme ''• nr. 111, biz. 113, in Actes du
3" Colloque international sur Ja Convention
europeenne des droits de l'homme, 1970, ed.
1973; vgl. Cass., 21 sept. 1977 (A.C., 1978, 97}.

Overwegende dat, nu het arrest
niet vaststelt dat de stukken waarvan het de overzending aan de
rechter-commissaris
te
Assen
beveelt, werden genomen uit de
door de eisers genoemde kast die
zich op Nederlands grondgebied zou
hebben bevonden, het onderzoek
van het middel het Hof ertoe zou
verplichten feitelijke gegevens na te
gaan;
Dat het middel feiten en recht
vermengt en derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 8 en
14 van het Verdrag tot bescherming van
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op 4 november 1950 en goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955,
doordat, niettegenstaande het onderzoek niet tegen de eisers was gericht en
niettegenstaande hun protest, in prive
vertrekken en in een prive vrouwentas
persoonlijke zaken, correspondentie en
een prive notitieboekje in beslag werden
genomen en gefotokopieerd ter plaatse,
terwijl artikel 14 van de Conventie van
Rome dezelfde rechten op onder meer
priveleven voor ingezetenen van de LidStaten voorziet en de handeling discriminerend was ten aanzien van de
afkomst en huidskleur van eiseres,
Zuid-Molukse, daar de handtassen van
de vrouwelijke bedienden met blanke
huidkleur, collega's van eiseres en werkende voor dezelfde firma, niet werden
onderzocht :

Overwegende dat het middel, in
zoverre
het
rassendiscriminatie
inroept, feiten en recht vermengt en
als dusdanig niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige,
dat, zo artikel 8, lid 1, van het
genoemde Verdrag van 4 november
1950 ten voordele van een ieder het
recht op eerbiediging van zijn priveleven, zijn gezinsleven, zijn huis en
zijn briefwisseling erkent, artikel 8,
lid 2, van het Verdrag er echter aan
toevoegt : « Geen inmenging van
enig openbaar gezag is toegestaan
met betrekking tot de uitoefening
van dit recht dan voor zover bij de
wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het
belang van 's lands veiligheid, de
openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de
bescherming van de openbare orde
en het voorkomen van strafbare
feiten, de bescherming van de
gezondheid of de goede zeden, of
voor de bescherming van de rechten
en vrijheden van anderen »;
Overwegende dat een ingevolge
de wet en het genoemde verdrag
van 27 juni 1962 regelmatig bevolen
huiszoeking een door artikel 8, lid 2,
van het Verdrag van 4 november
1950 toegestane inmenging van het
openbaar gezag uitmaakt;

Dat het middel, in zoverre, faalt
naar recht;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de wetten en verdragen
betreffende de diplomatieke onschendbaarheid van vertegenwoordigers van
vreemde mogendheden,
doordat de diplomatieke onschendbaarheid van de eisers niet wordt
erkend,
te1wijl de eisers werkzaamheden verrichtten als !eden van Permuda Masjarakat (Zuid-Molukse Jongerenorganisatie)
en voor de Zuid-Molukse vereniging
voor
de
Verenigde
Naties
te
's-Gravenhage, en als zaakgelastigden
van de vennootschap in gemeenschappelijke naam Handelsvertegenwoordiging
Republiek der Zuid-Molukken (Belgisch
Staatsblad van 22 augustus 1972), namelijk de Republiek Maluku Selatan
(RMS-regering in ballingschap); de
eisers, als openbare politieke agenten
van een zelfs door de Belgische regering
niet erkende regering, overeenkomstig
het internationaal recht aanspraak kunnen maken op een minimum aan diplomatieke onschendbaarheid; volgens het
arrest van 7 april 1978 van de Kamer
van Inbeschuldigingstelling te Antwerpen, in kracht van gewijsde gegaan, het
optreden van de onderzoeksrechter op
zichzelf geen jurisdictionele daad was
waartegen een rechtsmiddel kon uitgeoefend worden in Belgie maar slechts de
uitvoering van een beslissing van een
Nederlandse onderzoeksmagistraat; derhalve de diplomatieke status van de
eisers alleszins had dienen geeerbiedigd
te worden vermits er voldoende jurisprudentie bestaat waaruit blijkt dat de
regering van de Republiek Maluku Selatan door de Nederlandse magistratuur
als rechtspersoon wordt erkend; de Belgische overheid volkomen in strijd met
het internationaal recht op verzoek van
een magistraat van een vreemde
mogendheid bij zich op haar grondgebied bevindende buitenlanders, die
openbare politieke agenten waren, documenten in beslag heeft genomen om
deze uit te leveren, zonder dat tegen die
buitenlanders (eisers) een strafonderzoek was ingesteld :

Overwegende dat, nu het arrest
vaststelt dat uit geen enkel stuk
blijkt dat een. van de eisers over
diplomatieke onschendbaarheid zou
beschikken, het onderzoek van het
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(1\IETO ~IL'NOZ T. " DE BIJ - DE VREDE , N.V.)
middel het Hof zou verplichten
feitelijke gegevens na te gaan;
Met de notitie overeenstemmend arrest.
Dat het middel feiten en recht
27 september 1978 2" kamer vermengt en derhalve niet ontvan- Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter- Vers!ag![ever: de h. Sc1·evenskelijk is;
Ge!Jjkluidende conclusie van de h. Velu,
En overwegende dat de substan- advocaat-generaal
Advocaat : mr.
tiele of op straffe van nietigheid R. Tom, Brussel.
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
2'' KAMER- 27 september 1978
overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
26 september 1978 2'' kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h.
Boon - Gel~jkluidende conclusie van de
h. Tillekaerts, advocaat-generaal
Advocaat : mr. De Bruyn.

2" KAMER - 27 september 1978

1° BEWIJS -

STRAFZAKEN GEVALLEN
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL VOORSCHRIJFT - ONAANTASTBARE
BEOORDEL!NG DOOR DE FEITENRECHTER.

2° CASSATIEMIDDELEN- S1RAFZAKEN
- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF
UITGESPROKEN WEGENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING
HEEFT OP EEN VAN DIE IVIISDRIJVEN- STRAF
WETTELI.JK VERANTWOORD DOOR EEN ANDER
MISDRIJF- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1" In strafzaken, wanneer de wet geen

bijzonder bewijsmiddel voorschrijft,
beoordeelt de rechter in feite en
derhalve op onaantastbare w1j'ze de
bewijswaarde van de hem voorgelegde
gegevens (1).

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE
BEKLAAGDE - IVIIDDEL HIERCIT AFGELEID
DAT TEGEN DE ElSER Ll.JFSDWANG HAD ~JOE
TEN CITGESPROKEN ZIJN - 1\iliDDEL NIET
ONTVANKELIJK BIJ GEBREK AAN BELANG.

2° GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN
- STRAFVORDERING- HOGER BEROEP VAN
DE BEKLAAGDE GEDEELTELIJK GEGROND VEROORDELING IN ALLE KOSTEN VAN DE
STRAFVORDERING- WETTIGHEID.

1" Niet-ontvankelijk,

bij gebrek aan
belang, is het door de beklaagde, eiser
in cassatie, voorgedragen middel dat
hieruit is afgeleid dat te zijnen laste
l~jf'sdwang had moeten uitgesproken
zijn (1).

2" De rechter in hager beroep die de

telastlegging bewezen verklaart, kan
de bek/aagde, appelant, in aile kosten
van de strafvordering veroordelen,
zelfs al w~izigt h~i op sommige punten
en ten gunste van Jaatstgenoemde de
veroordeling die de eerste rechter
heef't uitgesproken (2). (Art. 3, tweede
lid, wet van 1 juni 1849; artt. 194 en
211 Sv.)
(VICQUERAY)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 mei 1978 in hager
beroep gewezen door de Con·ectionele Rechtbank te Verviers;

Wanneer wegens verscheidene misdnjven een enkele straf is uitgesproken, is niet ontvankelijk, bij gebrek
aan belang, de vordering tot vernietiging van de beslissing op de strafvordering, die gegrond is op een middel
dat enkel betrekking heeft op een van
die misdrijven, als de uitgesproken
straf wettelijk verantwoord blijft door
een ander misdrijf (2). (Artt. 411 en
414 Sv.)

Over het middel, hieruit afgeleid dat
bet vonnis eiser enerzijds wei in de
meer dan 3.000 frank belopende kosten
maar niet tot lijfsdwang veroordeelt en
anderzijds de kosten van boger beroep
enkel aan hem ten laste legt,

(1) Cass., 7 en 28 feb. 1978 (A.C:, 1978, 676 en
763).

(1) Cass. 26 jan. l\!53 (Bull. en Pas., 1953, I,
390)

2"

(2) Cass., 17 jan. 1978 (A.C:, 1978, 597).

(2) Casb., 19 april 1977 (A.C:, 1977, 859).
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hoger beroep van eiser en van het
openbaar ministerie, de beslissing van
de eerste rechter in dier voege verbetert
dat het eiser ontslaat van de examens
die bepaald zijn bij artikel 38, § 3, van
het koninklijk besluit van 16 maart 1968
en waarvoor hij volgens de beroepen
beslissing diende te slagen om het recht
tot sturen te herkrijgen :

Overwegende dat eiser door het
feit dat het vonnis hem niet tot
lijfsdwang veroordeelt in genen dele
benadeeld wordt;
Dat het middel in dat opzicht niet
ontvankelijk is bij gebrek aan
be lang;
Overwegende dat, voor het overige, de rechter in hoger beroep die
de tenlastelegging bewezen verklaart, de beklaagde, appelant, in
alle kosten kan veroordelen, ook al,
wijzigt hij op sommige punten en
ten · gunste van deze laatste de
veroordeling die de eerste rechter
heeft uitgesproken;

2" CASSATIE;\'liDDELEN - STR,\F7_,\KEN
- 1\IIDDEL DAT KRITIEK OEFEi'\T OP DE
VORDERii'\GE)I VA:'-! HET OPD:B,\.-\R ~IIi'\ISTERIE V00R EEN ARREST Vi\)1 DE KA:\IER VA)I
Ii'\BESCHCLDIGJ)IGSTELL!i'\G VA)I EE:\1 HOF
VA)I BEROEP OVER DE HAi'\DHi\VJ)IG VA:'i DE
VOORLOPIGE
HECHTE:\:IS
NIETONTVA:\KELIJKHEID.

3° CASSATIE:viiDDELEN-

STRAFZAKEN
- VOORZJE)IING TEGEN EEN ARREST OVER
DE HANDHAV!NG VAN DE VOORLOPIGE HECHTE:'JIS - MIDDEL DAT t;!TSLCITEi'\D BETREKKING HEEFT OP DE REGELMATIGHEID VAN
HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK - MID DEL
DAT GEEN BETREKKING HEEFT OP DE
BEVOEGDHEID- NIET-Oli:TVANKELIJKHEID.

1"

(1).
2" Niet ontvankelijk is het middel dat

enkel kritiek oefent op de vorderingen
van het openbaar ministerie v66r een
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van een hoi van beroep
over de handhaving van de voorlopige
hechtenis (2).

Dat, in dat opzicht, het middel
faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en dat de beslissing geen voor eiser nadelige
onwettigheid bevat;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening, veroordeelt eiser in de
kosten.
27 september 1978 -

Hoewel de onderzoeksgerechten, als
zij de voorlopige hechtenis handhaven,
hun bes/issing met redenen moeten
omkleden, zoals zulks is voorgeschreven bij art. 5, wet 20 april1874, zijn zij
evenwel, bij gebrek aan een conclusie
dienaangaande, niet ve1plicht bovendien uitdrukkelijk vast te stellen dat
er voldoende bezwaren aanwezig z1jn

3"

Niet ontvankelijk, tot staving van
een voorziening die enkel gericht is
tegen een arrest tot handhaving van
de voorlopige hechtenis, is een middel
dat geen betrekking heeft op de
bevoegdheid maar wei en uitsluitend
op de regelmatigheid van het voorbereidend onderzoek (3).
(HANSSENS)

2' kamer

Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : Mevr. Raymond-Decharneux
Gelijkluidende
conclusie van de h. Ballet, advocaatgeneraal
Advocaat : mr. Th. Garot,
Verviers.

ARREST ( verta]ing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest,
op
10
augustus 1978 gewezen door het Hof van·
Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;

2' .KAMER - 27 september 1978
1L VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING

VAN

DE

HECHTENIS

VAN 20 APRIL 1874, ART.
REDENGEVING- BEGRIP.

WET

5 - BEZWAREN-

(1) Cass., 28 feb. 1978 (A.C., 1978, 766).
(2) Cass., 28 feb. 1977 (A.C., 1977, 704).
(3) Cass., .17 feb. 1975 (A. C., 1975, 676).

~
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01 ·er het eerste middel, hieruit afgeleid dat de door de procureur-generaal
bij het Hof van Beroep te Luik gesc:hreven vordering, waarvan het bestreden
arrest de motivering overneemt, een
vergissing
bevat
wat
het
aantal
niet ingeschreven '.'~rweeniuurwapens
betreft; dat eiser een enkel wapen
onrechtmatig voorhanden heeft gehad
terwijl het andere regelmatig bij de
rijkswac:ht van Etalle aangegeven was en
dus onwettig in beslag genomen werd :

Overwegencle dat bij gebreke van
conclusie dienaangaande, het arrest
niet diende te wijzen op het bestaan
van voldoencle bezwaren;
Dat het midclel niet kan worden
aangenomen;

01·er het tweede middel, hieruit afgeleid dat de mondelinge vordering van de
procureur-generaal bij het Hof van
Beroep te Luik op de door een zekere
1\Iilis aan de rijkswacht van Hasselt
afgelegde verklaring berust, terwijl de
enkele dagen later tussen eiser en Milis
gehouden c:onfrontatie een andere uitlegging van de feiten toeliet :
Overwegende dat een middel dat
opkomt tegen de v66r het bestreden
arrest genomen vorderingen van het
openbaar ministerie niet ontvankelijk is;
01'er het derde middel, afgeleid uit de
schending van de wet van 15 juni 1953
op het gebruik der talen in gerechtszaken,
doordat de tolk die aangesteld werd
om de heer Milis bij diens confrontatie
met eiser bij te staan, de eed niet heeft
afgelegd en doordat het proces-verbaal
van die confrontatie enkel in het Frans
is opgesteld,
teiw~jl de verdachte J\llilis de nederlandstalige procedure had gevraagd :
Overwegende dat het middel volstrekt geen betrekking heeft op de
procedure van voorlopige hechtenis
en derhalve 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, verwerpt de
voorziening, veroordeelt eiser in de
kosten.

27 september 1978 - 2" kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Ferslaggever : de h. Sace Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal.

2" Iv\~lER- 27 september 1978

1° WEGVERKEER

WEG\'ERKEERSREGLE:\IEI\T VA:-1 1 DECE:-IBER 1975, ART. 9.6,
TWEEDE LlD VERPLICHTI'\G \'OOR DE
BESTCURDER DE VLt:CHTHEl:vELS iv\'\ ZI.J:\
LI:\KERHA:'\D TE LATEN, BEHAL\'E WA:'\:\F:ER
DE BF:HOEFTE:.l \'A:'>: HET VERKEER IIET
RECHTVAARDIGEN DF:ZE AAN ZI.J'\ RECIITERHAI\D TE LATE:'>: BEHOEFTEN \',\:\ IIET
VERKEER- BEG RIP.

2° CASSATIE -

O:VIVANG - STRAFZAKE:-1 BURGERL!.JKE
RECHTSVORDF:R!;I;GE'\
BESLISSING WAARBIJ ALLE AANSPRAKELI.JKHElD VOOR EEN OI\GEVAL TEN LASTE VA'\ DE
BESTt:URDER VAN EEN VOERTUIG \\'ORDT
GELEGD CASSATIE OP GROND DAT DE
RECHTER 01'\WETTIG HEEFT BESLIST DAT DE
BESTUURDER VAN HET ANDERE VOERTUG
GEEN FOUl' HEEFT BEGAAN - CASSATIE DIE
ZICH NIET U!TSTREKT TOT DE BESCHIKK!:'\G
VOLGENS WELKE DE EERSTE BESTUl'RDER
EF:N FOUT HEf:FT BEGAAN WAARVOOR HI.J
AANSPRAKELIJK IS.

1" Elke bestuurder moet de vluchtheu-

vels aan z1jn Jjnkerhand laten behalve
wanneer de behoelten van het verkeer
het rechtvaardigen deze aan z1jn rechterhand te Jaten; uit de enkele
omstandigheden dat het laat is en dat
het verkeer niet druk is, kan de
rechter niet wettig afleiden dat de
bestuurder links Will een vluchtheuvel
is gereden, omdat zulks door het
verkeer was vereist, als bedoeld in
art. 9.6, tweede Jjd, K.B. 1 dec. 1975.
2" Wanneer in een beslissing aile aan-

sprakelijkheid voor een ongeval ten
laste van de bestuurder van een voertuig wordt gelegd omdat de rechter
onwettig heelt beslist dat de bestuurder van het andere voertuig geen lout
heelt begaan, strekt de cassatie zich
niet uit tot de beschikking volgens
welke de eerste bestuurder een lout
heelt begaan waarvoor hij aansprakelijk is (1).

(1) Cass., 21 juni 1977 (A.C., 1977, 1091).

-123(BELGISCHE
VERZEKERI:\GS:IIAATSCHAPPIJ
CTREC!lT, DE .JO:\GHE T. PEP!, " ASSCRA:\CES
GE:\ERALES DE FRA:\CE "i
ARREST (

vertahnf{)

HET HOF; - Geier. op het bestreden vonnis, op 4 april 1978, in hoger
beroep gewezen door de Corr·ectionele Rechtbank te Brussel;
I. Op de voorziening van eiser
tegen de beslissing op de strafvordering jegens de medebeklaagde, de
verweerder Pepi :
Overwegende
dat
eiser
niet
bevoegd is om zich tegen die beslissing in cassatie te voorzien;
II. Op de voorziening van eiseres
tegen de beslissing op de strafvordering jegens de verweerder Pepi :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres haar
voorziening heeft doen betekenen
aan de partij tegen wie zij is
gericht;
Dat de voorziening dan ook niet
ontvankelijk is;
III. Op het
voorzieningen :

overige

van

de

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 9.6, inzonderheid
tweede lid, van het koninklijk besluit
van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, 3, 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de Voorafgaande
Titel van het Wetboek van Strafvordering, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek en 97 van de Grondwet,
doordat, na feitelijk te hebben vastgesteld dat de eiser De Jonghe en de
verweerder Pepi op een zelfde rijbaan
dezelfde richting uitreden en dat laatstgenoemde links van een voor de tramreizigers bestemde effen grond is doorgereden terwijl eerstgenoemde die effen
grond regelmatig aan zijn linkerhand
heeft gelaten, het vonnis de tenlastelegging van overtreding van artikel 9.6,
tweede lid, waartegen de beklaagde Pepi
verzocht werd zich te verweren, niet
bewezen verklaart enkel op grond « dat
het verkeer volstrekt niet druk was , en

dat het feit dat Pepi links van de
bewuste effen grond is doorgereden
« zich laat verklaren door het late uur en
de afwezigheid van verkeer aldaar », en
doordat het vonnis derhalve bij zijn
burgerrechtelijke uitspraak geweigerd
heeft van de burgerlijke rechtsvorderingen van de eisers kennis te nemen en de
algehele aansprakelijkheid voor de door
het litigieuze ongeval ontstane schade
aan de eiser De Jonghe toegerekend
heeft,

terwijl op een rijbaan, de voor de
tramreizigers bestemde effen gronden
« vluchtheuvels , zijn in de zin van
artikel 9.6, tweede lid, die elke bestuurder aan zijn linkerhand moet Iaten
« tenzij wanneer de behoeften van het
verkeer het rechtvaardigen deze aan zijn
rechterhand te Iaten ••, welke omstandigheid te dezer akte niet is vastgesteld en
evenmin uit de bovenstaande redengeving van het vonnis af te leiden valt,
zodat de beslissing die de tenlastelegging ten aanzien van de beklaagde Pepi
niet bewezen verklaart, steunt op granden waaruit niet blijkt dat de behoeften
van het verkeer het rechtvaardigden de
bewuste effen grond links voorbij te
rijden, en meteen niet wettelijk is noch
wettelijk verantwoord (schending van
artikel 9.6, tweede lid, van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 1 december 1975) en de beslis:singen waarbij dat zelfde vonnis vervolgens weigert kennis te nemen van de
burgerlijke rechtsvorderingen van de
eisers en de algehele aansprakelijkheid
voor de schade aan de eiser De Jonghe
toerekent zonder vast te stellen dat ook
zonder de aan de beklaagde Pepi ten
laste gelegde fout het litigieuze ongeval
zich zou hebben voorgedaan zoals het
zich heeft toegedragen, bijgevolg evenmin wettelijk zijn noch wettelijk verantwoord
zijn
(schending
van
de
artikelen 3, 4 van de voormelde wet van
17 april 1878, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat artikel 9.6,
tweede lid, van het Wegverkeersreglement (koninklijk besluit van
1 december 1975) bepaalt dat elke
bestuurder « de vluchtheuvels aan
zijn linkerhand moet Iaten tenzij
wanneer de behoeften van het verkeer het rechtvaardigen deze aan
zijn rechterhand te Iaten ,;
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Overwegende dat het vonnis ver2' KA:IIER - 27 september 1978
weerder van de hem ten laste
gelegde overtreding van die bepa- 1° HOGER BEROEP - VO:X:'\IS DAT HET
VERZET 0:\'GEDAA:-1 VERKLAART HOGER
ling vrijspreekt en daartoe vermeldt
BEROEP RECHTER IN HOGER BEROEP
dat « aangezien het verkeer vol1\EE~IT KE:\':'\IS VAN DE ZAAK ZELF.
strekt niet druk was, de tenlasteleggmg ten aanzien van Pepi niet 2° VERZET - STRAFZAKEN - VO!\:'\IS DAT
bewezen dient verklaard te worden,
HET VERZET ONGEDAAN VERKLAART nu het feit dat Pepi links van de
HOGER BEROEP RECHTER IN HOGER
effen grond is doorgereden verBEROEP l\EE~IT KE!\NIS VAN DE ZAAK ZELF.
klaarbaar is door het late uur en de
1" en 2" Het hager beraep van een
afwezigheid van verkeer aldaar ";
Overwegende dat het vonnis met
die overwegingen niet vaststelt dat
verweerder de effen grond links is
voorbijgereden, wegens de behoeften van het verkeer, en dus zijn
beslissing niet verantwoordt;
lJat het middel gegrond is;
0\·erwegende dat het middel niet
opkomt tegen de beslissing van het
vonnis volgens welke eisers fout een
oorzakelijk verband vertoont met
het ongeval;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het
uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvorderingen van de eisers
jegens verweerdet en over de burgerlijke rechtsvorderingen van de
verweerders jegens eiser, behalve in
zoverre het ten laste van deze
laatste een oorzakelijk met het
ongeval verbonden fout bewezen
verklaart; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelij k vernietigde beslissing; veroordeelt de verweerders in de helft van
de kosten en elke eiser in de helft
van de kosten van zijn voorziening;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Nijvel, zitting houdend in hoger
beroep.
27 september 1973 2' kamer Vaarzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : Mevr. Raymond-Decharneux Gelijkluidende
canclusie van de h. Ballet, advocaatgeneraal - Advacaat : mr. A. De Bruyn.

beklaagde tegen een vannis dat diens
verzet tegen een verstekvannis angedaan heeft verklaard, maakt de zaak
zelf aanhangig b1j de rechter in hager
beroep (1). (Artt. 133, 202 en 203 Sv.)
(DCPREZ, ' l.E.C. " P.V.B.A.)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 april 1978 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel :
I. Op de voorziening van eiser,
beklaagde :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 150, 151,
172 en 133 van het Wetboek van Strafvordering,
daardat eisers hager beroep tegen het
vonnis van de Politierechtbank te Brussel van 23 februari 1973, dat zijn verzet
tegen het verstekvonnis van 3 februari
1973 ongedaan verklaarde, regelmatig
ingesteld en bij de rechtbank aanhangig
gemaakt werd, maar de rechtbank bij de
behandeling ervan geen uitspraak heeft
gedaan over de tenlasteleggingen zelf :

Overwegende dat eisers verzet
tegen
het
verstekvonnis
van
3 februari 1978 door het vonnis van
de Politierechtbank te Brussel van
28 februari 1978 ontvankelijk maar
ongedaan werd verklaard;
Overwegende dat eiser tegen dat
vonnis yan 28 februari 1978 regelmatig in hoger beroep is gekomen
en de zaak zelf daardoor bij de
rechter in hoger beroep aanhangig
(I) Cass., 25 juni 1974 (A.C., 1974, 1195) en
noot 1; raadpl. Cass., 14 juni 1977 (ibid.. 1977,
1057).

-125heeft gemaakt; dat de correctionele
rechtbank derhalve tot taak had
beklaagdes
verweermiddelen
te
toetsen en zelfs ambtshalve toe te
passen;
Overwegende dat de bestreden
beslissing aan die taak voorbij is
gegaan; dat zij, zonder de zaak zelf
te behandelen, het vonnis van
28 februari 1978 bevestigt op de
enkele grond dat de eerste rechter
eisers verzet terecht ongedaan had
verklaard;
Dat het middel gegrond is;
II. Op de voorziening van eiseres, burgerrechtelijk aansprakelijke
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, tegen
wie zij is gericht;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat de hieronder op
eisers voorziening uitgesproken cassatie evenwel alle reden van
bestaan ontneemt aan de beslissing
waarbij eiseres in de helft van de
kosten van hoger beroep veroordeeld wordt, alsook burgerrechtelijk
en hoofdelijk aansprakelijk wordt
vel'klaard voor het aan haar aangestelde ten laste gelegde deel van de
kosten van hoger berciep;
Om die redenen, en zonder acht
te slaan op eisers eerste en derde
middel die geen van beide zouden
kunnen leiden tot een ruimere cassatie of tot een cassatie zonder
verwijzing, vernietigt het bestreden
vonnis; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Nijvel,
zitting houdend in hoger beroep.
27 september. 1978 -

2. kamer -

Voorz[tter : de h. Legros, afde!ingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace -

Gelijk/uidende conclusie van de h. BellAdmcaat : mr.

let, advocaat-generaal Ph. Leonard, Brussel.

2"

KA~IER-

27 september 1978

1° REDE:\JEN VAN DE VON:\'ISSE:'-J E::\
ARRESTE:'>J - STRAFZ.\KE:\ - BC!\GERLIJKE RECHTS\'ORDERI:\G \'EROOHDELE:\DE BESLISSI:\G- \'ER\I'EER:IIIDDEL \'.\:\
DE BEKLAAGDE 0:\BE.-'.:\T\\'OORD GEBLE\'E:\
~lET
GE:IIOTI\'EERDE BESL!SSI:\(; BEG RIP.

2" REDENEN VAN DE VOi\i:.\ISSE:\ E:'-J
ARRESTEN - STR.\FZAKE~ - BLRGEl\LIJKE. RECHTS\'ORDERI:'\G - " \\'Xf .-'v\:\:\E~IELIJK IS , DRAAG\\'IJDTE - IL\:\GT .-\F
VA:-.1 DE CO:-iTEXT.

1" Niet regelmatig gemotil·eerd is

de
beslissing die de beklaagde, op de
burgel'iijke rechtsvordering, l·eroordeelt tot betaling van een bedrag tot
vergoeding van de schade, die zij
materiele schade noemt en die l'OOrtvloeit uit een gedeeltelijke biljFende
ongeschiktheid, zonder te antwoorden
op een dam· hem regelmatig bij con~
clusie voorgedragen verweenniddel
ten . betoge dat pijn aileen morele
schade kan opleveren, en dat de rechter en niet de deskundige het pretium
doloris moet vaststellen (1). (Art.
97 Gw.)

2' De wom·den

« wat aannemelijk is "•
die voorkomen in de redenen van een
rechterlijke beslissing, moeten volgens
de context worden uitgelegd; door te
zeggen dat de door de burgerlijke
partij aangevoerde hoofdpijn aannemelijk is en dat z1j, met het oog op
haar vermoedelijke overlevingsduur
van circa dertig jaar, bijgevolg terecht
haar schade raamt op 100.000 frank,
oordeelt de beslissing dat de aangevoerde hoofdpijn wei bestaat en dat de
daaruit voortvloeiende schade vaststaat (2).

(DEPASSE T. DEWAEGMAECKER)

(1) Raadpl. Cass., 7 sept. 1977 (A.C, 1978,
28).
(2) Raadpl. Cass., 27 feb. 1974 (A.C, 1974,
716).

126ARREST (

Fertajjng)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 februari 1978, in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
Overwegende dat het vonnis
enkel uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering;
Over het eerste nJJ'ddel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1382 van het Burgerlijk
Wetboek,
do01·dat het vonnis, ter vergoeding van
de door de blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid opgeleverde materiele schade,
een bedrag van 351.044 frank toewijst en
dam·toe de kapitalisatieberekening op
basis van een ongeschiktheid van twee
percent van verweerder overneemt zonder daarbij te antwoorden op de conclusie waarin eiser deed gelden dat de
pijnen slechts een morele schade konden
opleveren,
en
dientengevolge
betoogde " dat wei voor betwisting
vatbaar is dat een deskundige, zonder
bij zijn patient enige aantasting van de
lichamelijke integriteit waar te nemen,
bij machte zou zijn te bepalen welk
percentage arbeidsongeschiktheid overeenstemt met zekere pijnen, waarvan hij
niet eens de hevigheid aangeeft; dat het
altijd zo geweest is dat de rechter en
niet de deskundige het pretium doloris
vaststelt; dat de te dezer zake die
vaststelling nochtans is gebeurd door
dokter Tilman vermits die uitdrukkelijk
toegegeven heeft dat de door hem
bepaalde
ongeschiktheidspercentages
hun enige verantwoording vinden in de
pijnen >>,
terwijl het vonnis zodoende de
bedoelde conclusie onbeantwoord laat en
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
schendt doordien het de pijnen als een
materiele schade aanmerkt :

Overwegende dat het vonnis eiser
veroordeelt om aan verweerder,
onder voorbehoud van het door de
arbeidsongevallenverzekeraar uitgekeerde bedrag van 15.923 frank, een
som van 366.967 frank te betalen ter
vergoeding van de door zijn blijvende
gedeeltelijke
ongeschiktheid opgeleverde materiele schade,
op grand << dat de burgerlijke partij
(thans verweerder) in 1975 bruto
980.468 frank heeft verdiend; dat zij

betoogt dat, gelet op de voortdurende stijging van de levensduurte
en op haar produktiviteit bij het
bedrijf dat haar werk geeft, haar
economische waarde 1.250.000 frank
bedraagt, welk bedrag door de
rechtbank wordt aangenomen; dat
haar, blijkens de voorgelegde en
qua cijfers niet betwiste berekeningen, ook nog een bedrag van
366.967 frank toekomt >>;
Overwegende dat, met die enkele
overwegingen, het vonnis niet antwoordt op de in het middel weergegeven conclusie;
Dat het middel gegrond is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1382 van het Burgerlijk
Wetboek;
doordat het vonnis ter vergoeding van
de door de blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid opgeleverde morele schade,
een bedrag toewijst van 100.000 frank, op
grand dat '' het slachtoffer aanvoert nog
vaak hoofdpijn te hebben, wat aannemeiijk is >>,
terw1jl verweerder niet de aannemelijkheid maar de zekerheid van de
schade diende te bewijzen :

Overwegende dat, door te verklaren dat de door verweerder aangevoerde hoofdpijn aannemelijk is en
dat, met het oog op zijn vermoeqelijke overleving van bij de dertig
jaar, verweerder bijgevolg terecht
zijn schade raamt op 100.000 frank,
het vonnis oordeelt dat de aangevoerde hoofdpijn inderdaad bestaat
en dat de daardoor opgeleverde
schade zeker is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen en zonder dat er
grond bestaat tot toetsing van het
tweede middel dat toch niet zou
kunnen leiden tot een ruimere cassatie of tot een cassatie zonder
verwijzing, vernietigt het bestreden
vonnis in zoverre het uitspraak doet
over de raming van de door de
blijvende ongeschiktheid van twee
percent
opgeleverde
materiele
schade; verwerpt de voorziening

-127voor 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 Iaat de andere helft ten
Iaste van eiser; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Bergen, zitting houdend in hoger beroep.
27 september 1978 2" kamer Voorzdter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslagb··ever : Mevr. Raymond-Decharneux
Ge]jjkluidende
conclusie van de h. Ballet, advocaatgeneraal - Ad\'OCaten : mrs. Ansiaux en
Dassesse.
2''

K\~IER -

27 september 1978

AA:\'SPRAKELIJKHEID
OVEREE:\'KOMST)

(BUITE;\!
~IATERIELE

SCHADE TE:\ GE\'OLGE VA:\ BLIJ\'E:\DE
ARBEIDSO:\GESCHIKTHEID RAm:\G VA:-/
DE
SCHADE
SCHE:\DI:\G
VA:\
DE
ARTT.

1332

E:\

1333,

B.W.- BEG RIP.

De artt. 1382 en 1383 B. W. worden
E{eschonden door de rechter die, bij de
vaststeJ]jng van het bedrag om de
materHile schade ten gevolge van de
bjjjvende ongesc]JjktheM van
de
getroffene naar gemeen recht te vergoeden, als ramingsgrondslag rekening
houdt met de jaarlijkse wedde die de
getroffene op 1 januari 1976 had
moeten ontvangen, op die grondslag
een kapitalisatie berekent en vervolgens op die berekening de kapitalisatiecoefficient toepast die is aangegeven VOOJ' een persoon met de leeftijd
van de getmffene op 1 januari 1972, nl.
op de consolidatiedatum (1).
(DE WILDE T. WINTERTHL:R)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 februari 1978 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
(1) Raadpl. Cass., 22 apnl 1976 (AC., 1976,
952) en nr. 8, alsmede noot 19 in de rede « De
motivering van de vonmssen en arresten en de
bewijskracht van de akten », plechtige openingsrede, van 1 sept. 1978 van de procureurgeneraal Dumon, toen eerste acj.vocaatgeneraal.

Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvordering;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest, om aan de burgerlijke partij, die in de rechten getreden is
van het slachtoffer De Laet, haar \'Ordering ten bedrage van 337.126 frank toe te
wijzen, enerzijds vaststelt « dat het
slachtoffer De Laet op 1 januari 1972
voor 15 percent arbeidsongeschikt is
gebleven » en anderzijds vermeldt « dat
het jaat·loon van Alphonse De Laet ten
tijde van het ongeval 138.315 frank
bedroeg en dat, gelet op de algemene
loonsverhoging sinds de dag van het
ongeval (17 mei 1966), bedoeld jaarloon
in augustus 1974 209.768 frank en op
1 januari 1976 231.721 frank beliep >>, op
grond waarvan het vonnis beslist dat
met het oog op dat loon van
231.721 frank, op de blijvende ongeschiktheid van 15 percent en op de
winstgevende overlevingsduur die, valgens het beroepen vonnis van de Correctionele Reehtbank te Brussel van
17 februari 1977, ten tijde van de consolidatie 17 jaar bedroeg, het slachtoffer
gemeenrechtelijk
ontvankelijk
zou
geweest zijn om van het Hof te vorderen
dat zijn materiele schade bij kapitalisatieberekening zou worden bepaald op
231.721 F X 10,6792 X 15
- - - - - - - - - = 371.139 F
100
terwijl, eerste onderdeel, bij de bepaling van het bedrag van de materiele
schade die het slachtoffer bij een op
17 mei 1966 gebeurd ongeval geleden
heeft en die bestaat in een blijvende
arbeidsongeschiktheid van 15 percent, de
rechter zich dient te plaatsen op de dag
van zijn uitspraak en de op. die datum
bekende gegevens in aanmerking dient
te nemen; het arrest dus wel het laatst
bekende loon van het slachtoffer, namelijk diens loon per 1 januari 1976,
veeleer dan diens loon ten tijde van het
ongeval als ramingsfactor diende te
nemen, maar in het kader van een
kapitalisatieberekening op dat loon niet
de met een winstgevende overlevingsduur van 17 jaar overeenstemmende
coefficient van 10,6792 mocht toepassen,
nu volgens de vaststellingen van het
beroepen vonms en volgens de conclusie
der partijen, 17 jaar de winstgevende
::JVerlevingsduur van het slachtoffer was

-128op de datum van de consolidatie, zegge
op 1 januari 1972; het arrest aldus een
schending inhoudt van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk \!,'etboek of
althans op tegenstrijdlge gronden berust,
nu het bij de bepaling van de materiele
schade voortkomend uit de blijvende
arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer, enerzijds rekent met diens loon per
1 januari 1976 en anderzijds met diens
winstgevende overleving op de dag van
de consolidatie, zegge 1 januari 1972
(schending van artikel 97 van de Grandwet bovendien);
tweede onderdeel, de voormelde
redengeving, luidens welke het loon van
het slachtoffer per 1 januari 1976, gelet
op
de
algemene
loonsverhoging,
231.721 frank bedroeg, geen antwoord
verschaft op het middel waarbij eiser in
zijn conclusie deed gelden dat de burgerlijke partij tot het bedrag van
231.721 frank gekomen was door bet
basisloon van augustus 1974 aan te
passen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, en aldus een hager
basisloon dan het werkelijk verdiende
als berekeningsfactor heeft genomen,
welk gemis aan antwoord een schending
ople\'ert
van
artikel
97
van
de
Grondwet:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, dat
bij het bepalen van het kapitaal ter
gemeenrechtelijke vergoeding van
de door de 15 percent blijvende
ongeschikiheid van het slachtoffer
opgeleverde materiele schade, het
jaarloon dat het slachtoffer zou
genoten hebben op 1 januari 1976
als ramingsbasis heeft genomen en
op die grondslag een kapitalisatie
berekend heeft, niet dan met schending van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek op
d1e berekening de kapitalisatiecoefficient heeft kunnen toepassen die
op de vermoedelijke overlevingstabellen aangegeven is voor een persoon die de leeftijd van het slachtoffer had op 1 januari 1972, dat is de
consolidatiedatum;
·
Overwegende dat die onregelmatigheid leidt tot vernietiging van de
beslissing waarbij het voormelde
kapitaal bepaald wordt, en bijgevolg
ook van de beslissing waarbij aan
verweerster
een
bedrag
van

337.126 frank wordt toegekend ter
vergoeding van de premiereserve
die zij ten gunste van haar verzekerde heeft aangelegd, welk bedrag
niet groter mag zijn dan de vergoeding waat·op het slachtoffer mag
aanspraak
maken
volgens
het
gemeen recht;
·
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, en zonder dat er
grond bestaat tot toetsing van het
tweede onderdeel van het middel,
dat niet kan leiden tot een cassatie
zonder verWlJzmg, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerster in de kosten; verwijst
de zaak naar het Hof van Beroep te
Luik.
27 september 1978 2' kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : Mevr. Raymond-Decharneux
Gelijkluidende
conclusie van de h. Ballet, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Dassesse
en DeBruyn.
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KAMER
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1° VERZEKERING -

VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
INZAKE
lVIOTORRIJTUIGEN

-

WET

1

JULI

1956,

ART. 11, EERSTE LID - VOLGENS DIE BEPALING HEEIT DE VERZEKERAAR NIET HET
RECHT AAN DE BENADEELDE DE N\ETIGHEID
VAN ART. 12, WET 11 JUNI 1874 TEGEN TE
WERPEN.

2° REDENEN.VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGERLUKE RECHTSVORDERING VEROORDELENDE BESLISSING VERWEER VAN DE
VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE, VRIJ,
WILLIG TUSSENGEKOlVIEN PARTIJ, ONBEANTWOORD GEBLEVEN - NIET GElVIOTIVEERDE
BESLISSING.

zoverre art. 11, eerste lia,
W.A.M-wet bepaa1t dat « geen enkele
uit de. wet voortvloeiende nietigheid
door een .verzekeraar aan een benadeelde kan worden tegengewozpen,

1• In

-129heeft het tot gevo~'{ dat de verzekeraar
niet het recht heelt aan de benadeelde
de niet~t;heid tegen te we1pen uit
art. 12, Verzekeringswet 11 juni 1874
( 1).

2" Niet

regelmatig gemotiveerd is de
beslissing die de 1·erzekeraar van de
beklaagde, vnjrrillig tussenkomende
partij, op de bwgerlijke rechtsvoraering Feroordeelt, zonder te antwoorden
op een door hem regelmatig bij conclusie voorgedragen verweer (2). (Art.
97 G.W.)

DE l\ATIOO:ALE WAARBORG " N.V. T. SALER!\0,
, DE SCHELDE" N.V.)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestr£den vonnis, op 28 maart 1978 in
boger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2, § 2, van
de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorvoertuigen, 1 en 2 van het
koninklijk besluit van 24 juni 1973 tot
uitvoering van sommige bepalingen van
'de voormelde wet, van het algemeen
beginsel waarvan artikel 12 van de
Verzekeringswet van 11 juni 1874 toepassing maakt en van die wetsbepaling
zelf alsook van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het bestreden vonnis, met
bevestiging van het beroepen vonnis, na
onder meer te hebben vastgesteld dat
het door de ve1·dachte Halabi bestuurde
voertuig in Frankrijk ingeschreven· was,
eiseres veroordeelt om de burgerrechtelijke . aansprakelijkheid waartoe cl\'t
voertuig aanleiding kan geven te dekken
op grond dat eiseres « niet het bewijs
!evert van haar beweringen >> volgens
welke ter zake een dubbele verzekering
bestaat waarvan de andere de oudste is;
« dat zij niet bewijst dat Hala,bi's. voertuig door een andere maatschappij verzekerd is noch dat het gewoonlijk in het
buitenland is gestald; dat zij derhalve
(1) Cass., 17 mei 1963 (Bull. en Pas., 1963, I,
)85); raadpl. 28 jan. 1966 (ibid., 1966, I, 682);
.:::ass., 18 juni 1974 (A.C., 1974, 1145) en Cass.,
5 april 1978 (ibid., 1978, 892).
(2) Raadpl Cass., 7 sept. 1977 (A,(..., 1978',
28).

rechtsgeldig verbonden is door de overeenkomst die zij heeft gesloten »,
tenvijl, eerste onderdeel, naar luid van
artikel 1 van het voormelde koninklijk
besluit van 24 juni 1973, << voor de
uitvoering van de wet van 1 juli 1956 »
onder meer « de tijdelijke ingevoerde
motorrijtuigen, andere dan rijwielen met
hulpmotor, die niet voorzien zijn van
een in Belgie afgegeven kenmerkplaat,
worden geacht gewoonlijk in het buitenland te zijn gestald », zodat het qestreden vonnis, doordien het eerst vaststelt
dat het voertuig van de verdachte Halabi
in Frankrijk ingeschreven was en
daarna beslist dat eiseres niet bewijst
dat dit voertuig gewoonlijk in het buitenland is gestald, riiet wettelijk verantwoord is en een schending uitmaakt van
artikel 1 van het voormeld koninklijk
besluit van 24 juni 1973; het bestreden
vonnis oordeelt dat niet bewezen is dat
Halabi's voertuig gewoonlijk in het buitenland gestald is, en op die valse grand
weigert aan te nemen dat de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid
van
de
beklaagde gedekt was door een andere
en oudere verzekering dan hij bij eiseres
had aangegaan en dat die aansprakelijkheid dus niet op eiseres rustte, waardoor
het vonnis bovendien een schending
inhoudt van de artikelen 1 en 2, § 2, van
de wet van 1 juli 1956 en 2 van het
koninklijk besluit van 24 juni 1973, uit
welke bepalingen blijkt dat door het feit
zelf dat beklaagdes voertuig gewoonlijk
in Frankrijk gestald was, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het in
Belgie aanleiding kon geven, zodra het
in Belgie kwam, gedekt was door het
·daartoe door. qe Konifjg erkend bureau,
alsook een miskenning oplevert van
artikel 12 va,n de wet van q juni 1874 en
van het daarin gehuldigd algemeen
beginsel volgens · hetwelk de verzekerde
zaken waarvan de gehele waarde door
een eerste verzekeririg is gedekt, niet
meer het voorwerp kunnen uitmaken
van een nieuwe verzekering tegen
dezelfde risico's ten vobrdele van
dezelfde pe'rsoon;
tryeeqe onderdeel, uit de artikelen 1, 2,
§ 2, van voormelde wet van ljuli 1956 eH
2 \an voormeld ko11inklijk besluit van
24 JU111 ' 1973 blijkt dat door het feit zelf
dat beklaagdes voertuig gewoonlijk in
F'rankrijk was gestald; en 'OOk a! was de
'veuekeringsverplichting betreffende dat
voertuig niet nagejeefd, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid wa~rtoe , het in
Belgie aanleiding kon geven, zodra het
in Belgie kwam gedekt was door het

-130dncu·toe door de Koning erkend bureau,
zoclat bet vonnis, door eiseres te veroordelen op grand dat zij niet bevvijst dat
bet bewuste voertuig gewoonlijk in bet
buitenland is gestald noch dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe
het annleiding kan geven door een
andere maatscbappij verzekerd is, een
schending inhoudt van de artikelen 1, 2,
§ 2, van voormelde wet van 1 juli 1965 en
2 van voormeld koninklijk besluit van
24 juni 1973, en door op die onwettelijke
grond te beslissen dat eiseres gehouden
is de bedoelde aansprakelijkheid te dekken, in strijd is met artikel 12 van de
wet van 11 juni 1874 betreffende de
verzekeringen;
derde onderdeel, het bestreden vonnis
met die redengeving althans in bet
ongewisse laat of de rechters in boger
beroep nu geoordeeld hebben dat eiseres
in gebreke is gebleven te bewijzen niet
aileen dat Halabi's voertuig gewoonlijk
in bet buitenland was gestald maar
tevens dat het bewuste voertuig door een
andere maatschappij verzekerd wordt, in
welk geval die rechters de in het tweede
onderdeel van het middel aangeklaagde
onwettigbeden zouden hebben begaan,
dan wei of zij geoordeeld hebben dat
eiseres diende te bewijzen hetzij dat
Halabi's voertuig door een andere maatschappij verzekerd werd, hetzij dat diens
voertuig gewoonlijk in het buitenland
gestald was, maar dat zij noch het ene
noch het andere heeft bewezen; het
vonnis derhalve niet regelmatig met
redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat eiseres, blijkens
de bestreden beslissing, door een
verzekering welke aan de bepalingen van de wet van 1 juli 1956
beantwoordde, de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid dekte waartoe het
voertuig van de heer M. Halabi
aanleiding kon geven;
Overwegende dat, als het gegrond
was in verband met het bestaan van
een vroegere verzekeringsovereenkomst, het middel hierop zou neerkomen dat het op grond van
artikel 12 van de Verzekerli!E; ..:;wet
van 11 juni 18';4 aan de verweerders, die bij het door dat voertuig
veroorzaakte
ongeval
benadeeld
werden, de metigheid tegenwerpt
van · de latere overeenkomst. die
tussen. eiseres en de heer M. Halabi
gesloten werd;

Dat het middel niet ontvankelijk
is bij gebrek aan belang;
Dat immers, luidens artikel 11
van de wet van 1 juli 1956, geen
enkele uit de wet voortvloeiende
nietigheid door een verzekeraar aan
een benadeelde kan worden tegengeworpen;
Over het tweede mMdel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 3 van de wet van
17 april 1878 houdende de Voorafgaande
Titel van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden vonnis, bij
bevestiging van het beroepen vonnis,
verweerders eis ter vergoeding van het
verlies van de voorwerpen die zich in de
bagageruimte van zij n voertuig bevonden, ten bedrage van drieduizend driehonderd frank gegrond verklaart,
terwifl eiseres in haar conclusie m
hoger beroep betoogde dat die eis niet
verantwoord was, eP het vonnis, door die
eis toe te wijzen zonder die condusie te
beantwoorden, in strijd is met artikel 97
van de Grondwet; het vonnis bovendien,
doordien het de vergoeding beveelt van
een niet bewezen schade, niet wettelijk
verantwoord is en in strijd met de
artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 3 van de wet van
17 april 187tl houdende de Voorafgaande
Titel van het Wetboek van Strafvordering :

Overwegende dat eiseres in haar
conclusie in hoger beroep betoogde
dat het bedrag van drieduizend
driehonderd frank dat door verweerder werd gevorderd ter vergoeding van het verlies van voorwerpen
die zich in de bagageruimte van zijn
wagen bevonden, niet verantwoord
was;
Dat het vonnis dat punt van de
conclusie van eiseres niet beantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het
eiseres veroordeelt om aan verweerder een bedrag van drieduizend
driehonderd frank plus de interest
uit te keren als vergoeding voor het
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verlies van voorwerpen; 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 drievierde en verweerder in het resterende vierde van de kosten; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Nijvel,
zitting houdend in hoger beroep.
27 september 1978 2" kamer Voorzdter en verslaggever : de h. Legros,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Ballet, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. L. De Gryse.
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28 september 1978

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - Bt:RGERLIJKE ZAKEN CO:\CU:SIE - ~IIDDEL DAT TER ZAKE NIET
l\IEER DIEI'END IS WEGENS EEN BESLISSING
VA:\ DE RECHTER GEEN VERPLJCHTI:-IG
\'OOR DE RECHTER OP DAT MIDDEL TE
A:\TWOORDEN.

De rechter behoeft niet te antwoorden
op een bij conclusie aangevoerd middel, wanneer dat middel ter zake niet
meer dienend is wegens zijn beslissing
( 1).
(• DAILLY VOJTURES • P.V.BA.
T. • CONTACf • N.V.)

Met de notitie overeenstemmend arrest
28 september 1978 1" kamer Voorzitter : de h. raadsheer Trousse,
afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de
h. Mahillon - Gelijkluidende conclusie
van de h. Velu, advocaat-generaal Advocaten : mrs. De Bruyn en Houtekier.
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1° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDl:\G OP GROND VAN BEPAALDE FElTEN VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG DIE IN KORT CEDING UITSPRAAK HEEFT GEDAAN OVER DE VOORLOPIGE MAATREGELEN HJJ KAN ZIJN

(1) Cass., 16 jan. 1978 (A.C., 1978, 571).

BESCIIIKKI:\G :\lET 1:\THEKKE:\ OF 1\'I.JZIGE:"
TE:\Zl.J DE O~ISTA:\DIG!I£DE:\ VEI\A:\DERD
ZI.J:\.

2" KORT GEDI;'\G -

\'OORZITTER \'A:\ DE
HECHTBA:\K VA:" ££1\STE t\A:\LEG DIE I:\
KORT GEDI:\G UTSPRAAK HEEFT GEDAA:\
OVER
DE
\'OORLOPIGE
~IAATREGELE:"
1:\ZAKE ECHTSCJIEIDI:\G OP GRO:\D VA:\
BEPAALDE FEITE:\ - HI.J KAN ZIJ:\ BESCHIKKI:"G :\lET 1:\TREKKE:\ OF WIJZJGEN TE:\ZIJ
DE 0:\ISTA:\DIGJIEDE:\ VERA:\DERD ZIJN.

3" RECHTERLIJK GEWIJSDE -

BCRGERLI.JKE 2£\KEN VOORZITTER VAN DE
RECHTBA:\K VA:\ EERSTE M:\LEG DIE I:"
KORT GEDI:\G UTSPRAAK HEEFT GEDAAN
DE
VOO!l.LOPIGE
:IIAATREGELE:i
OVER
1:\ZAKE ECHTSCJlEIDI:\G OP GRO:\D VAN
BEPt\ALDE FEJ'fEN - HIJ KA:-1 ZJ.J:-1 BESCHIKKI:\G :\JET 1:\TREKKE:Ii OF WIJZIGEN TE:-IZIJ
DE miSTA:\DIGHEDE:-1 VERANDERD ZJ.J:-1.

1", 2" en 3" De voorzitter van de recht-

bank van eerste aanleg die in kart
geding uitspraak doet over de voorlopige maatregelen inzake echtscheiding
op grand van bepaalde feiten, kan zijn
beschikking niet intrekken of wijzigen, tenzij de omstandigheden veranderd zijn (1). (Artt. 23 tot 28,
1280 Ger.W.)
(VERPOORTEN T. DE RANTER)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 april 1977 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat de voorziening
beperkt is tot beschikkingen van
het arrest inzake de aan eiseres
toegekende provisionele uitkering
tot onderhoud;

(1) Raadpl. Cass., 16 juli 1925 (Bull. en Pas.,
1925, I, 237) en 6 feb. 1930 (ibid., 1930, I, 87) en
de conclusie van de procureur-generaal Paul
Leclercq v66r dit arrest, inz. 103; < Het
rechterlijk gewijsde en het Gerechtelijk
Wetboek •, plechtige openingsrede van
1 september 1971 van de eerste advocaatgeneraal Mahaux, blz. 1 en vlg. inz. blz. 3.
A. FETTWEIS, Droit judiciaire pl'ive, 1976,
nr. 254, 238; zie ook inzake de voorbereiding
van het Gerechtelijk Wetboek, het verslag van
de Koninklijk Commissaris (Gedr. St., Senaat,
1964-1965, nr. 170, 127). Zie Cass., 14. mei 1965
(Bull. en Pas., 1965, I, 989) en noot 1, b1z. 990 :
de redenen en het beschikkende >(edeelte van
de beschikking in kort geding Iunden geenszins de rechter van de rechtbank 1n hE>t geding
over de zaak ten principale.

-132Over het middel, afgeleid uit de scheniing van de artikelen 23 tot 28, 584 van
1et Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
::Xrondwet,
doordat het arrest beslist dat de vor:lering tot vermindering van de uitkering
:ot levensonderhoud vastgesteld bij de in
uacht van gewijsde getreden beschik<ing van 11 april 1975, ontvankelijk en
:;egrond is om de volgende redenen :
dat, in strijd met ge'intime~rdes
)etoog, de voorzitter van de rechtbank
:lie in kart geding uitspraak doet over de
;oorlopige maatregelen inzake echtscheiding op grand van bepaalde feiten,
<:ijn beschikking niet kan intrekken of
.vijzigen zolang de feitelijke omstandigoeden die haar verantwoordden niet
veranderd zijn; dat zijn beschikking,
::>innen die perj{en, gezag van gewijsde
heeft verkregen; dat appellante ten deze
het gezag van gewijsde niet kan aanvoeren; dat ge'intimeerde zijn vordering tot
wijziging van de provisionele uitkering
tot onderhoud doet steunen op gegevens
welke de magistraat die op 11 april 1975
je beschikking heeft gegeven niet kende
wegens bet verstek van de ge'intimeerde
~n het stilzwijgen van appellante bij de
.1iteenzetting van de juiste toestand van
ge'intimeerde;
dat uit de bewoordingen van de
)eschikking zeer duidelijk blijkt dat de
;oorzitter niet volledig ingelicht was
1opens de toestand van gei:ntimeerde, en
:!at hij geen uit~Spraak heeft gedaan met
nachtneming van de zware financiele
asten die ge'intimeerde op zich had
:;enomen met « de terugbetaling van een
;ijdens
het samenleven aangegane
.ening voor de aankoop van aandelen, en
ie betaling van onderhoudschulden aan
djn eerste vrouw en aan de kinder~n uit
djn eerste huwelijk; dat bet vaststaat
:!at de aan de voorzitter onderworpen
' feitelijke toestand » niet overeenstemde met de toestand die hem y66r
~ijn beschikking van 11. april 1975 was
J.iteengezet »,
terwijl, eerste onderdeel, net gezag
van gewijsde van de beschikking van ,11 ·
april 1976 verbiedt dat die beschikking
zou ingetrokken of gewijzigd . worden
wlang er geen nieuw feit is dat de
omstandigheden heeft gewijzigd waarin
ze werd gegeven; door de bevestiging
van. de . beschikking, 'a. qUo die. re
beschikking van 11 april 1975 1.vij:z;igde
enkel op grond van een feitelijke toestand waarvan ze vaststelt dat hij reeds
bestond op het ogenblik waarop• ' de
beschikking vart 11 april '• 1975 · werd ·

gegeven, wat impliceert dat sinds de
bes~hikking geen enkel nieuw feit de
toestand van partijen heeft gewijzigd,
het arrest het gezag v.an gewijsde van de
bes~hikking van 11 april 1975 schendt,
nu de omstandigheid dat de magistraat
die de genoemde beschikking heeft
gegeven niet volledig was ingelicht,
enkel aanleiding kon geven tot het
instellen van de gewone re~htsmiddelen,
en, m voorkomencl geval, tot de 111 het
Gerechtelijk Wetboek bepaalde buitengewone re~htsmiddelen (schending van
de artikelen 23 tot 28 en 584, van het
Gerechtelijk Wetboek);

tweede onderdeel, door, ter wijziging
van de beschikking van 11 april 1975,
aldus uitspraak te doen op grond van
fei ten die reeds bij de ui tspraak van die
beschikking bestonden, het arrest de
regel die het bevestigt, tegenspreekt, te
weten dat de voorzitter zijn beschikking
niet kan intrekken of wijzigen zolang de
feiten die haar verantwoorden niet
gewijzigd zijn;
die tegenstrijdigheid gelijkstaat met
bet ontbreken van motieven· (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :

Over het middel van nietontvankelijkheid dat verweerder
tegen het middel aanvoert en hieruit afleidt dat het middel steunt op
de bewering dat het hof van beroep,
om de beschikking van 11 april 1975
van de voorzitter van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Nijvel, uitspraak doende in kort geding, te
wijzigen, slechts gegrond heeft op
feitelijke omstandigheden die bij de
uitspraak van die beschikking reeds
bestonden, het middel feiten en
recht ver::tnengt;
Overwegende dat het middel niet
steunt op de bewering van eiseres
dat het hof van beroep slechts
gesteund heeft op feitelijke omstandigheden die bij de uitspraak van
de voornoemde beschikking reedc,
.bestonden, doch betoogt dat he+
arrest uitsluitend steunt op een
feitelijke toestand waarvan het vaststelt dat hij ' op dat . ogenblik reed·
bestond;
Dat
het
middel
van
nietontvankelijkheid feitelijke grandslag mist,
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Wat betreft het eerste onderdeel
van het middel;
Overwegende dat de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg
die in kort geding uitspraak heeft
gedaan over de voorlopige maatregelen inzake. echtscheiding op grond
van bepaalde feiten, zijn beschikking, behoudens de .bij wet bepaalde
rechtsmiddelen, niet mag intrekken
of wijzigen, tenzij de omstandigheden veranderd zijn;
Overwegende dat het arrest, ter
aanneming van de vordering tot
wijziging van de bij beschikking
van 11 april 1975 aan eiseres toegekende provisionele uitkering tot
levensonderhoud,
op
gegevens
steunt die volgens zijn vaststellingen reeds bestonden bij de uitspl'aak van die beslissing, doch
waarvan de voorzitter van de rechtbank niet op de hoogte was, met
name omdat verweerder verstek
had laten gaan;
Overwegende dat het arrest, door
gegevens als nieuw te beschouwen
die de belanghebbende partij had
kunnen aanvoeren, hetzij wanneer
zij voor de. rechter in kort geding
verscheen, hetzij wanneer zij haar
recht van verzet of. boger b~roep
regelmatig uitoefende, het gezag
van gewijsde van de beschikking
van 11 april 1975 miskent;
Dat dit onde~·deel yan .bet middel
gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest irr zoverre het uit-'
spraak doet over de aan eiseres
toegekende provisionele uitkering
tot levensonderhoud; beveelt dat
van dit arrest melding wordt
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde besliss!ng; houdt
de kosteri aan en zegt dat de
feitenrechter erover zal beslissen;
verwijst de aldus . b~perkte zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen,
28 september 1978 1" kamer Voorzitter : de h, raadsheer Trousse,
afdelingsvciorzitter - Verslaggever : de
h, !Vlahillon - Ge!Jjkluidende conclusie
van de h. J. Velu, advocaat~generaal
Advocaten : mrs. Ansiaux, L. Simont.
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LEVENSONDERHOUD

UITKEIU:\G
TOEGEKE:\D i\A;I/ DE ECHTGEXOOT DIE DE
. ECIJTSCHEIDJ:\G HEEFT VERKREGE;I/ - BURGERLIJK WETBOEK, ART.

301

GEWI.JZIGD BIJ

DE WET 9 Jt:LI 1975 - VER~III'\DERIXG OF
OPHEFFJI'\G VA:-i DE LITKERI:\G - BEG RIP.

Wanneer de rechtbank aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen, een uitkerinf{ tot levensonderc
houd en een vergoedingspensioen uit
de goederen en inkomsten van de
andere echtgenoot heeft toegekend,
kan zij Jate1; naar gelang van het
geval, die uitkering verminderen of·
opheffen indien, ten gevolge van een
ingnj'pende wijziging van de toestand
van de uitkeringsgerechtigde he'
bedrag van de uitken'ng niet meer
verantwoord is; de toestand van de
uitkeringsgerechtigde, die in aanmerking moet worden genomen is de
toestand die, rekening houdend met
zijn inkomsten en moge]jjkheden, hem
i11 staat kan stellen in zijn bestaan te
voorzien op een gelijkwaardige wijze
als tijdens het samenleven. (Art.
301 B.W., gew. bij wet 9 juli 1975,
inz. 301, § 3.)
q

CvAN; DEN BRANDEN T. VENESOEN)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 29 juni 1977 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel in boger beroep gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 301, 1319, 1320 en 1322 .van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis eisers
incidenteel hoger beroep ertoe strekkende het aan. verweerster toegekende
onderhoudsgeld af te schaffen, ongegrond verklaart, na te hebben vastgesteld enerzijds dat zij in 1976 over een
gemiddeld maandloon van ongeveer
25.000 frank, een kindertoeslag van
2.034 frank en een onderhoudsgeld voor
een kind van 4.J34 frank beschikte,
anderzijds dat haar vermogenstoestand
sedert het arrest van 29 december 1970
geen ingrijpende w'ijziging heeft ondergaan,
terwijl, eerste o'nderdeel, e1ser in zijn
in hoger beroep genomen conclusie en
aanvullende conclusie aanvoerde' dat het
vonnis van dE' rechtbank van eerste
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bevestigend arrest van 29 december
1970, beslissingen door dewelke verweersters onderhoudsgeld op 7.500 frank per
maand was bepaald, gesteund waren op
een van de werkelijkheid inzake de
vermogenspositie van verweerster verschi!lende toestand, nu deze beslissingen
vaststelden dat verweerster zonder
beroep was, over geen enkel persoonlijk
inkomen beschikte, geen ernstige lucratieve activiteit zou kunnen vinden en
slechts over zeer we1mg tijd zou
beschikken om een beroepsactiviteit uit
te oefenen, vaststellingen waaruit eiser
afleiclde dat er zich wei een ingrijpende
wijziging zoals vereist door artikel 301,
paragraaf 3, van het Burgerlijk Wetboek
had voorgedaan, vermits thans was
gebleken dat de rechters die op
11 december 1969 en 29 december 1970
gestatueerd hadden, van de werkelijke
toestand niet op de hoogte waren, deze
toestand thans bekend was, en de toen
door de rechter in aanmerking genomen
toestand gevoelig verschilde van de huidige, en het bestreden vonnis dit middel
onbeantwoord laat (schending in het
bijzonder van artikel 97 van de Grandwet);

tweede onderdeel, voor zover zou moeten geoordeeld worden dat het bestreden
vonnis het in het eerste onderdeel aangehaalde middel op passende wijze heeft
beantwoord door de overwegingen : « dat
appellante op het ogenblik dat het
bedrag van de uitkering werd vastgesteld in het kader van de echtscheidingsprocedure tijdelijke werkzaamheden
uitoefende,
waarvan
trouwens
sprake is in het vonnis van echtscheiding, en dat zij geen speciale professionele vorming had; dat niet wordt voorgehouden dat apellante thans een andere
of hogere professionele vorming zou
hebben, en dat zij nog steeds « tijdelijke
bediende , is; dat, zelfs zo de werkzaamheden van appellante ondanks de tijdelijkheid een standvastig karakter zouden
hebben, zij niet de voordelen bieden van
een vaste benoeming in de regelmatige
kaders van de C.I.B.E., waar appellante
werkzaam is >>, het de bewijskracht van
het vonnis van 11 december 1969 en van
het arrest van 29 december 1970 miskent, nu deze beslissingen duidelijk
stelden dat, toen zij geveld werden,
verweerster zonder beroep was, geen
enkel persoonlijk inkomen genoot,
slechts zekere interimaire werkzaamheden had uitgevoerd, geen ernstige lucratieve activiteit zou kunnen uitoefenen en

slechts over zeer weinig tijd beschikte
om een beroepsactiviteit uit te oefenen
(schending in het bijzonder van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek);

derde onderdeel, het bestreden vonnis
aldus de afwijzing van eisers incidenteel
hoger beroep steunt op een reden die op
zichzelf het aangehaald artikel 301 van
het Burgerlijk Wetboek schendt, nu het
nalaat de vergelijking te maken, nodig
voor de toepassing van deze wettest,
tussen verweersters toestand - zoals op
29 december 1970 door de rechter in
aanmerking genomen - en de op die
datum werkelijk bestaande toestand en
de huidige (schending, in het bijzonder
van artikel 301 van het Burgerlijk Wethoek en van artikel 97 van de
Grondwet):

Wat het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat uit de redengeving van het vonnis blijkt dat de
rechtbank van oor·deel is dat, ter·
beoordeling van de door eiser
gevorderde opheffing van de uitkering, de huidige toestand van verweerster moest vergeleken worden
met haar werkelijke toestand op het
ogenblik van de vaststelling van de
uitkering en niet met de op dat
ogenblik door de rechter in aanmerking genomen toestand, aldus overigens impliciet ingaand op de stelling van eiser die in conclusie had
gesteld << dat het eigenlijk zonder
belang was te weten of appellante
(verweerster) de rechtbank en het
hof had voorgelogen waar zij
beweerde zonder inkomsten te
zijn >>;
Overwegende dat derhalve de
rechtbank op de conclusie van eiser,
in zoverre zij betrekking had op het
verschil tussen de toenmalige werkelijke toestand van verweerster en
die welke door de rechterlijke
beslissingen in aanmerking was
genomen, niet meer diende te antwoorden, vermits die conclusie uit
dat oogpunt niet meer ter zake
dienend was wegens de oplossing
die aan het geschil werd gegeven;
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arrest van 29 december 1970 niet
inroept ( 1);
Dat het onderdeel derhalve niet
kan aangenomen worden;
W at
het
tweede
onderdeel
betreft :
Overwegende dat het vonnis
slechts een verwijzing naar de op de
echtscheidingsprocedure
gewezen
beslissingen inhoudt, met name
waar geoordeeld wordt dat verweerster « op het ogenblik dat het
bedrag van de uitkering werd vastgesteld in het kader van de
echtscheidingsprocedure, tijdelijke
werkzaamheden uitoefende, waarvan trouwens sprake in het vonnis
van echtscheiding ... »;
Overwegende dat dez~ interpretatie geenszins onverenigbaar is met
hetgeen werd vastgesteld door het
vonnis van 11 december 1969 dat de
echtscheiding toestond en waarin,
in verband met de uitkering en uit
(1) (2) en (3) De rechter die moest bcslissen
op de vordering tot vermindering of opheffing
van de uitkering (art. 301, § 3, B.W.) had, bij
het onderzoek of de toestand van de verweerster was gewijzigd sinds de rechtbank het
bedrag van de uitkering had vastgesteld met
toepassing van art. 301, § 1, B.W., andere
inkomsten en mogelijkheden in acht genomen
dan die waarmee de vroegere rechtbank
rekening had gehouden; hij had beslist dat de
inkomsten en mogelijkheden van de uitkeringsgerechtigde op dat ogenblik niet dezelfde
waren als die welke door de rechtbank waren
vastgesteld.
De beslissing op de vordering tot vermindering of opheffing was op dat punt niet betwist;
de eiser had o.m. niet aangevoerd dat de
rechter zodoende het gezag van gewijsde van
de eerste beslissing (gewezen met toepassing
van artikel 301, § 1, B.W.) had geschonden en
bovendien, was volgens zijn eigen stelling, die
rechter van die eerste beslissing wettelijk
afgeweken.
Aan
de
rechter
die
overeenkomstig
artikel 301, § 3, B.W. uitspraak had gedaan,
kon dus met meer worden verweten dat hii de
inkomsten en mogelijkheden van de uitkeringsgerechtigde niet had vergeleken met die
welke de eerste rechter bij de vaststelling vari
het bedrag van de uitkering had in aanmerking genomen, maar wei dat hij ze had
vergeleken met die welke volgens hem het
best strookten met de werkelijkheid op dat
ogenblik.

oogpunt van de toestand van verweerster werd overwogen, blijkende voorgebrachte beedigde vertaling, dat verweerster « zo zij zekere
tijdelijke werkzaamheden heeft uitgeoefend sedert het instellen van de
nieuwe eis tot echtscheiding, de
daarvoor ingeroepen reden is dat
het haar door haar echtgenoot verstrekte onderhoudsgeld onvoldoende
is om aan haar drie grate jongens
de standing te verschaffen waarop
zij recht hebben ... »;
Overwegende dat de overige in
het onderdeel overgenomen beschouwingen van het vonnis betrekking hebben, niet op
de
gezegde rechterlijke beslissingen,
maar op de toen bestaande werke
lijke toestand van verweerster vergeleken met de huidige, zodat die
beschouwingen geen schending van
de bewijskracht van die rechterlijke
beslissingen kunnen uitmaken;
Dat het onderdeel
grondslag mist;

feitelijke

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 301,
paragraaf 1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt :, « De rechtbank kan
aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen, uit de goederen en de inkomsten van de andere
echtgenoot, een uitkering toekennen
die, rekening houdend met ZlJn
inkomsten en mogelijkheden, hem
in staat stellen kan in zijn bestaan
te voorzien op · een gelijkwaardige
wijze als tijdens het samenleven ,,;
Overwegende dat de vermindering
of opheffing van de uitkering, die
luidens artikel 301, paragraaf · 3,
tweede lid, door de rechtbank kan
uitgesproken worden indien de toestand van de u;tkeringsgerechtigde
een ingrijpende wijziging heeft
ondergaan zodat het bedrag van de
uitkering niet meer verantwoord is,
dient beoordeeld te worden in functie van de maatstaven in artikel 301,
paragraaf 1, voor de toekenning van
de uitkering gesteld;
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de inkomsten en mogelijkheden van
de uitkeringsgerechtigde, de vergelijking derhalve dient te geschieden
tussen
de toestand,
zoals
hij
bestond op het ogenblik van de
vaststelling van de uitkering, en die
op het ogenblik van de vordering tot
opheffing of vermindering, welke
vergelijking het bestreden vonnis
ook doet (2);
Overwegende dat, nu !outer in het
kader van de toepassing van
artikel 301, § 3, tweede lid, de door
de rechter bij de vaststelling van de
uitkering in aanmerking genomen
toestand, zo deze van de alsdan
werkelijk bestaande toestand zou
verschillen (3), zonder belang is, het
vonnis, door de vroegere werkelijke
toestand te vergelijken met de huidige, de in het onderdeel aangehaalde wetsbepalingen niet schendt
en zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en, voor zoveel als nodig,
301 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis eisers
incidenteel beroep ertoe strekkende het
aan verweerster toegekende onderhoudsgeld af te schaffen, ongegrond verklaart,
;':mder te antwoorden op het middel van
eiser in zijn in hager beroep genomen
conclusie en aanvullende conclusie,
waarin werd aangevoerd dat, meer bijzonder sedert zijn wijziging door de wet
van 9 juli 1975, artikel 301 van het
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het
onderhoudsgeld van de « onschuldige ''
echtgenoot moet worden vastgesteld dermate dat het hem in staat stelt in zijn
bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven,
dat men zich derhalve, voor de beoordeling van het bedrag van het onderhoudsgeld, moest stellen in het jaar 1963, in
hetwelk de samenleving tussen partijen
een einde had genomen, dat eiser toen
als lager officier een maandelijks nettoinkornen had van 14.256 frank, zodat het
bestreden vonnis niet gemotiveerd is
naar de wens van de vermelde grand~
wettelijke beschikking :
(2} en (3} Zie biz. 135.

Overwegende dat nu, zoals uit het
antwoord op het eerste middel
blijkt, het vonnis een andere interpretatie van artikel 301, § 3, van het
Burgerlijk Wetboek geeft dan die
welke in de conclusie werd voorgesteld, de rechter deze conclusie
beantwoordt door ze te verwerpen;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
29 september 1978 l" kamer
Voorzdter : de h. Wauters, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Boon Gejjjkhddende conclusie van de h.
Dumon, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Bi.itzler en Bayart.
1'' KAMER - 29 september 1978

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN MOTIVERINGSVERPL!CHTING -BEG RIP.

VORMREGEL

2° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN- MIDDEL WAARIN SCHENDING
VAN ART. 97 GW. WORDT AANGEVOERD ZONDER DAT NAUWKEURIG WORDT BEPAALD
WAARIN DIE SCHENDING BESTAAT - NIETONTVANKELIJKHEID- BEG RIP.

3° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFT BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGERLIJKE ZAKEN - BEG RIP.

1o De ve1plichting vonnissen en arresten

met redenen te omkleden beantwoordt
aan een vormregel; het middel dat
hierujt is afgeleid dat « tussen de
redenen
en
het
beschikk'ende
gedeelte » van de bestreden beslissing
geen logisch verband bestaat zonder
dat dam·in wordt aangevoerd dat de
redenen en het .beschikkende gedeelte
tegenstrijdig zijn, heeft niets te maken
met die ve1plichting en zou dus niet
kunnen Jeiden tot cassatie wegens
schending van art. 97 Gw. (1).
(1} Raadpl. Cass., 18 dec. 1972 (A.C., 1973,
399) en " De motivering van de vonnissen en
arresten en de bewijskracht van de alden ''•
nr. 13, 22 en vlg., plechtige openingsrede van
1 sept. 1978 van de procureur-generaal Duman,
toen eerste advocaat-generaal.
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afgeleid uit schending van art. 97 Gw.,
waarin enkel wordt aangevoerd dat de
bestreden beslissing « niet is met
redenen omkleed » of« niet voldoende
naar recht is gemotiveerd » (1).
3"

De bewif,kracht van een akte tot
vaststelling van een overeenkomst
wordt niet miskend door de rechter
die er een uitlegging aan geeft welke
verenigbaar is met de betekenis en de
drEJagwijdte ervan (2).

{lVIORTELMANS T. VAN DER KEILEN, SOMERS G.
P. EN J.; MORTELMANS T. SOMERS S.)
ARREST

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 3 november 1976 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen tegen dezelfde beslissing zijn
gericht en derhalve ambtshalve dienen te worden samengevoegd;
1. In zoverre de voorziening
gericht is tegen verweerster in haar
hoedanigheid van voogdes en wettelijke beheerster van de goederen
van haar minderjarig kind Suzanne
Somers:

Overwegende dat eiser bij akte
door mr. Bi.itzler op 1 september
1977 ondertekend en op 16 september 1977 ter griffie neergelegd heeft
verklaard afstand te doen van zijn
voorziening in zoverre zij gericht is
tegen verweerster, Irma Van der
Keilen, weduwe Louis. Somers, in
haar hoedanigheid van voogdes en
wettelijke beheerster van de goederen van haar minderjarig kind
Somers Suzanne;
Overwegende dat de afstand door
mr. De Gryse werd aanvaard zodat
hij niet moest worden betekend;
(1) Raadpl. Cass., 10 okt. 1974, redenen (A.C:,
1975, 186) en de rede waarvan sprake is in de
vorige noot, nrs. 6 tot 10.

(2) Raadpl. de rede waarvan sprake is in
noot 1, inz., nr. 49.

2. In zoverre de voorziening
gericht is tegen verweerster Irma
Van der Keilen in eigen naam, de
verweerders Gustaaf Somers, Paul
Somers, Jozef Somers en verweerster Suzanne Somers :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en voor zoveel als nodig,
46 van het Wetboek van de met het zegel
gelijkgestelde taksen (koninklijk besluit
van 29 september 1938, gewijzigd door
artikel 8 van de wet van 14 augustus
1957, evenwel afgeschaft door artikel 94
van de wet van 3 juli 1969),
doordat het arrest eiser veroordeelt tot
betaling van een schuldbekentenis van
300.000 frank met interesten, en daartoe
het middel van niet-toelaatbaarheid van
deze vordering door eiser in zijn conclusie aangevoerd, verwerpt op grond dat
« geen gegevens voorliggen om aan de
regelmatigheid van de vorm en de werkelijkheid van de inhoud (van de schuldbekentenis) naar de vereisten van
artikel 1326 van het Burgerlijk Wetboek
te twijfelen », en « ge'intimeerde (thans
eiser)
ten
onrechte
de
niettoelaatbaarheid van de vordering vooropstelt op grond van het toepasselijk
wetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen, artikel 46; dat ten deze het
vervullen van fiscale formaliteiten of
verplichtingen zonder invloed is op de
geldigheid van de schuldbekentenis in
burgerlijk recht, maar desgevallend
omgekeerd hiervan afhankelijk >>,
terwij1, eiser in conclusie had aangevoerd dat deze verbintenis sloeg op
prestaties die onderworpen zijn aan de
zegelrechten met name het « zetten van
serres >> en dat, vermits het bewijs van
betaling van belasting overeenkomstig
de wet niet was geleverd, de rechter niet
vermocht kennis te nemen van de vordering op grond van de overgelegde akte,
en terwijl de rechter. in hoger beroep,
door enkel beschouwingen te wijden aan
de geldigheidsvereisten van de schuldbe-·
kentenis zelf, zonder de ontvankelijkheid van de daarop gesteunde vordering
na te gaan, het middel van toelaatbaarheid onbeantwoord laat, waaruit de
schenditlg van artikel 97 van de Grondwet volgt:

Overwegende dat, door te oordelen dat eiser ten onrechte de niettoelaatbaarheid van de vordering
vooropstelt op grond van artikel 46
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facturen zelf; dat de facturen als zodanig
niet kunnen betwist worden, derhalve
ook niet de oorzaak van schuld waarvan
de betaling gevorderd wordt »,
terw1jl eiser in zijn conclusie vooreerst
de gegrondheid van de vordering van de
verweerders weerlegde door de termen
van de overeenkomst zelf in te roepen,
en aldus aan te tonen dat hij het bedrag
slechts verschuldigd zou zijn na de
Dat het middel op dit punt feite- uitvoering van de herstellingswerken
lijke grondslag mist;
door de verweerders, en vervolgens zelf
Dat in zoverre het middel het een tegenvordering formuleerde omdat
de verweerders niet meer in staat zouarrest verwijt artikel 46 van het den zijn de herstellingswerken zelf uit te
Wetboek der met het zegel gelijkge- voeren,
stelde taksen te hebben geschonden,
zodat, eerste onderdeel, de rechter het
het niet preciseert waarin de inge- middel van eiser luidens hetwelk de
roepen schending bestaat;
herstellingswerken aan de serre niet
Dat het middel, derhalve, op dit waren uitgevoerd, in geen enkele reden
beantwoordt (schending van artikel 97
punt niet ontvankelijk is;
van de Grondwet);
tweede onderdeel, de redenen door de
Over het tweede middel, afgeleid uit
rechter geformuleerd om de tegenvordede schending van de artikelen 1134, 1315,
ring van eiser af te wijzen, met name
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
een gebrek aan bewijs van de omvang
Wetboek en 97 van de Grondwet,
en de prijs van de voor rekening van de
doordat, na te hebben vastgesteld dat
verweerders uitgevoerde of uit te voeren
betreffende het door de verweerders
werken, niet van die aard zijn dat zij de
gevorderde bedrag van 100.000 frank,
beslissing over de eis van de verweereen overeenkomst van 11 januari 1962
bestond waarbij bepaald was dat « de . ders tot betaling motiveert, zodat de
redenen en het dispositief van de beslissom van 100.000 frank blijft staan als
sing elk logisch verband op dit vlak
borg totdat de werken zijn uitgevoerd
ontberen, en zodoende de beslissing niet
aan de zogenaamde grote serre , (verten genoege van recht is gemotiveerd
vanging van beschadigde ruiten en het
(schending van artikel 97 van de Grandafsteken van onderlatjes), de rechter
wet);
weigert deze overeenkomst te ontbinden,
zoals bij tegenvordering door eiser werd
derde onderdeel, de rechter, door zijn
gevraagd, · op grond, onder meer, dat
beslissing enkel te steunen op een
« het !outer feit dat gei:ntimeerde (thans
gebrek aan bewijs aan de zijde van eiser
eiser) geen bewijs geeft van de vervanom de vordering van de verweerders toe
ging van de ruiten, die sedert 1962 moet
te kennen, de regels die de bewijslast
gedaan zijn, noch de datum van de
beheersen schendt, vermits het de ververvanging, noch de prijs ervan - en
weerders behoorde aan te tonen dat de
indien bij onmogelijkheid de vervanging
in de overeenkomst bepaalde herstelnog steeds niet zou gedaan zijn, geen
lingswerken werkelijk waren uitgevoerd,
aanduiding, laat staan bewijs, van
alvorens de betaling van de « als borg ,
raming van de uit te voeren herstellindoor eiser behouden som te kunnen
gen, noch van de afwezigheid van de
vorderen (schending van artikel 1315 van
ruiten op zichzelf volstaat om de
het Burgerlijk Wetboek);
stelling van gei:ntimeerde af te wijzen ,
vierde onderdeel, de rechter, door
en doordat het arrest vervolgens, na te
enerzijds de betaling van de als onderhebben vastgesteld « dat partijen de
panel voor de uitvoering van de werken
rechtsgeldigheid van de in overeenkomst
achtergehouden som te bevelen, zonder
van 11 januari 1962 opgenomen verbinanderzijds de uitvoering van de hersteltenissen niet kunnen betwisten "• tenlingswerken door de verweerders vast te
slotte de vordering van de verweerders
stellen, wanneer dit als een voorwaarde
tot betaling van deze 100.000 frank
voor de teruggave van de betrokken som ·
gegrond verklaart op grond dat « de

van het toepasselijk wetboek cter
met het zegel gelijkgestelde tal<sen
en dat ten deze het vervullen van de
fiscale formaliteiten of verplichtingen zonder invloed is op de geldigheid van de schuldbekentenis in
burgerlijk recht, maar desgevallend
omgekeerd hiervan afhankelijk, het
arrest de conclusie, zoals zij in het
middel is .samengevat, beantwoordt;
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bestaande overeenkomst die voor hen
als wet geldt, toe te passen (schending
van artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek), minstens de bewijskracht van
deze overeenkomst miskent (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek);

Wat het eerste en het tweede
onderdeel samen betreft :
Overwegende dat eiser in conclusie stelde dat een bedrag van
100.000 frank werd ingehouden voor
werken, met m1me, vervanging van
. gesprongen ruiten van een serre,
· die door de verweerders nog moesten worden uitgevoerd, dat deze
ruiten nooit werden vervangen
'zodat dit bedrag niet was verschuldigd;
Dat, door te oordelen dat geen
enkele gelijkwaardigheid .bedongen
werd tussen de nog uit te voeren
werken en de 100.000 frank en, zelfs
indien die gelijkwaardigheid impliciet in de ov.ereenkomst wordt verondersteld, eiser die werken niet
gedetailleerd heeft geraamd, de verweerders tot uitvoerihg heeft uitgenodigd noch aangemaand.onmiddellijk na 11 januari l962, dit alles
" terwijl blijkbaar toch nog voor
4.513 frank herstellingen aan de
serre werden uitgevoerd, waarover
het detail in de bijlage van de
factuur van .23 juli 1962 », het arrest
voormelde conclusie beantwoordt;
Overwegende dat, in zoverre het
middel betoogt dat artikel 97 van de
Grondwet geschonden werd omdat
<< de beweegredenen en het dispositief elk logisch verband ontberen · »
zonder aldus te doen gelden dat er
strijdigheid zou bestaan tussen de
redengeving en het disposi~ief, het
onontvankelijk is daar het met de:;>;e
wetsbepaling niets uit te staan
heeft;
Overwegende dat, in zoverre het
middel ook betoogt. dat artikel. 97
van de Grondwet geschonden werd
orridat bet arrest niet gemotiveerd is
of << niet ten genoege van recht

gemotiveerd is », het niet aanduidt
waarom en hoe de motivering, door
deze wetsbepaling geeist, ontbreekt
en derhalve ook onontvankelijk is;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, door te oordelen dat blijkbaar toch nog herstellingen werden uitgevoerd aan de
serre waarover het detail in de
bijlage
van
de
factuur
van
23 juli 1962 en dat geen enkele
gelijkwaardigheid tussen de uit te
voeren werken en de 100.000 frank
werd bedongen, het arrest aanneemt dat de verweerders het
bewijs hebben geleverd van de uitvoering van de werken waartoe zij
zich hadden verbonden;
Dat het zodoende een juiste toepassing maakt van de regels inzake
de bewijslast;
W at het vierde onderdeel betreft :
.Overwegende dat het arrest van
de door het onderdeel bedoelde
overeenkomst
een
interpretatie
geeft die met de betekenis en de
draagwijdte ervan verenigbaar is en
daaraan de gevolgen geeft die zij
tussen de partijen heeft zodat noch
de artikelen 1319, 1320 en 1322, noch
artikel 1134 van hetBurgerlijk Wethoek werden geschonden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, voegt samen de
zaken ingeschreven onder de nummers 2104 en 2271; verleent akte
van de afstand van de voorziening
in zoverre zij gericht is tegen verweerster, Irma Van der · Keilen,
weduwe Louis Somers, in haar hoedanigheid van voogdes en wettelijke
beheerster van de goederen van
haar minderjarig kind, Suzanne
Somers; verwerpt de voorzieningen
voor het overige; veroordeelt eiser
in de kosten.
29 september 1978 1• kamer Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter- Verslaggever: de-h. GerniersGelijkluidende conclusie van de h.
Dumon, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Butzler, De Gryse.
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(" SOCOFONDA, N.V. T. WANTE, SMETS,Q.Q.)
ARREST

1° TUSSENKOMST

BURGERLIJKE
ZAKEN CASSATIEGEDING - VORDERING
TOT B!NDENDVERKLARING VAN HET ARREST
-VORAI.

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING
BURGERLIJKE ZAKEN - VORDERING EX
ARTT. 1382 EN 1383 B.W. - AANNE:I'l!NG VAN
DE VORDERING DOOR DE RECHTER NA
AMBTSHALVE AANVULLING VAN DE DOOR
PARTIJEN AANGEVOERDE REDENEN - GEEN
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN VERDEDIGING - BEG RIP.

3° RECHTBANKEN

BURGERLIJKE

ZAKEN VORDERING EX ARTT. 1382
EN 1383 B.W. - AANNEMING VAN DE VORDERING DOOR DE RECHTER NA AMBTSHAL'.'E
AANVULL!NG VAN DE DOOR PARTIJEN AANGEVOERDE REDENEN GEEN MACHTSOVERSCHRIJDING - BEG RIP.

1o Het betrekken in het cassatiegeding

van een partij wier hager beroep tegen
de eiser definitief niet ontvankelijk is
verklaard, maar die hoofdelijk met de
eiser ten voordele van een derde is
veroordeeld, kan gelden als een vordering tot bindendverklal"ing van het
arrest (1).
2o en 3° De rechter die, op een vordering
ex artt. 1382 en 1383 B. W., ambtshalve
beslist dat een feit, dat niet tot staving
van de vordering was aangevoerd, een
lout oplevert die in oorzakelijk verband staat met de schade, schendt he!
algemeen rechtsbeginsel dat de rechten van de verdediging moeten worden
geeerbiedigd en maakt zich schuldig
aan machtsoverschrijding (2); die
rechter beslist daarentegen wettelijk
dat het feit dat ten grondslag ligt aan
een dergelijke vordering bewezen is
op grand van redenen die hij ambtshalve heeft toegevoegd aan die welke
de eiser had aangevoerd, wanneer hij
zijn redenen afleidt uit regelmatig aan
zijn beoordeling onderworpen gegevens (3). (Impliciet).

(1) Raadpl. Cass., 21 okt. 1977 (A.C., 1978,
242).
.
(2) Cass., 10 okt. 1974 (A.C., 1975, 165).
(3) Raadpl. onder meer Cass., 27 juni 1975
(A.C., 1975, 1160) en 3 mei 1978 (ibid., 1978,
1035).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 december 1976 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Overwegende dat het arrest het
hager beroep van verweerder qualitate qua tegen eiseres niet toelaatbaar verklaart;
Overwegende echter dat, nu het
arrest bepaalde veroordelingen " in
solidum » tegen eiseres en verweerder uitspreekt, de tegen verweerder
gerichte voorziening als oproeping
tot bindendverklaring van het arrest
kan gelden;

Over het middel afgeleid uit de schending van het algemeen rechtsbeginsel
betreffende de eerbiediging van de rechten van de verdediging, van de artikelen 807 en 1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek, van het hierdoor gehuldigd
algemeen rechtsbeginsel dat de rechter
verbiedt over niet gevorderde zaken te
oordelen en van de artikelen 1382.
1383 ·van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerster te betalen, in solidum met verweerder qualitate qua
162.498 frank en tevens 157/183 van
75.450 frank, te vermeerderen met de
vergoedende en gerechtelijke interesten
en bovendien 4/5 van de kosten van
verweerster in eerste aanleg begroot op
14.675 frank, op grand dat de verhouding
tussen verweerster en eiseres wordt
beheerst door de princiepen van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en dat eiseres alleszins een
fout heeft begaan " door, nu de nadelige
gevolgen van het heien van de palen
door haar waren gekend en tijdens de
uitvoering van de werken moesten worden opgemerkt, niet te eisen dat de
nodige onderschoringswerken zouden
worden uitgevoerd, waartoe zij door
artikel 6 van haar algemene voorwaarden overeengekomen met haar opdrachtgevers uitdrukkelijk gemachtigd werd,
welke onderschoringswerken blijkens de
aan het hof overgelegde documenten en
zoals uit het deskundigenverslag dient te
worden afgeleid, noch gevraagd noch
uitgevoerd werden », welk feit niet door
verweerster tot staving van haar oorspronkelijke vordering werd aangevoerd,
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Jie op een vordering welke berust op de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, van ambtswege beslist dat een
feit dat niet tot staving van de vordering
was aangevoerd, een fout oplevert en op
grond hiervan de dader ervan tot schadeloosstelling veroordeelt, enerzijds het
algemeen rechtsbeginsel dat de rechten
van de verdediging moeten worden geeerbiedigd schendt, daar de verdediging
niet in de mogelijkheid werd gesteld om
deze fout zelf en het oorzakelijkheidsverband met de aangevoerde schade aan
te vechten, en anderzijds zijn macht
overschrijdt daar hij noch het voorwerp
noch de oorzaak van de vordering kan
wijzigen (schending van de artikelen 807
en 1138, 2", van het Gerechtelijk Wethoek en van de hiervoor aangehaalde
rechtsbeginselen};
tweede onderdeel, het arrest ten deze
heeft nagelaten het noodzakelijk oorzakelijkheidsverband vast te stellen tussen
de ambtshalve ingeroepen fout van eiseres en de door verweerster aangevoerde
schade (schending van de artikelen 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende
dat
verweerster
voor de eerste rechter in conclusie
aanvoerde dat eiseres ten onrechte
voorhield dat zij geen fout of nalatigheid had begaan terwijl deze
uitdrukkelijk bleek uit het verslag
van deskundige Maeremans, die dit
in zijn verslag herhaaldelijk aanstipt en onqer meer vermeldt dat de
verweerders (thans eiseres en verweerder) geen onderschoringswerken onder de scheidingsmuur tussen beide panden hebben uitgevoerd; dat verweerster voor het hof
van beroep naar haar in eerste
aanleg genomen conclusie verwees;
Overwegende dat daaruit blijkt
dat het arrest geen foutief feit van
eiseres heeft aangehouden dat niet
door verweerster tot staving van
haar eis werd ingeroepen; dat het
arrest aldus de rechten van de
verdediging niet miskent en evenmin het voorwerp of de oorzaak van
de eis wijzigt;
Dat het onderdeel
feitelijke
grondslag mist;

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, door ten laste
van eiseres te leggen dat zij de
onderschoringswerken niet heeft
verricht die geboden waren, alhoewel « de nadelige gevolgen van het
heien van de palen door haar
gekend waren en tijdens de uitvoering der werken moesten opgemerkt
worden >>, het arrest duidelijk aanstipt dat de tekortkoming die het
eiseres verweet de oorzaak van de
aangevoerde schade was;
Dat het onderdeel feitelijke
grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
29 september 1978 1" kamer
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Sury GelijkluMende conclusie van de h.
Dumon, procureur-generaal - Advocaten : mrs. A. De Bruyn en De Gryse.

3'

KAilmR -

2 oktober 1978

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN CONCLUSIE VOOR DE RECHTER IN HOGER
BEROEP BESLISSING VAN DE EERSTE
RECHTER WAARIN OP DIE CONCLUSIE IS
RECHTER IN HOGER
GEANTWOORD BEROEP DIE VERWIJST NAAR DE REDENEN
VAN DE EERSTE RECHTER - REGELMATIG
GEMOTIVEERDE BESLISSING.

De rechter in hager beroep, die verwjjst
naar de redenen van de eerste rechte1;
antwoordt op de voor hem genomen
conclusie, als die redenen een antwoord inhouden op de vordering of
het verweer in hager bel'Oep (1). (Art.
97 Gw.).
(• JEAN DELFORTRIE FILS
T. WILLIAME)

>

P.V.B.A.

Met de notitie overeenstemmend arrest.
2 oktober 1978 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter
Versla;;r;;rever : Baron Vin<;otte
(1} Cass., 16 juni 1977 (A.C., 1977, 1068i.
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Advo-

mogelijkheid werd gesteld het dossier op
deugdelijke wijze in te zien en een
geschreven conclusie te nemen :

Op dezelfde dag is een arrest in
dezelfde zin gewezen op voorziening in
cassatie van dezelfde eiseres tegen een
arrest inzake Ciselet van 16 november
1977 van het Arbeidshof te Brussel

Overwegende dat het procesverbaal van de terechtzitting van
29 mei 1978 vermeldt dat eiser
tijdens deze terechtzitting zijn verdediging heeft voorgedragen en dat
zijn raadsman heeft gepleit; dat uit
de stukken waarop het Hof verm:ag
acht te slaan niet blijkt dat eiser
aangevoerd heeft dat hij slechts
laattijdig kennis had kunnen nemen
van het bijkomend onderzoek of dat
hij uitstel van de zaak heeft
gevraagd ten einde een conclusie te
kunnen neerleggen;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
En overwegende, voor het overige,
dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de
beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

Ge]jjkluidende conclusie van
Duchatelet, advocaat-generaal caat: mr. P. Ansiaux.

2' KAMER - 3 oktober 1978

RECHTEN

VAN

DE

VERDEDIGING

STRAFZAKEN BEKLAAGDE DIE ZICH
OVER DE ZAAK ZELF HEEFT VERDEDIGD
ZONDER TE ZEGGEN DAT DE GEVOLGDE
PROCEDURE ZIJN RECHTEN VAN VERDEDIGING HEEf'T GESCHONDEN SCHENDING
VOOR HET HOF AANGEVOERD NIETONTVANKELIJKHEID.

Het middel dat hieruit is afgeleid dat de
rechten van de verdediging geschonden z1jn doordat de raadsman van de
beklaagde te laat kennis heeft gekregen van een b1jkomend onderzoek en
doordat hJj het dossier niet behoorlijk
heeft kunnen inzien en evenmin een
schriftelijke conclusie heeft kunnen
nemen, kan niet voor het eerst in
cassatie worden voorgedragen, wanneer die beklaagde zich over de zaak
zelf heeft verdedigd zonder zodanige
schending aan te voeren (1).
(HEYRMAN T. VERHELST)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 29 mei 1978 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de rechten van de verdediging,
doordat de

rechtbank

de

zaak

op

29 mei 1978 heeft behandeld,

terwijl eisers raadsman pas op die
datum inzage kon krijgen van het bijkomend onderzoek en hij niet in de
(1) Cass., 2 mei 1977 (A.C., 1977, 896).

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.
3 oktobei' 1978 - 2' kamer - Voorzitter : baron Richard, voorzitter - Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Charles, eerste
advocaat-generaal Advocaat : ni.r.
Marijnen, Mechelen.

2' KAMER - 3 oktober 1978

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - ARREST
VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING - VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DRAAGWIJDTE.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE
PARTIJ, EISERES - VOORZIENING NIET BETEKEND- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

-1431" De burger/jjke partJ'j is enkel ontvan-

kehjk om zich tegen een arrest van
budenveivolgingstelling in cassatie te
voorzien, in zoverre zij hierbjj veroordeeld wordt tot schadeve1goeding
jegens de verdachte en in de kosten
van de strafvordering of van de burgerlijke rechtsvordedng eD in zoverre
het arrest een andere beschikking
bevat die uitsludend betrekldng heeft
op de burgerhjke rechtsvordering (1).
2" Niet ontvankehjk is de voorziening
van een bwgerhjke part1j, die niet is
betekend aan de partJj tegen wie zij is
gericht (2). (Art. 418 Sv.)
(VA:-/DER CA:\mE:-l T. CHARLOT!r\C}
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 maart 1978 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat de burgerlijke
partij aileen cassatieberoep tegen
een arrest van buitenvervolgingstelling kan instellen voor zover zij
veroordeeld wordt tot schadevergoeding jegens de verdachte en in de
kosten van de strafvordering of in
die van de civielrechtelijke vordering of voor zover het arrest een
andere beschikking bevat die uitsluitend betrekking heeft op de
civielrechtelijke vordering;
Overwegende dat, voor zover eiseres ten deze hoedanigheid heeft om
cassatieberoep in te stellen, uit de
stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan niet blijkt dat zij haar
voorziening heeft doen betekenen
aan de partijen tegen wie zij gericht
is;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, en ongeacht de
middelen die door eiseres worden
aangevoerd en die vreemd zijn aan
de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
(1) Cass., 19 sept. 1978 (A.C., 1979, 35).
(2) Cass., 21 sept. 1977 (A.C., 1978, 94).

3 oktober 1978 - 2' kamer - VoOJ-zitter : baron Richard, voorzitter - Verslaggever : de h. Lebbe - Gehjkluidende
conclusie van de h. Charles, eerste
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Archambeau, Brussel.

2"

KA:\IER -

3 oktober 1978

CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKE:-i BEPERKT TOT HET BETIVISTDI VA:-1
EE:-l FEITELIJKE 0:\ISTA:-/DIGHEID DIE 1:-1 DE
BESTREDE:\ BESLISSI:\G E:\KEL IS VASTGESTELD DOOR HET BE\\'EZEi'l VERKLARE:-1 \"A:'i"
DE A.'\:\ ElSER TE:\LASTEGELEGDE FElT£:\ 1:-/
DE BEWOORDI:'i"GEX VA;.; DE WET
:\lET
0:\TI',\:\KELIJK :\IIDDEL.
~IIDDEL

Niet ontvankelijk is het middel dat zich
ertoe beperkt een feitehjke omstandigheid te betwisten die in de bestreden
beslissing enkel is vastgesteld door het
bevvezen verklaren van de aan eiser
tenlastegelegde !eden in de bewoordingen van de wet.
(BRL'TSAERT)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 juni 1978 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 20, 25, eerste,
tweede, derde en vierde lid, en 28 van
het
ministerieel
besluit
van
21 februari 1951, gewijzigd bij ministerieel besluit van 19 oktober 1964,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om als veehandelaar, slager, transportondernemer, fabrikant of handelaar in
dierenvoeders, het ontsmettingsboekje
voor het aangegeven voertuig niet stipt
te hebben bijgehouden,
terwijl de bepalingen van de vorengemelde ministeriele besluiten enkel toepasselijk zijn op de personen die de erin
op beperkende wijze opgesomde beroepen uitoefenen, en eiser geen enkel van
die beroepen maar uitsluitend het
beroep van landbouwer uitoefent :

Overwegende dat het arrest de
feiten ten laste van eiser bewezen
verklaart in de termen van de wet
en zodoende vaststelt dat eiser een
van de in artikel 20 van het ministerieel besluit van 21 februari 1951
aangeduide beroepen uitoefent;
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Overwegende dat het middel, dat
die vaststelling betwist, het Hof zou
verplichten feitelijke gegevens na te
gaan en aldus feiten en recht vermengt;
Dat het derhalve niet ontvankelijk is;
En overwegende, voor het overige,
dat de stubstantiele 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.
3 oktober 1978 - 2' kamer - Vowzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Charles, eerste
advocaat-generaal Advocaat
mr.
d'Udekem d'Acoz, leper.
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KAMER-

4 oktober 1978

RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG
TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE
MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN,

ART. 6.1 RECHT VAN EEN IEDER OP
BEHANDELING VAN ZIJN ZAAK BINNEN EEN
REDELIJKE TERMIJN - REDELIJKE TERMIJN
-BEGRIP.

B1j de beoordeling van de redelijke
te1mijn waarbinnen, krachtens art. 6.1,
Europees Verdrag Rechten van de
JI!Iens, een zaak dient te worden
behandeld, moet o.m. worden gelet op
de aard en de gevolgen van het aan de
beklaagde tenlastegelegde misdrijf, de
bescherming door korte ve1jaring van
de strafvordering, alsmede op het feit
dat de « redehjke termijn " bij het
vooronderzoek enkel ingaat in zoverre
de betrokkene ten gevolge van dat
vooronderzoek verplicht is geweest
maatregelen te nemen om zich te
verdedigen tegen de beschuldigingen
die in de zin van het verdrag tegen
hem zijn ingebracht (1).
(1) Zie de verwijzingen in de conclusie O.M.,
verschenen in Bull. en Pas., 1979, I, 153.

(DE GIEY, ROYALE BELGE)
ARREST (

vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 april 1978 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Nijvel;
I. Op de voorziening van eiser,
beklaagde :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 6.1 van het bij de
wet van 13 mei 1955 goedgekeurde
verdrag van 4 november 1950 tot
bes~herming van de rechten van de
mens en van de fundamentele vrijheden,
doordat, om eiser op de tegen hem
ingestelde strafvordering uit hoofde van
een op 2 juli 1976 gepleegde overtreding
van het Wegverkeersreglement te veroordelen, het bestreden vonnis eisers
middel met een beroep op artikel 6.1 van
het verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden afwijst en beslist dat
de bepalingen van dat verdrag niet
werden geschonden,
terwijl er na 16 augustus 1976 geen
enkele onderzoeksopdracht meer werd
uitgevoerd en er tussen die datum en de
op 22 juli 1977 aan eiser betekende
dagvaarding derhalve een abnormaal
lange termijn verlopen is die niet meer
« redelijk » te noemen is in de zin van
artikel 6.1 van voormeld verdrag :

Overwegende dat bij de beoordeling van de termijn binnen welke
krachtens artikel 6.1 van het verdrag tot bescherming van de rech:..
ten van de mens en de fundamentele vrijheden de zaak client behandeld te worden, er onder meer moet
gelet worden op de aard en de
gevolgen van het aan beklaagde ten
laste
gelegde misdrijf,
op
de
bescherming die hij
gebeurlijk
geniet door de korte verj aring van
de strafvordering terzake, alsook op
de regel volgens welke de redelijke
termijn slechts dan bij het vooronderzoek ingaat wanneer de betrokkene ten gevolge van dat vooronderzoek verplicht is geweest bepaalde
maatregelen te nemen om zich te
verdedigen tegen de beschuldigingen die in de zin van het verdrag
tegen hem werden ingebracht;
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Dat de rechters in hager beroep
ten deze wettelijk hebben kunnen
beslissen dat de zaak binnen een
redelijke termijn behandeld werd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het vonnis beslist dat de zaak
binnen een redelijke termijn behandeld
werd en daartoe vermeldt dat als bet
openbaar ministerie er zich gedurende
vele maanden van onthouden heeft eiser
te vervolgen, zulks kan te wijten zijn
aan bet feit dat enerzijds dat ministerie
voornemens was eiser een schikking
voor te stellen en dat anderzijds zijn
diensten overbelast waren,
terw1jl, ee•-ste onderdeel, die redengeving dubbelzinnig is vermits niet tegelijk
kan geoordeeld worden dat de houding
van de vervolgende overheid zich laat
verantwoorden door deze of gene
omstandigheid en dat de vertraging
waarmee eiser gedagvaard werd zich
laat verklaren door de werkoverlast van
bet parket;
tweede onderdeel, geen enkel gegeven
van bet dossier die werkoverlast van bet
parket doet blijken, zodat de correctionele rechtbank in dat opzicht afgegaan
is op een persoonlijke kennis van die
toestand:

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
4 oktober 1978 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Fe)tz,
Nijvel.
2" KA \1ER - 4 oktober 1978

WEGVERKEER MENT ART. 12.3.1 -

WEUVERKEERSREGLEVOORRANG - SNELHEID
VAN HET -·CJORRANGHEBBEND VOERTUIG
WAARDOOR
DE
VOORRANGSPL!CHTiGE
BESTUURDE!\ IN ZIJN GERECHTVAARD!GDE
VERWACHTINGEN BEDROGEN IS - ONOVERKOMEL!JKJ<: DWAL!NG.

De voorrang van de bestuurder op de
openbare weg geldt o1·er de hele
breedte van die weg en i:· onafhanke~
lijk van de wijze waarop die bestuur~
der njdt; de rechter kan de voorrangsplichtige van aile aansprakelijkheid
slechts vrijstellen, indien hij vaststelt
dat de gedraging van de voorranghebbende bestuurder zodanig was, o.m.
door de snelheid waarmee hij reed,
dat daardoor de voorrangsplichtige
bestuurder in z1jn gerechtvaardigde
verwachtingen is bedrogen en aldus
bij die weggebruiker een onoverkomelijke dwaling heeft doen ontstaan (1).
(Art. 71 Sw.)

(MOR!SSENS Q.Q. T. PRUDHOMME)
Overwegende dat ingevolge het op
het eerste middel verschafte antARREST ( vertaling)
woord het tweede middel niet ontRET HOF; - Gelet op het bestrevankelijk is bij gebrek aan belang;
den vonnis, op 5 mei 1978 in hager
En overwegende dat de substan- beroep gewezen door de Correctio-'
WHe of op straffe van nietigheid nele Rechtbank te Charleroi;
voorgeschreven rechtsvormen in
Over het m1ddel, afgeleid uit de schenacht zijn genomen en de beslissing
ding van de artikelen 97 van de Grandovereenkomstig de wet is gewezen;
wet, 1382, 1383 van bet Burgerlijk WetII. Op de voorziening van eiseres, hoek,
71
van
bet
Strafwet'ooek,
burgerrechtelijk
aansprakelijke 10.1.1• en 12.3.1, eerste lid, van het
partij :
koninklijk be;sluit van 1 december 1975
Overwegende dat eiseres geen boudende algemeen reglement op de
enkel middel aanvoert waarop het politie van bet wegverkeer,
doordat bet vonnis verweerder van bet
Hof vermag acht te slaan; dat
immers
de
memorie
die
op hem ten laste gelegde vrijspreekt en zich
4 juli 1978 zonder ambtelijke tus- onbevoegd verklaart om kennis te
senkomst van een advocaat bij het
Hoi van Cassatie ter griffie van het
(1) Raadpl. Cass., 12 nov. 1973 (A. C., 1974,
Hof werd neergelegd, niet ontvan- 291);
. 27 okt. 1975 (ibid., 1976, 261) en
kelijk is;
28 JUI1! 1976 (ibid, 1976, 1218).
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beklaagde had ingesteld, op grond " dat
aan beklaagde werd verweten dat hij de
voorrang rechts die Morissens genoot,
niet in acht heeft genomen; dat de
getuige Magirus in dat verband bevestigd heeft dat een weggebruiker die de
rue du Vieux Moulin wil inrijden, noodzakelijkerwijze, na te hebben stilgehouden, het kruispunt een weinig op moet
rijden, aangezien er in de richting van
de rue du Vieux Moulin volstrekt geen
zicht is; ... dat zowel de situatietekening
als de schade aan Prud'hommes wagen
aantoont dat de botsing zich ten
opzichte van Morissens' rijrichting links
op de rijbaan heeft voorgedaan; dat de
plaats van de botsing, zoals die door de
verbalisanten werd weergegeven, en het
feit dat Prud'hommes wagen rechts
vooraan beschadigd werd, in dat verband
veelbetekend zijn; ... dat het ongeval
uitsluitend te wijten is aan de fout van
de burgerlijke partij, die binnen een
bebouwde kom met een overmatige snelheid gereden heeft en, ten opzichte van
zijn eigen rijrichting, links op de rijbaan
tegen beklaagdes voertuig is aangebotst ••,
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis
niet antwoordt op de conclusie waarin
eiser. qualitate qua betoogde dat Morissens niet overmatig snel reed; dat de
getuige Magirus het voertuig van Morissens namelijk niet heeft gezien en zijn
indruk enkel steunde op het door de
motorfiets gemaakte lawaai; dat die
snelheid hoe dan ook geen oorzakelijk
verband heeft met het ongeval vermits
de voorrangplichtige verweerder ook met
Morissens' snelheid rekening diende te
houden (schending van artikel 97 van de
Grond)Vet);
tweede onderdeel, eiser qualitate qua
in ,;ijn conclusie betoogde dat Morissens'
stand ·midden op de rijbaan geen fout
opleverde vermits die het gevolg was van
het feit dat er rechts op de weg, gezien
in de rijrichting van de motorfietser,
voertuigen geparkeerd stonden, welke
stand het vonnis wel als foutief aangemerkt heeft zonder evenwel de voormelde conclusie te beantwoorden en
zoilder het litigieuze feit van de geparkeerde voertuigen ook maar tegen te
spreken (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
derde onderdeel, de voorrang van
rechts die Morissens genoot, over de
valle breedte van de rijbaan gold en de
verweerder Prud'homme dus, naarmate

hi] die rijbaan verder opreed, die voorrang moest in acht nemen rekening
houdend met Morissens' stand en snelheid, ook a! waren die dan foutief, en de
overwegingen van het bestreden vonnis
geenszins doen blijken dat Morissens'
fouten voor Prud'homme een overmacht
zouden hebben opgeleverd, zodat de
beslissing volgens welke Prud'homme
voor dat ongeval in genen dele aansprakelijk is, niet wettelijk verantwoord is
(schending van de artikelen 10.1.1",
12.3.1, eerste lid, van het Wegverkeersreglement, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 71 van het Strafwetboek en
97 van de Grondwet) :
Overwegende dat verweerder vervolgd werd wegens slagen of verwondingen bij gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg alsook wegens
het niet naleven van de voorrang
rechts die de burgerlijke partij
genoot;
Overwegende dat de voorrang van
een bestuurder die een voorrangsweg berijdt, gelding heeft over de
volle breedte van die weg en onafhankelijk is van de rijwijze van die
bestuurdet; dat de rechter de voorrangsplichtige niet van alle aansprakelijkheid kan ontslaan dan indien
hij vaststelt dat de gedragingen van
de voorranghebbende bestuurder
zodanig zijn geweest dat zij de
voorrangplichtige bestuurder in zijn
gerechtvaardigde
verwachtingen
bedrogen hebben en voor deze laatste weggebruiker dan ook een
onoverkomelijke dwaling hebben
opgeleverd;
Overwegende dat doordien hij de
in het eerste en tweede onderdeel
van het middel bedoelde conclusies
niet beantwoordt en enkel de in het
derde onderdeel vermelde overwegingen tot grondslag neemt, de
rechter zijn beslissing niet regelmatig met redenen omkleedt noch
wettelijk verantwoordt;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het
uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvordering; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk
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verweerder in de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting
houdend in hoger beroep.
4 oktober 1978 - 2" kamer - VoOI·zitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Screvens -,- GelijkJuidende conclusie van de h. Krings,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Houtekier.
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VONNISSEN EN ARRESTEN -

STRAFZAKEN - PLAATSOPNEMING DOOR DE EERSTE RECHTER INACHTNEMING VAN DE
REGELS BETREFFENDE DE OPENBAARHEID
VAN DE TERECHTZITTINGEN NIET VASTGESTELD - RFCHTER Ill: HOGER BEROEP DIE
ZIJN BESLISSING GRONDT OP DE VASTSTELLINGEN BIJ DE PLAATSOPNEM!NG - NIETIGHE!D.

Wannee1; in strafzaken, de eerste rechter. zich ter plaatse heeft begeven en
noch het proces-verbaal van deze
onderzoeksmaatregel, noch het vonnis
vaststellen dat de regels betreffende
de openbaarheid van de terechtzittingen zijnin acht genomen, is het auest
dat z1jn beschikkende gedeelte onder
flleer grondt op de bij die plaatsopneming gedane vaststellingen zelf door
nietigheid aangetast (1).
(MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER VAN BRUSSEL, BOUBEKER T. GENAILLE,
• TRAMAT, P.V.B.A.,, BELGIE INDUSTRIE •)
ARREST (

vertafing)

HET HOF; -,..... Gelet op het bestreden arrest, op 11mei 1978 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. lri zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de rechtsvordering van het openbaar ministerie jegens de eerste en
de tweede verw~erder, respectievelijk beklaagde en burgerrechtelijk
aansprakelijke partij :.
Overwegende dat de eisers als
burgerlijke partijen niet in door de
openbare partij gemaakte kosten
(1) Cass., 8 jan. 1973 (A. C., 1973, 467).

zijn veroordeeld en derhalve niet
bevoegd zijn om zich tegen die
beslissingen in cassatie te voorzien;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van de
derde verweerster, Belgie Industrie :
Overwegende dat voor de feitenrechter tussen de eisers en de derde
verweerster geen enkel geding aan..:
hangig is geweest en dat ten laste
van de eisers evenmin enige veroor~
de ling tert gunste van die .verweer~
ders is uitgesproken; zodat de voorziening in zoverre niet ontvankelijk
· is;
III. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvorderingen van
de eisers jegens de eerste en de
tweede verweerder :
Over het eerste middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 96, 97 van de
Grondwet, 190 en 211 van het Wetboek
van Strafvordering,
doordat het bestreClen arrest gewezen
werd na een. procedure die door nietigheid was aangetast, nu het procesverbaal van de door de correctionele
rechtbank gedane plaatsopneming niet
vaststelt dat de regels betreffende de
openbaarheid van de behandeling in
acht zijn genomen,
waaruit volgt dat het arrest, doordien
het de door de eerste rechter gevoerde
behandeling niet heeft verworpen, de
nietigheid van het beroepen vonnis heeft
overgenomen en meteen door datzelfde
gebrek is aangetast :

Overwegende dat de correctionele
rechtbank op 2 februari 1977 efln
plaatsopneming heeft gelast die
inderdaad op 11 mei 1977 is uitgevoerd;
Overwegende dat noch het daarbij opgestelde proces-verbaal noch
het beroepen vonnis van 1 juni 1977
vaststelt dat bij die plaatsopneming
de behandeling van de zaak in het
openbaar is geschied;
Overwegende dat die substantiele
vorm derhalve moet worden geacht
niet te zijn veri:i,cht;
Dat dientengevolge het bestredEm
arrest, dat de .vaststellingen die 'de
eerste rechter . bij de plaatsopneming heeft gedaan niet . geweerd
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heeft uit de gegevens aan de hand
waarvan de rechters in hager
beroep tot hun overtuiging zijn
gekomen, eveneens nietig is;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, en zonder dat er
grand bestaat tot toetsing van het
tweede door de eisers voorgedragen
middel, dat niet tot ruimere cassatie
of tot cassatie zonder verWIJzmg
leiden kan, vernietigt het bestreden
arrest in zoverre het uitspraak doet·
over de burgerlijke rechtsvorderingen van de eisers jegens de eerste
en de tweede verweerder en over de
kosten van die rechtsvorderingen;
verwerpt de. voorziening yo or het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt de eisers in
de kosten van de betekening van
hun voorziening aan het openbaar
ministerie en aan Belgie Industrie;
laat het overige van de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Bergen.
4 oktober 1978 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, advocaat-generaal
Advocaat
mr.
L. Simont.
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RECHTERLIJK GEWIJSDE

GEZAG

VAN GEWIJSDE- BEGR!P.

Het gezag van gewijsde geldt niet enkel
vo01· betgeen in een vonnis uitdrukkeJijk is beslist over een gescbilpunt,
maar oak vo01· alles waarop, m.b.t. de
betwisting vooi' de rechter, diens
beslissing noodzakelijk, zij het impliciet, berust (1). (Art. 23 Ger. W.)

(1) Cass., 15 Jan 1942 (Bull. en Pas., 1942, I,
12); 4 mei 1944 (ibid., 1944, I, 341), 5 jan.
1952 (ibid., 1952, I, 638), 9 jan. 1969 (A.C., 1969,
454), 5 dec. 1969 (ibid., 1970, 330), 20 feb.
1975 (ibid., 1975, 696); cfr. ROGER PERROT, Chose
jugee, Rep. Dalloz, nrs. 82 tot 85; vgl. Cass.,
21 sept. 1976 (A.C., 1977, 83}.

(BASYN, LES NOUVEAUX ATELIERS LEBRUN
T. REMUS)
ARREST ( vertafing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 mei 1978, in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Nijvel;
Overwegende dat het vonnis
enkel uitspraak doet over de burgerlijke belangen;
Over bet middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 19, 23, 24, 25, 26,
28 van het Gerechtelijk Wetboek, 1329,
1320 van het Burgerlijk Wetboek en 46,
inzonderheid § 1, 5", en § 2, tweede lid,
van
de
Arbeidsongevallenwet
van
10 april 1971,
doordat het bestreden vonnis eerst
aanneemt dat het litigieuze ongeval zich
heeft voorgedaan terwijl verweerder zijn
arbeidsovereenkomst in dienst van eiseres uitvoerde en dat het een eigenlijk
arbeidsongeval was in de wettelijke zin,
maar vervolgens niettemin eiseres en
eiser, haar aansprakelijke aangestelde,
veroordeelt tot betaling van de schadevergoeding die verweerder naast de bij
de arbeidsongevallenwet bepaalde vergoedingen nog vorderde tot herstel van
zijn schade volgens de regels van de
burgerrechtelijke
aansprakelijkheid;
doordat het bestreden vonnis aldus verweerders burgerlijke rechtsvordering
heeft toegewezen wegens het gezag van
rechterlijk gewijsde dat het aan het
vonnis van de eerste rechter van
28 maart 1975 heeft toegekend, op grond
dat laatstgenoemd vonnis impliciet zou
geoordeeld hebben dat het ongeval zich
op de weg van en naar het werk heeft
voorgedaan nu dat vonnis eiser veroordeeld heeft om aan verweerder bij
voorraad een bedrag van 10.000 frank uit
te keren, eiseres voor eiser burgerrechtelijk en hoofdelijk aansprakelijk heeft
verklaard en, v66r enige nadere beslissing over de vordering, een geneeskundige expertise heeft gelast ter bepaling
van de gevolgen van de lichamelijke
letsels die verweerder bij het litigieuze
ongeval had opgelopen, en doordat het
bestreden vonnis als gronden voor die
beslissing aanvoert : dat bedoeld vonnis
van de eerste rechter slechts in zoverre
de wet het toeliet verweerders burgerlijke partijstelling heeft kunnen aannemen, hem een provisioneel bedrag heeft
kunnen toewijzen en een expertise heeft
kunnen
gelasten,
dat
het vonnis
zodoende impliciet maar onbetwistbaar
beslist heeft dat verweerder in een van
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gerechtigd was zich burgerlijke partij te
stellen, dat die beoordeling, al is ze dan
impliciet, een volstrekt noodzakelijk
gegeven is voor de wettigheid van het
vonnis waarvan het onherroepelijk gezag
wordt ingeroepen, dat hetzelfde geldt
wat de verplichtingen betreft van de
werkgever van de beklaagde (thans
eiser), die definitief burgerrechtelijk
aansprakelijk werd geacht,
teJwijl het vonnis van de eerste rechter van 28 maart 1975 de hierboven
vermelde uitspraak heeft gedaan zonder
dat over de ontvankelijkheid van verweerders burgerlijke rechtsvordering op
grond van artikel 46, § 1, 5', van de
Arbeidsongevallenwet een betwisting
was gerezen of een debat was gevoerd
en zonder dat over de toepasselijkheid
van die wettelijke bepaling ter zake ook
maar enig debat was gehouden, zodat
dat vonnis, wat die punten betreft, geen
eindvonnis is waarmee de rechter zijn
rechtsmacht over een litig:euze kwestie
geheel heeft uitgeoefend en dat vonnis
derhalve op die zelfde . punten geen
gezag van rechterlijk gewijsde kan hebben verkregen, en terwijl het bestreden
vonnis bijgevolg aan dat vonnis van de
eerste rechter van 28 maart 1975 in feite
impliciete beslissingen toeschrijft die
daarin niet besloten liggen noch vervat
zijn, waar het stelt dat bedoeld vonnis
van de eerste rechter impliciet maar
noodzakelijkerwijze heeft geoordeeld dat
het litigieuze ongeval zich op de weg van
en naar het werk had voorgedaan en dat
verweerders burgerlijke rechtsvordering
op grond van voormeld artikel 46, § 1, 5•,
ontvankelijk was (schending van de
artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk
Wetboek); die beslissingen aanmerkt als
eindbeslissingen, wat ze wettelijk niet
waren, nu voor de rechter die ze
beweerdelijk gewezen heeft, over de
aard van het ongeval, over de ontvankelijkheid van verweerders burgerlijke
rechtsvordering en over de toepasselijkheid van artikel 46, § 1, 5', van de
Arbeidsongevallenwet ten deze geen
betwisting werd opgeworpen noch een
debat werd gehouden (schending van
artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek);
aan voormelde beslissingen het gezag
van eindgewijsde toekent, wat zij niet
hadden en wettelijk ook niet konden
hebben (schending van artikelen 23, 24,
25, 26 en 28 van het Gerechtelijk Wethoek) en, ten slotte, aan verweerder een
vergoeding volgens de regels van de

burgerrechtelijke aansprakelijkheid toekent, waarop laatstgenoemde ten aanzien van de eisers geen aanspraak kon
maken, nu het vaststond dat het litigieuze ongeval zich had voorgedaan bij
de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst in dienst van de eiseres (scherrding van artikel 46, § 1, 5", en 46, § 2,
tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971) :

Overwegende dat blijkens de
stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, de Politierechtbank te
Nijvel, bij haar beslissing van
28 maart 1975, onder voorbehoud
van het bij voorraad toegewezen
bedrag, ingegaan is op de door
verweerder
ter
zitting
van
7 maart 1975 neergelegde conclusie
waarin die verweerder, na te hebben doen gelden dat hij van het
door eiser veroorzaakte verkeersongeval het slachtoffer geworden was
terwijl hij op weg .was naar het
werk en dat zijn loon << hoger lag
dan wat volgens de wet voor vergoeding in aanmerking mag worden
genomen ,, vergoeding eiste voor de
schade die hij had geleden door
loonderving en ·door vernieling of
verlies van persoonlijke voorwerpen
en klederen;
Dat, in strijd met wat in het
middel is vermeld, de grondslag van
verweerders burgerlijke ,rechtsvordering en de toepasselijkheid van
artikel 46, § 1, 5•, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 aldus
wei degelijk voor de politierechtbank werden aangevoerd en aan de
tegenspraak van de betrokken partijen onderworpen werden;
Overwegende dat door te oordelen
dat het voor de wettigheid van de
beslissing van de Politierechtbank
te Nijvel van 28 maart 1975 volstrekt
vereist is dat het bewuste ongeval
zich op de weg van of naar het werk
heeft voorgedaan, het bestreden
vonnis wettig en zonder schending
van de in het middel vermelde
wetsbepalingen beslist dat, . enerzijds, door verweerders vordering
ontvankelijk en gegrond te verklaren, de p9litierechtbank impliciet
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aan vei·weerder overkomen ongeval
zich voorgedaan heeft op de weg
van of naar het werk, en anderzijds,
dat het vonnis van 28 maart 1975 op
dat punt gezag van rechterlijk
gewijsde heeft;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen,
voorzieningen.

verwerpt

de

4 oktober 1978 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Legros, ,afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Stranard - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings,
'advocaat-generaal Advocaat : mr.
A DeBruyn.
1" KAMER- 6 oktober 1978

GENEESKUNST-

ORDE VAN GENEESHEREN - RADEN VAN DE ORDE - BEVOEGDHEID VAN DIE RADEN OM EEN GENEESHEER
TE BEVELEN HET MNTAL VAN ZIJN RAADPLEGINGSCABINETTEN' TE VERMINDEREN
VOORWAARDEN.

J?e provinci{tle Taden el1 de mden van
· · beToep van de Orde' van Geneesheren
zijn bevoegd om 'individuele maatregeJen zonder disciplinaii' kaTakter te
bevelen, o.m. om aan een geneesheeT
veTbod op te leggen veTdeT meer dan
een medisch cabinet te bedienen op
verschillende plaatsen, als die toestand
gevaar oplevert voor de continui'teit
van de veaoTging der patienten (1).
(D: .. R ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 23 januari 1978
geweze:h door de Raad van Beroep,
met het Nederlands als voertaal,
van de Orde van Geneesheren;
Over.het eeTs:te middel, afgeleid uit de
schendinf5 van de artikelen 6, 2", 15, § 1,
' vap het koninklijk besluit nr. 79 van
, 10 november 1967 betreffende de Orde
van Gen:eesheren, 7 van het decreet van
2-17 . maart 1791 tot afschaffing van het
gildewezen, .7 en 97 van de Grondwet,
(1) RaadpL Cass:, 21 feb. 1975 (A.C., 1975,
700) en 13 feb. 1976 (ibid., 1976, 689),

doordat de beslissing zegt dat eiser
buiten zijn full-time activiteiten als assistent aan het Academisch Ziekenhuis
van de Universiteit te Gent, een privecabinet binnen dezelfde agglomeratie
mag bedienen en dat hij zal gehouden
zijn de kabinetten in de Bond Mayson te
Aalst, Geraardsbergen en Zottegem stop
te zetten, uiterlijk op 1 mei 1978, op
grond : dat de aard van de door .eiser
uitgeoefende specialiteit, met name de
neuro-psychiatrie, steeds de continui:teit
van de zorgen, alsmede nauwgezette en
spoedige tussenkomst stipt vereist; dat
de patienten die eiser ter plaatse consulteren ongewone moeilijkheden ondervinden wanneer zij verplicht zijn, in geval
de spoedige voortzetting van de zorgen
vereist is, zich naar Gent te verplaatsen,
waar eiser zijn dagelijkse full-time pr;;tktijk uitoefent; dat de verspreiding van de
beroepsactiviteiten van eiser over verscheidene consultatiecabinetten en in
afzonderlijke gemeenten niet in het
belang van de patienten is noch door de
plaatselijke toestanden wordt gevergd;
dat, buiten de werkzaamheden van eiser
aan de Universiteit in het Academisch.
Ziekenhuis, het houden van een privecabinet binnen dezelfde agglomeratie te
Gent voor het behoorlijk en plichtmatig
uitoefenen van de geneeskunde. in zijn
specialiteit voor eiser moet volstaan, .
terwijl, eerste onderdeel, de beslissing
dat e1ser, buiten zijn activiteit aan de
Universiteit te Gent, slechts binnen
dezelfde agglomeratie een prive-cabinet
mag hebben, geen individuele maatregel
is om een inbreuk op de geneeskundige
plichtenleer te voorkomen of ·te beeindigen deze territoriale beperking willekeurig is en buiten de bevoegdheid valt van
de raad van beroep (schending van de
artikelen 6, 2", 15, § 1, van het koninklijk
besluit nr. 79 van 10 november 1967 en
97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de vaststellingen
van de beslissing geenszins uitsluiten
dat eiser, gezien zijn activiteiten aan de
Gentse Universiteit, ergens anders in het
land, buiten deze agglomeratie, een prive-cabinet zou kunnen hebben, dat een
goede uitoefening van de geneeskunde
waarborgt; de' beperking, voor de toekomst, van eisers prive-cabinet tot de
Gentse agglomeratie derhalve willekeurig is en een inbreuk uitmaakt /op de
vrijheid van uitoefening van de professionele activlteit van eiser; de gekritise~rde motieven de beslissing niet rechtvaardigen (schending· van de artikelen 7
van het Decreet van 2-17 maart 1791, 6,
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Overwegende dat de beslissing
eiser oplegt zijn activiteit, benevens
zijn full-time betrekking als assistent aan het Academisch Ziekenhuis te Gent, te beperken tot een
prive-cabinet binnen de Gentse
agglomeratie en hem verbod oplegt
nog andere prive-cabinetten te
bedienen te Aalst, Geraardsbergen
en Zottegem;
Overwegende dat de . raad van
beroep door de in het .'iniddel aangehaalde .redenen omstandig aantoont
waarom
voormelde
individuele
maatregel van beperking en verbod
noodzakelijk is ten einde een
inbreuk op de regelen van de medische plichtenleer te voorkomen of te
beeindigen;
Dat de beslissing metee1,1 binnen
de bevoegdheid valt van de raad van
beroep;
Dat voormelde redenen geenszins
willekeurig zijn en de beslissing
regelmatig motiveren en wettelijk
verantwoorden;
Overwegende dat, in .zoverre' het
middel stelt dat de vaststellingen
van de beslissing niet uitsluiten dat
eiser, buiten de agglomeratie waar
hij aan de universiteit werkzaam is,
een prive-cabinet zou hebben dat
een goede uitoefening van de
geneeskunde zou waarborgen, het
opkomt tegen een feit~lijke en dien:..
volgens onaantastbare beslissing
van de raad van beroep;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

doordat de beslissing zegt dat eiser,
buiten zijn full-time activiteiten als assistent aan het Academisch Ziekenhuis
van de Universiteit Gent, eeh privecabinet binnen dezelfde agglomeratie
mag bedienen en dat hij zal gehouden
zijn de cabinetterr in de Bond Mayson te
Aalst, Geraardsbergen en Zottege111 stop
te zetten, uiterlijk op 1 mei . 1978, op
grond : dat de prov.inciale raad van de
Orde der Geneesheren van Oost, Vlaanderen oorde~lt dat . de toelating'
voor een derde cabinet nagenoeg nooit
wordt verleend en dat de toelating vo6r
een tweede cabinet slechts kan toegestaan worden n<J,dat,. onder anctere, de
polyklinische activiteiten in het derde
cabinet zijn stopgezet; dat de verspreiding van de beroepsactiviteiten over
verscheidene consultatiecabinetten en in'
afzonderlijke gemeenten niet in het
belang van de patienten is noch door de
plaatselijke toestanden wordt gevergd;
dat het niet ·opgaat te beweren dat
verspreide
consultaties
in
andere
gemeenten noodzakelijk zijn ,omdat. er
geen ander neuro-psychiater gevestigd is
met een full-time praktijk; dat de
gezegde verspreiding daarenboven aarileiding geeft tot mededinging die strijdig
is met de confraterniteit en de nieuwe
vestiging van jonge geneesheren afremt;
dat. buiten de werkzaamheden va.n eiser
aan de Universiteit in het Academisch
Ziekenhuis, het ho11den van een priv~~
cabinet, binnen dezelfde agglomerahe te
Gent voor het behoorlijk en plichtmatig
uitoefenen: van de geiieeskunde in zijn
specialiteit voor eiser ·moet volstaan,
terwijl, eerste onderdeel, de beslissing,
die aan eiser slechts een prive-cabinet
toestaat, een inbreuk is op de algemeen
gevolgde regel twee cabinetten toe te
Iaten, zodat de gelijkheid van de burgers
miskend werd zonder dat werd verklaard waarom ten deze. van de alge-'
mene praktijk werd afgeweken (schending van de artikelen 6, 6bis en 97 van
de Grondwet),
·
· '
tweede onderdeel, de bes]issing slechts
door allerlei algemeenheden .antwoordt
op de omstanc\ige, .conclusie · van ·eiser,
waarin deze staande hield dat het verbod van bijkomende consultaties · te
Aalst, Geraardsbe1~en en Zottegem de
goede geneeskunde in de weg stond;
zulkdanig antwoord onvoldoende is
(schending van artikel 97 van de
Grondwet):

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 6, 6bis en
97 van de Grondwet,

Overwegende dat de beslissing
eiser toestaat, « benevens zijn fulltime bettekking' als ·assistent aan

2", 15, § 1, van het koninklijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967, 7 en 97 van

de Grondwet);
derde onderdeel, het onwettelijk
karakter van de beperking van eisers
prive-cabinet tot de Gentse agglomeratie
tot gevolg heeft dat ook de regelmatigheid van het verbod voor eiser nog een
prive-cabinet te hebben te Aalst,
Geraardsbergen en Zottegem in het
gedrang komt (schendiiig van aile ingeroepen bepalingen) :
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het Academisch Ziekenhuis te
Gent , een prive-cabinet te bedienen binnen de agglomeratie van die
stad;
Overwegende dat - daargelaten
dat zulks geen afWijking betekent
van een beweerde regel luidens
welke meestal twee cabinetten zouden worden toegelaten, vermits aan
te nemen is dat de raad van beroep
heeft geoordeeld dat eisers activiteit
als assistent ruim die van een
eerste cabinet vertegenwoordigt uit het antwoord op het eerste
middel blijkt dat de raad van
beroep, door de in dat middel aangehaalde redenen, omstandig verklaart waarom eiser verbod wordt
opgelegd
nog
andere
pnvecabinetten, buiten de agglomeratie
Gent, te bedienen, zodat de gelijkheid van de burgers voor de wet
niet wordt geschonden;
Dat voormelde r~denen geenszins
algemeenheden zijn en, samen met
de beschouwing dat « het niet
opgaat te beweren dat zijn verspreide consultaties
in
andere
gemeenten noodzakelijk zijn omdat
aldaar geen andere neuropsychiater
met full-time praktijk is gevestigd >>,
eisers conclusie, luidens welke het
verbod van zulke bijkomende prestaties een goede geneeskunde in de
weg staat, beantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
6 oktober 1978 - 1• kamer - VooJ'Zitter en verslaggever : de h. de Vreese,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Colard,. advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Houtekier
en A. De Bruyn.

1• KAMER - 6 oktober 1978

DOOR DE VERHUURDER - VAN DE OPZEGGJNG MOET AAN BEIDE ECHTGENOTEN KENNIS WORDEN GEGEVEN - HET VERZOEK OM
GELDIGVERKLARING MOET AAN ELK DER
ECHTGENOTEN WORDEN GEZONDEN.

Opzeggingen, kennisgevingen en exploten betreffende de huur van een door
de echtgenoten gehuurd onroerend
goed, dat het gezin geheel of gedeelteJijk tot voornaamste waning dient,
moeten, om gevolg te hebben, aan elk
der echtgenoten afzonderlijk worden
gezonden of betekend (1). (Art. 215,
§ 2, B.W.).
(SULMON T. LIPPENS)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 29 juni 1977 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de a:rtikelen 212, 213, 214, 215,

219, 224, 1197, 1200, 1203, 1206, 1207, 1217,
1218, 1220, 1222, 1304, 1398, 1736, 1762,
1984 en 1985 van het Burgerlijk Wetboek
zoals gewijzigd door de wet van
14 juli 1976,
doordat het vonnis de door verweerder
aan eiser gegeven opzegging van huur
tegen 1 juni 1977 geldig en van waarde
verklaart en voor recht zegt dat, met
toepassing van artikel 6, § 1, vierde lid,
1", van de wet van 10 april 1975 de
wettelijke huurverlenging die eiser
geniet ingetrokken wordt, op grond : dat
eiser inroept dat de procedure, in strijd
met de bepalingen van het nieuw
artikel 215 van het Burgerlijk Wetboek,
eenzijdig tegen hem werd gevoerd, nu
ook zijn echtgenote in het geding had
dienen te worden betrokken vermits het
gehuurde huis de gezinswoning is van
eiser en zijn echtgenote; dat deze bepaling echter de bescherming van de
rechten van de mede-echtgenoot beoogt
voor het geval deze door de handelingen
van zijn huwelijkspartner, en meer
.bepaald in verband met de woonst, zbu
benadeeld worden; dat de opgeworpen
nietigheid van de gegeven opzegging en
de ingestelde vordering dienaangaande,
nu ze aileen tegen eiser werd ingesteld,
relatief en facultatief is; dat er niet de

HUUR VAN.GOEDEREN -

HUUROVEREENKOMST - ONROEREND GOED DAT HET
GEZIN GEHEEL OF GEDEELTELIJK TOT VOOROPZEGGING
NAAMSTE · WONING D!ENT -

(1) Raadpl. mzake pachtovereenkomsten,
Cass., 17 maart en 3 juni 1977 (A.C., 1977,
778 en 1024).
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aan de echtgenoten verhuurt;
Overwegende dat, nu artikel 224,
§ 1, 1. van voormeld wetboek enkel
de handelingen beoogt die « door
een van de echtgenoten >> wordt
verricht met overtreding van de
bepalingen van artikel 215, het geen
terwijl, eerste onderdeel, de door ver- toepassing kan vinden wanneer,
weerder gegeven opzegging voor de door
zoals ten deze, de handeling uitsluieiser en zijn echtgenote gehuurde tend door een derde, de verhuurder,
gezinswoning alleen aan eiser en niet
aan zijn echtgenote was gegeven; nu dEO werd gesteld;
huur aan eiser en zijn echtgenote gezaOverwegende dat, zo de wetgever
menlijk behoorde, het vonnis ten niet uitdrukkelijk een sanctie heeft
onrechte deze aan eiser aileen gegeven bepaald in geval de verhuurder
opzegging tegen hem geldig en van voormelde verplichting niet nakomt,
waarde verklaart; daardoor de bescherming van de gezinswoning wordt mis- uit de in artikel 215, § 2, eerste lid,
kend (schending van de artikelen 212, bepaalde regel, - luidens welke het
213, 214, 215, 224, 1197, 1200, 1203, 1206, recht op de huur van het onroerend
1207, 1217, 1218, 1220, 1222, 1398, 1736 en goed, dat het gezin geheel of gedeel1762 van het Burgerlijk Wetboek);
telijk tot voornaamste woning client,
« aan beide echtgenoten gezamentweede onderdeel, de door het nieuw lijk >> behoort - echter volgt dat
artikel 215 van het Burgerlijk Wetboek beide echtgenoten een gelijk en
verleende bescherming niet aileen tusonverdeeld recht op de huur bezitsen e:::htgenoten, maar oak door een ten; dat derhalve, wanneer de
echtgenoot, met name eiser, tegen deropzegging enkel aan een van de
den kan worden ingeroepen en het door
echtgenoten werd betekend, zij zoneiser ondergane nadeel voldoende blijkt
der uitvverking zal blijven, en wanuit de geldigverklaring van de opzegging
neer de eis tot geldigverklaring van
die aileen te zijnen laste werd uitgesprode opzegging enkel tegen een van
ken (schending van de artikelen 212, 213,
215, 224 en 1304 van het Burgerlijk
hen werd ingesteld, hij niet ontvanWetboek);
kelijk moet worden verklaard; dat
immers zoniet, in beide gevallen, de
derde onderdeel, het feit dat de echthuur ten voordele van de andere
5enote van eiser op de hoogte zou zijn
echtgenoot en derhalve van het
geweest van het geschil en eiser zou
gezin zou blijven bestaan;
hebben Iaten procederen, niets afdoet
minste slechte verstandhouding tussen ·
eiser en zijn echtgenote heerst zodat
moet worden aanvaard dat zijn echtgenote op de hoogte was van het geschil
betreffende de gezinswoning en zij blijkbaar haar echtgenoot liet handelen ter
behartiging van hun gemeenschappelijk
belang, zodat de vordering wei ontvankelijk is,

aan het feit dat de opzegging ook aan
haar persoonlijk had moeten betekend
worden; het vonnis niet .vaststelt dat
eiser van zijn echtgenote volmacht had
bekomen (schending van de artikelen 212, 213, 214, 215, 219, 224, 1984 en
1985 van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende
dat
de
door
artikel 215, § 2, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek bepaalde verplichting, die van dwingend recht is,
met name de opzeggingen, kennisgevingen en exploten betreffende de
huur van het onroerend goed, dat
het gezin geheel of gedeeltelijk tot
voornaamste woning dient, aan elk
van de echtgenoten afzonderlijk te

Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis, behalve in zoverre
het .hoger beroep en het incidenteel
hoger beroep ontvankelijk worden
verklaard, en over eisers tegenvordering uitspraak wordt gedaan;
beveelt dat melding van dit arrest
zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; houdt de kosten aan en zegt
dat erover door de feitenrechter zal
worden beslist; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Oudenaarde,
zitting houdend in hoger beroep.

~
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6 oktober 1978 - 1" kamer - l'oorzitter : de h. de Vreese, afdelingsvoorzitter
- T'erslagge1·er: de h. Sury- Gejjjkhddende conclusie van de h. Colarcl, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier, A. De Bruyn.
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ECHTSCHEIDING
EN
VAN TAFEL EN BED -

SCHEIDING

GROVE BELEDIGl:\G - BELEDIGE:\D KARAKTER DAT :\lET
:\OODZAKELJ.JK VOORTVLOEIT UIT DE LOCTERE TEKORTKOWNG AAN DE HCWELIJKSVERPLICHTI:\GEN - BEOORDELING DOOR DE
FEITE:\RECHTER.

Het beledigend karakter van de gedraging van een echtgenoot en de ernst
van dat beledigend karakter vloeien
niet noodzakelijk voort uit de Joutere
tekortkoming aan de huwehjksverplichtingen, maar zij moeten beoordeeld worden op grand van aile
omstandigheden van de zaak, a.m. van
hun krenkend karakter t.o. v. de echtgenoot (1). (Art. 231 B.W.)
(VA:-1 R. .. T. DE B ... )
ARREST

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 januari 1977 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 6, 212 227 231
1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na als vermoeden
te. hebben vastgesteld dat « de partijen
blJ gemeen overleg mekaar verlieten om
hun ouderlijke woonst te vervoegen "•
oordeelt : dat « eiser zich tevergeefs
beroept op de aanmaningen die zonder
gevolg zijn gebleven; dat het op
( 1) Cass., 29 maart 1973 en de conclusie van
de procureur-generaal Ganshof van der
Meersch (A.C, 1973, I, 725); 6 dec. 1974 en
10 jan. 1975 (A.C, 1975, 410 en 528}; 19 nov.
19/!i (ibid., 1977, 317}; cf. ook nopens verlating
van de echtelijke woning en weigering het
gemeenschappelijke
!even
te
hernemen,
DE PAGE, Droit civil, dl. I, nr. 869; KLUYSKENS,
l:iwgerlijk Recht, dl. VII, Personen- en fami}jen;,cht, nr. 43; Rep. part. d11 droit beige, bijv.,
I, v D1vorce et separation de fait, nr. 54;
PIERARD, Divorce et separation de COJ1JS, dl. I,
nrs. 50 en vlg.; PASQUJER, Traite des ca11ses d11
dil w·ce, nrs. 245 en volg.

28 december 1966 gewezen bevel van de
voorzitter, pas op 4 januari 1974 were!
betekend, terwijl de gerechtsdeurwaardersakten dateren van 7 januari en
21 februari 1974, en het verzoekschrift
tot echtscheiding op 2 april 1974 wcrd
ingediend; dat partijen elkaar de moeilijkheden verwijten die maar a! te spoedig hebben geleid tot de definitieve
ontwrichting van het huwelijk, doch het
bewijs niet hebben geleverd van de
oorspronkelijke fout van de andere; dat,
ten overstaan van het vermoeden dat
partijen bij onderling akkoord een einde
stelden aan hun samenwonen, bezwaarlijk kan worden aanvaard dat de verlating beledigend was, evenmin als de
bestendiging van de feitelijke scheiding
die er het gevolg van was "•
terw1jl, eerste onderdee/, nu niet were!
betwist dat eiser zijn echtgenote aangemaand had het echtelijk Ieven te hernemen, nu het arrest vaststelt dat de
aanmaningen zonder gevolg bleven, en
nu het arrest niet vaststelt dat, en om
welke reden, de weigering van verweerster om op het aanbod van eiser in te
gaan en het echtelijk !even te hernemen
niet foutief en derhalve niet beledigenct
was, het motief « dat eiser zich tevergeefs beroept op de aanmaningen die
zonder gevolg zijn gebleven; dat het op
28 december 1966 gewezen bevel van de
voorzitter pas op 7 januari 1974 were!
betekend, terwijl de gerechtsdeurwaardersakten dateren van 7 januari en
21 februari 1974 en het verzoekschrift tot
echtscheiding op 2 april 1974 werd
neergelegd , geen passend antwoord
vormt op eisers in conclusie opgeworpen
verweer dat steunde op het foutieve en
beledigende karakter van verweersters
weigering het echtelijk Ieven te hervatten; het arrest derhalve aangetast is
door een gebrek in de motivering
(schending van artikel 97 van de Grandwet); het arrest althans, uit de enkele
opsomming van data en uit het enkele
feit dat de betekening en aanmaningen
plaats hadden kort voor het neerleggen
van het verzoekschrift tot echtscheiding,
logisch geen gevolgtrekkingen kon afleiden omtrent het al dan niet ernstig
karakter van eisers aanbod het echtelijk
Ieven te hernemen en dus omtrent het a!
dan niet foutief en beledigend karakter
van verweersters weigering zulks te
doen (schending van de artikelen 1349
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, vermits de plicht tot
samenwoning de openbare orde raakt,
de echtelieden voor zover ze aan het
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doch moet beoordeeld worden op
grand van alle omstandigheden van
de zaak, onder meer van hun krenkend karakter ten opzichte van de
andere echtgenoot;
Overwegende dat de weigering
om gevolg te geven aan het verzoek
om de samenwoning te hernemen
slechts dan beledigend is wanneer
dergelijk verzoek oprecht is;
Overwegende
dat,
door
de
omstandigheden die zij aanhalen,
inzonderheid door het onderstrepen
van de data waarop eiser de aangehaa!de rechtshandelingen verrichtte,
de rechters te kennen geven dat zij
oordelen dat eisers voornemen om
de
samenwoning te
hernemen
geveinsd was en dat zijn aanbod
derhalve in oprechtheid te kort
schoot;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Dat het arrest, zonder schending
Overwegende dat, luidens het
van
de vermelde wetsbepalingen, uit
beroepen vonnis, eiser zijn vordedie omstandigheden mocht afleiden
ring tot echt;o;cheiding hierop stoelt
dat
verweerster
de
echtelijke dat de weigering van verweerster
niet beledigend was; dat het
waning kwaadwillig heeft verlaten
zodoende
eisers conclusie tegenen dat, in spijt van eisers pogingen
spreekt
en
derhalve
beantwoordt;
om het echtelijk !even te hernemen,
Dat het onderdeel niet kan worzij deze toestand heeft bestendigd;
den aangenomen;
Wat het tweede onderdeel be-·
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de partijen, op het einde treft :
Overwegende dat, nu het arrest
van de maand juni 1964, na zes
maanden
huwelijk,
elkaar
bij vaststelt dat de feitelijke scheiding
gemeen overleg verlieten, dat op bij onderling akkoord was ontstaan,
8 december 1966 de voorzitter, op en, nu uit het antwoord op het
eisers verzoek, verweerster beval de eerste onderdeel blijkt dat, naar het
samenwoning te hernemen, dat oordeel van de rechter, de bestendieiser deze beschikking pas op ging ervan niet beledigend was, dit
7 januari 1974 deed betekenen, dat onderdeel geen belang vertoont en
verweerster zijn aanmaningen van derhalve niet ontvankelijk is;
7 januari en 21 februari 1974 zonder
Om die redenen, verwerpt de
gevolg liet, en dat eiser op
2 april 1974 een verzoekschrift tot voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
echtscheiding indiende;
samenleven een einde kunnen stellen bij
onderlinge overeenkomst, aan deze overeenkomst geen definitief karakter kunnen geven en een dergelijke overeenkomst essentieel eenzijdig herroepbaar
is; derhalve noch de vaststelling van de
moeilijkheden « die maar al te spoedig
hebben geleid tot de definitieve ontwrichting van het huwelijk , of van
ontstentenis van bewijs van de oorspronkelijke fout van de andere partij,
noch de vaststelling van het bestaan zelf
\'an een onderling akkoord waaruit de
[eitelijke scheiding ontstond, afbreuk
kunnen doen aan de essentiele herroepbaarheid van overeenkomsten tot feitelijke scheiding; zodat, door op deze
motieven te stoelen om eruit af te leiden
dat eiser zich tevergeefs beriep op aanmaningen en om te beslissen dat
« bezwaarlijk kan worden aanvaard dat
de bestendiging van de feitelijke scheiding beledigend was », het arrest de
artikelen 6, 212, 227 en 231 van het
Burgerlijk Wetboek schendt :

Overwegende dat het beledigend
karakter van de gedraging van een
echtgenoot en de ernst van dit
beledigend karakter niet noodzakelijk voortvloeien uit de loutere

6 oktober 1978 - 1' kamer - Voorzitter : de h. de Vreese, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Van LeckwijckGelijkluidende conclusie - van de h.
Colard, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Dasses,se, Biltzler.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - DIENSTPLICHT - TEGEII:STRIJDIGE REDENEN- BEG RIP.

2° DIENSTPLICHT -

UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE GROND KOSTWINNER VAN HET GEZIN - WETTELIJKE
VOORWAARDEN DIE MOETEN VERVULD ZIJN
V66R HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN
WAARIN DE AANVRAAG OM UITSTEL OF VRIJLATING MOET WORDEN INGED!END.

3° CASSATIEMIDDELEN

DIENSTPLICHT MIDDEL DAT GEEN VERBAND
HOUDT MET DE BESTREDEN BESLISSING NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1"

2"

3"

De beslissing waarvan een motiei
strijdig is met het motief van een
andere beslissing steunt niet op tegenstnjdige redenen.
Het verlenen van uitstel of vrijlating
van dienst, onder meeT als kostrvinnel'
van zijn vader en moedeT of van
andel'e, bij art. 10, § 1, 1", Dienstplichtw. bedoelde personen, is, onder
het vooTbehoud van het bij art. 11 van
dezelfde wetten bepaalde geval, afhankehjk gesteld van de voonvaal'de dat
de dienstplichtige de bij dat artikel
bepaalde vooTwaarde Teeds vervulde
v661' het verstl'ijken van de termijn
waarin de aanvl'aag om uitstel ot
vl'ijlating van dienst moet worden
ingediend (1).
Niet ontvankelijk is het middel dat
geen verband houdt met de bestreden
beslissing (2).
(HOLLE)
ARREST

Met de notities overeenstemmend arrest.
9 oktober 1978 - 3" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Gerniers,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal.
(1) Cass., 24 april 1974 (A.C., 1974, 921).
(2) Vgl. Cass., 7 nov. 1975 (A.C., 1976, 312).
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1° OVEREENKOMST

UITLEGGING
DOOR DE FEITENRECHTER UITLEGGING
GEGROND OP DE GEMEENSCHAPPELIJKE
BEDOELING VAN DE PARTIJEN- IN CASSATIE
ONAANTASTBARE U!TLEGGING - GRENS.

2° LOON -

BEGRIP.

3° LOON -

BEGRIP -

OPZEGGINGSVERGOE-

DING.

1"

De uitlegging die de feitenrechtel',
steunend op de gemeenschappehjke
bedoeling der partijen, aan een ovel'eenkomst geeft, is in cassatie onaantastbaar, wanneer zij de bewijskracht
van de akte niet miskent (1).

2" Loon is de tegenprestatie van arbeid

die ter uitvoering van een aTbeidsovel'eenkomst wordt verricht (2).
3" Opzeggingsvergoeding,

die
geen
tegenpTestatie vool' veiTichte arbeid i.s~
is geen loon behalve voor de toepassing van een wet die, zoals wet
12 april 1965, in ad. 2, het begl'ip loon
uitbreidt tot de vooTdelen in geld of in
geld waaTdeerbaar, waa1·op ingevolge
de dienstbetl'ekking ten laste van de
weTkgevel' aanspraak bestaat, hoewel
zij niet woTden toegekend als tegenprestatie vool' vel'richte arbeid (3).

(RENIER, LAVIGNE, CUR. FAILL.
T.AIOLA)

«

GIETERIJ F.E.

o

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 juni 1977 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1135, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1,
3, 11, 16, 3", 19, 22 van de wet van
10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, zoals gewijzigd door de wetten
van 4 maart 1954, 20 juli 1961,
(1) Cass. 28 maart 1977 (A.C., 1977, 814);
raadpl. Cass., 28 juni 1977 (ibid., 1977, 1120).
(2)(3) Ra.adpl. Cass., 20 april 1977 (A.C., 1977,
862) met de conclusie O.M. in R. W., 1977-1978,
kol. 1871; Ca.ss., 12 sept. 1977 en 5 dec.
1977 (A.C., 1978, 41 en 387) en 3 april 1978
(jhid., 1978, 876) met de conclusie van het
openbaar ministerie, in R. W., 1977-1978, kol.
2441.
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42 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers, 5, 6, 19, 51 van de wet van
5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest voor recht zegt dat
de schuldvordering van verweerder in
het faillissement van de naamloze vennootschap Gieterij F.E. op 70.936 frank
vastgesteld wordt om de volgende
redenen : voor de oplossing van het
geschil, met name om te weten of de
eindejaarspremie al dan niet op de
opzeggingsvergoeding moet berekend
worden, dient te worden verwezen naar
de in de onderneming betreffende de
berekening van de eindejaarspremie geldende overeenkomsten van 28 november
1973 en 27 april 1974; deze nemen als
basis van de berekening " het loon dat
de firma gedurende de maanden december tot en met november uitbetaald
heeft aan haar arbeiders >>; de enige
vraag die thans wordt gesteld, is of, bij
het sluiten van voornoemde overeenkomsten, de partijen de bedoeling hadden de opzeggingsvergoeding als " loon »
te beschouwen; de overeenkomsten, die
te goeder trouw moeten uitgevoerd worden, verplichten ook tot alle gevolgen die
het gebruik en de billijkheid eraan
hechten; de wetgever heeft steeds, en
meer bepaald in artikel 22 van de wet
van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, zijn wil bevestigd dat aan de
werknemer die niet in de gelegenheid
wordt gesteld tijdens de opzeggingstermijn te arbeiden, dezelfde voordelen
zouden worden verstrekt als aan diegene
die zijn opzeggingstermijn normaal kon
voleindigen; deze gelijkberechtiging is
ten deze slechts verwezenlijkt wanneer
de opzeggingsvergoeding in de berekeningsbasis van de eindejaarspremie
wordt opgenomen; niets wijst erop dat
deze billijke regeling door de contracterende partijen niet zou zijn gewild; deze
zienswijze stemt trouwens overeen met
het begrip " loon » zoals het wordt
omschreven in artikel 2 van de wet van
12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers;
terwijl, eerste onderdeel, de overeenkomsten van 28 november 1973 en
27 april 1974 de berekening van de
eindejaarspremie alleen bedingen op het
loon of ermee uitdrukkelijk gelijkgestelde vergoedingen, zodat het arrest,
door te beslissen dat volgens die overeenkomsten deze premie ook op de

opzeggingsvergoeding moet berekend
worden, wat erin niet is bepaald, de
draagwijdte van deze overeenkomsten
miskent
(schending
van · de
artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 3 van de wet van
10 maart 1900, 19 en 51 van de wet van
5 december 1968);
tweede onde1·deel, de opzeggingsvergoeding, die een forfaitair karakter
heeft, die ontstaat bij het beeindigen van
de arbeidsovereenkomst en die geenszins de tegenprestatie is van geleverde
arbeid, noch voor de toepassing van de
wet van 10 maart 1900, noch voor de
toepassing van de wet van 12 april 1965,
als loon kan worden beschoqwd (scherrding van de artikelen 1, 3, 11, 16, 3•, 19,
22 van de wet van 10 maart 1900, 2 en
42 van de wet van 12 april 1965);
derde onderdeel, het arrest derhalve
ten onrechte oordeelt dat, ingevolge het
feit dat de wetten van 10 maart 1900 en
van 12 april 1965 de opzeggingsvergoeding als loon zouden beschouwen, de
billijkheid vereist dat ook dit gevolg a~m
de overeenkomsten van 28 november
1973 en van 27 april 1974 zou gehecht
worden en de wettelijkheid van het
arrest niet kan worden onderzocht
(schending van de artikelen 1134,
1135 van het Burgerlijk Wetboek, 5, 6, 19,
51 van de wet van 5 december 1968, 1, 3,
11, 16, 3•, 19, 22 van de wet van
10 maart 1900, 2, 42 van de wet van
12 april 1965 en 97 van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de interpretatie
van een overeenkomst, waarbij de
rechter
de
gemeenschappelijke
bedoeling van de partijen bepaalt,
in cassatie onaantastbaar is, wanneer zij met de termen ervan verenigbaar is;
Overwegende dat luidens de overeenkomsten van 28 november 1973
en 27 april 1974 als basis voor de
berekening van de eindej aarspremie
dient te worden genomen « het loon
dat de firma gedurende de maanden
december tot en met november
uitbetaald heeft aan haar arbeiders »;
Dat het arrest beslist dat de
partijen de bedoeling hebben gehad
ook de opzeggingsvergoeding als
loon te beschouwen voor de berekening van de eindejaarspremie;

-158Dat deze interpretatie van de
overeenkomsten niet onverenigbaar
is met de term en ervan;
Wat het tweede en het derde
onderdeel betreft :
Overwegende dat loon de tegenprestatie is van arbeid die ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst wordt verricht; dat de opzeggingsvergoeding die geen tegenprestatie voor verrichte arbeid is,
niet onder deze begripsomschrijving
valt;
Overwegende dat artikel 2 van de
wet van 12 april 1965 het begrip
« loon >> evenwel uitbreidt tot de
voordelen in geld of in geld waardeerbaar, waarop ingevolge de
dienstbetrekking ten laste van de
werkgever aanspraak bestaat, hoewei zij niet worden toegekend als
tegenprestatie voor verrichte arbeid;
dat de opzeggingsvergoeding derhalve wei loon is voor de toepassing
van de wet van 12 april 1965;
Overwegende dat de wet van
10 maart 1900 niet dezelfde uitbreiding aan het begrip « loon ,, geeft
als artikel 2 van de wet van
12 april 1965; dat de opzeggingsvergoeding derhalve geen loon is voor
de toepassing van die wet;
Overwegende dat het arrest echter niet beslist dat de opzeggingsvergoeding loon in de zin van de
wet van 10 maart 1900 is; dat het
weliswaar
de
draagwijdte
van
artikel 22 van deze wet onderzoekt,
maar niet ten aanzien van de betekenis die de term « loon » in dit
artikel heeft; dat het aileen oordeelt
dat . de wet, inzonderheid genoemd
artikel 22, beoogt dat << aan de
werknemer die niet in de gelegenheid wordt gesteld tijdens de opzeggingstermijn te arbeiden, dezelfde
voordelen zouden worden verstrekt
als aan diegenen die zijn opzeggingstermijn normaal kon voleindigen >>; dat het middel deze interpretatie van artikel 22 echter niet
aanvecht;
Overwegende dat het arbeidshof
derhalve de in het tweede onderdeel
aangeklaagde wetsschendingen niet

begaat en de interpretatie van de
overeenkomsten niet doet steunen
op een verkeerde uitlegging van het
begrip << loon >> in de zin van de
wetten van 10 maart 1900 en
12 april 1965;
Dat bet middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
9 oktober 1978 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Janssens Geiljkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat: mr. Houtekier.
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RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN
WERKNEMERS ARBEIDSPERIODEN GEL!JKSTELLING - STUDIES - BEG RIP.

JVlet arbeidsperioden die in aanmerking
komen VOOJ' de berekening van het
werknemerspensioen,
kunnen
niet
worden gelijkgesteld de jaren gedurende welke priw3-lessen werden
gevolgd die geen alge=een georganiseerd onderwijsprograinma vormen,
maar dee] uitmaken van een programma dat de Jeerling zelf heeft
opgemaakt (art. 7, § 1, tweede lid, 1",
K.B. 21 december 1967)
(RIJKSDIENST VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN
T. SPREUTELS)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten respectievelijk op
25 maart 1976 en 30 september 1976
door bet Arbeidshof te Brussel
gewezen;
Overwegende dat eiser de aanvraag van verweerder tot regularisatie van zijn studiejaren van 1 september 1952 tot 31 augustus 1957, bij
administratieve
beslissing
van
2 augustus 1973, heeft verworpen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 3, eerste lid, 4°,
(gewijzigd door artikel 1 van de wet van
5 juni 1970), voor zoveel nodig, 8 van het

-159koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers, 7,
§ 1 (gewijzigd door het koninklijk besluit
van 3 december 1970, artikel 2, 1") van.
het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het
algemeen reglement betreffende het
rust- en overlevingspensioen voor werknemers en 16, § 1, van het koninklijk
besluit van 3 november 1969 houdende
vaststelling voor het vliegend personeel
van de burgerlijke luchtvaart van de
bijzondere
regelen
betreffende
het
ingaan van het pensioenrecht en van de
bijzondere toepassingsmodaliteiten van
het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers,
doordat, na vastgesteld te hebben dat
verweerder enerzijds een « praktische
scholing " volgde op gebied van het
internationaal goederenverkeer en het
verwerven van de nodige technische
taalvaardigheid in deze sector in de
schoot van een ter zake gespecialiseerde
privaatrechtelijke onderneming, zulks
elke voormiddag, en anderzijds dat hij
theoretische taallessen volgde in een
onderwijsinstelling elke namiddag van·
17 tot 18.30 uur en dit gedurende de
periode gaande van 1 september 1952 tot
31 augustus 1957, dat verweerder deze
<< studies ondernam om te kunnen slagen
in de selectieproeven, vereist om toegelaten te kunnen worden tot de schoolop-·
Ieiding van steward ingericht door de
Sabena, en na voleindiging van deze
studies in bedoelde selectieproeven
slaagde en toegelaten werd tot de specifieke schoolopleiding voor steward met
verder gunstig gevolg inzake zijn aanwerving als steward "• het arrest van
25 maart 1976 voor recht zegt dat « de
door
appelant
(thans
verweerder)
gevolgde studien naar hun materiele
aard, in de zin van artikel 7, § 1, van het
koninklijk besluit van 21 december 1967,
vatbaar zijn voor regularisatie "• en het
arrest van 30 december 1976 vervolgens
beslist dat « de periode gaande van
1 september 1952 tot en met 31 augustus
1956 in aanmerking komt voor regularisatie, als studieperiode "• daar verweerder « wat deze periode betreft voldoet
aan de voorwaarden van artikel 7 van
het koninklijk besluit van 21 december
1967 en van artikel 16, § 1, van het
koninklijk besluit van 3 november 1969
van toepassing op het vliegend personeel
van de burgerlijke luchtvaart "• om de
volgende redenen vervat in het arrest
van 25 maart 1976 : « de wetgever heeft

bi.i artikel 3 \'an het koninklijk besluit
nr. 50 de mogelijkheid tot regularisatie
van de studieperiodes zeer breed opge\'at; thans wordt het domein van de
studies, die voor regularisatie vatbaar
worden, opengesteld zonder enige beperking naar voorwerp of materiele aard
der studien; artikel 3, 4", voornoemd,
bepaalt immers dat de Koning kan
bepalen welke activiteiten van educatieve of vormende aard als studien
beschouwd worden; op het vlak \·an de
inhoud van de studien worden door
artikel 7 van het koninklijk besluit van
21 december 1967, getroffen in uitvoering van gezegd artikel 3, 4", geen
beperkingen gesteld; welkdanige studien
zijn als dusdanig, qua programma, derhalve voor regularisatie vatbaar; clerhalve ook de door de appelant volbrachte studien, onverminderd het feit
dat hij zelf dit programma bepaalde in
functie
van
het
te
verwachten
resultaat >>; wat de vereiste gesteld in
artikel 7, § 1, van het koninklijk besluit
van 21 december 1967 betreft « namelijk
dat het moet gaan om lessen die een
volledige cyclus omvatten, dient vastgesteld te worden dat deze notie niet
noodzakelijkerwijze moet samenvallen
met een wettelijk studieprogramma uit
het georganiseerd onderwijs daar niet de
aard van de gevolgde studien van belang
is voor de toepassing van gezegd artikel
en het volstaat dat het te volgen studieprogramma werd afgewerkt >>;
terwijl, indien artikel 3, eerste lid, 4•,
van het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967 (zoals gewijzigd door de
wet van 5 juni 1970) de Koning gemachtigd heeft om te bepalen onder welke
voorwaarden zekere perioden van studien gelijkgesteld kunnen worden met
perioden van tewerkstelling, en om te
bepalen welke activiteiten van educatieve of vormende aard als studien
beschouwd worden, hieruit nochtans
niet afgeleid kan worden dat thans het
domein van de studies die voor regularisatie vatbaar worden, opengesteld wordt
zonder enige beperking naar voorwerp
of materiele aard van de studies, zodanig
dat welkdanige studien qua programma,
alsmede prive-lessen door de aanvrager
gevolgd volgens een door hem vrij gekozen programma, vatbaar worden voor
regularisatie; inderdaad, artikel 7, § 1,
(zoals gewijzigd door het koninklijk
besluit van 3 december 1970, artikel 2,
1") van het voornoemd koninklijk besluit
van 21 december 1967, genomen ter
uitvoering van voormeld artikel 3, eerste
lid, 4•, het domein van de studies
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tweede lid te preciseren dat onder perioden van studien moet worden verstaan :
" 1" de jaren tijdens welke daglessen
gevolgd zijn welke een volledige cyclus
omvatten; 2" de perioden van maximum
twee jaar tijdens welke een doctoraatsthesis wordt voorbereid; 3" de perioden
van beroepsstages » door de aard van de
studien voorgeschreven en onmiddellijk
na de studien gelegen; dit artikel 7, § 1,
tweede lid, 1", van het koninklijk besluit
van 21 december 1967 (gewijzigd door
het koninklijk besluit van 3 december 1970, artikel 2, 1") eveneens
bepaalt, wat de gelijkstelling betreft van
de perioden tijdens welke daglessen ·
gevolgd zijn die een volledige cyclus.
omvatten, dat het studiejaar geacht
wordt een aanvang te nemen op 1 september van een jaar en op 31 augustus.
van het volgend jaar te eindigen en dat'
alleen rekening gehouden wordt mef'
volledige studiejaren, waaruit duidelijk 1
blijkt dat de wetgever, door te verwijzen
naar volledige studiejaren die aanvangen
op 1 september van een jaar, datum die
klaarblijkelijk overeenstemt met de
datum van aanvang van de studien in
een door de wet georganiseerd onderwijs, zoals ook naar volledige studiejaren
die deel uitmaken van een volledige
cyclus, het gewoon onderwijssysteem
met schooljaren beoogde en dat alleen in
aanmerking komen de perioden van,
studien die ]open over een bepaald I
aantal jaren, volgens een door de wet
georganiseerd programma; bovendien,
voor de toepassing van artikel 7, § 1, van·
het voornoemd koninklijk besluit van
21 december 1967, gewijzigd door het
koninklijk besluit van 3 december 1970,
niet vereist is dat de studien in de zin
van dit artikel met succes afgewerkt
worden; derhalve de hoven aangehaalde
motieven
van
het
arrest
van
25 maart 1976 tot staving van zijn
beslissing en van de beslissing van het ·
arrest van 30 september 1976, waarin:
gesteld wordt dat welkdanige studien,
qua programma, alsmede prive-lessen,
vatbaar zijn voor regularisatie, daar het'
volstaat dat het door de aanvrager vrij
gekozen studieprogramma werd afgewerkt, de in het middel aangehaalde
wets- en reglementsbepalingen schen·den:

betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, de
Koning de voorwaarden bepaalde
waaronder << de werknemer of zijn
weduwe, mits betaling van een door
hem
vastgestelde
bijdrage,
de
gelijkstelling met jaren van werkelijke tewerkstelling kan bekomen
van de jaren tijdens welke hij van
de le januari van het jaar van zijn
1
.wintigste verjaardag af, dagstudien
met volledig leerplan heeft gevolgd »;
Dat artikel 7, § 1, van het komnKlijk besluit van 21 december 1967 toi
vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers,
oorspronkelijk onder meer bepaalde
de jaren gedurende
welke de werknemer, vanaf 1 januari van het jaar waarin zijn twintigste verjaardag valt, << daglessen >>
heeft gevolgd << welke een volledige
cyclus omvatten », worden in aanmerking genomen voor de uitkeringen bepaald bi.i het koninklijk
besluit nr. 50; dat, krachtens § 2 van
het zelfde artikel, het studiejaar
werd geacht een aanvang te nemen
op 1 september van een bepaald
jaar en op 31 augustus van het
volgende jaar te eindigen en aileen
rekening gehouden werd met volledige studiejaren;

Dat, krachtens artikel 1 van de
wet van 5 juni 1970 tot wijziging
van sommige bepalingen betreffende de pensioenregeling voor
werknemers, arbeiders, bedienden,
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden en het gewaarborgd inkomen
voor bejaarden, hetwelk artikel 3,
eerste lid, 3" en 4", van voormeld
koninklijk besluit nr. 50 vervangt,
de Koning de voorwaarden bepaalt
waaronder de werknemer of zijn.
weduwe de gelijkstelling met perioden van tewerkstelling kan bekomen voor .de perioden tijdens welke
Overwegende dat, luidens de oor-· hij, van de eerste januari van het
spronkelijke versie van artikel 3,' jaar af waarin hij de leeftijd van
eerste lid, 4" van het koninklijk nvintig jaar bereikt (( studien )) heeft
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 gedaan, en de Koning kan bepalen
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schouwd worden;
materiele . aard, vatbaar zijn voor
Dat luidens artikel 7, § 1, tweede regularisatie, onvermindercl het feit
lid, 1°, van het koninklijk besluit dat hij zelf dit programma bepaalcle
van 21 december 1967, zoals het in functie van het te verwachten
werd gewijzigd door artikel 2 van resultaat;
het koninklijk besluit van 3 decemDat het. arrest zocloencle artikel 7,
ber 1970, voor de toepassing van dit § 1, 1°, van het koninklijk besluit
artikel onder perioden van studien van 21 december 1967 schenclt;
moet worden verstaan : << de jaren
Dat het middel gegroncl is;
tijdens welke daglessen gevolgd
Overwegende dat de vernietiging
zijn, welke een volledige cyclus
omvatten; het studiejaar wordt van het atTest van 25 maart 1976 de
geacht een aanvang te nemen op vernietiging medebrengt van het
1 september van een jaar en op arrest van 30 september 1976, clat
31 augustus van het volgende jaar te het gP\'0lg ervan is;
Om d e redenen, vernietigt de
eindigen; er wordt aileen rekening
gehouden
met
volledige
stu- bestneden arresten; beveelt dat van
dit <LI<est melding zal worden
diejaren »;
Overwegende dat uit de voor- gemaakt op de kant van de verniemelde bepalingen, inzonderheid uit tigde beslissingen; gelet op arde termen << dagstudien met volledig tikel 1017 van het Gerechtelijk
leerplan >>, << daglessen welke een Wetboek, veroordeelt eiser in de
volledige cyclus omvatten >> en volle- kosten; verwijst de zaak naar het
dige studiejaren die ee.n aanvang Arbeidshof te Antwerpen.
nemen op 1 september van een
9 cktober 1978 - 3° kamer- Voorzitbepaald jaar en op 31 augustus van ter en verslaggever : de h. Gerniers,
het volgende jaar eindigen, blijkt afdelingsvoorzitter
Geiijkluidende
dat voor regularisatie van studiepe- conclusie van de h. Lenaerts, advocaatrioden niet in aanmerking komen generaal - Advocaat : mr. Dassesse.
prive-lessen die geen algemeen
georganiseerd onderwijsprogramma
vormen, maar deel uitmaken van
een programma dat de leerling zelf
2° KAMER - 10 oktober 1978
heeft opgemaakt;
Overwege~de dat, na vastgesteld
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
te hebben dat de door verweerder · ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLUSIE - MIDDEL ZONDER BELANG GEWORDEN
gevolgde studien bestonden, enerWEGENS VASTSTELLINGEN VAN DE RECHTER
zijds, in een praktische scholing op
--'- GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER
gebied van het internationaal goeOP DIE CONCLUSIE TE ANTWOORDEN.
derenverkeer en het verwerven van
de nodige technische taalvaardig- 2° CASSATIEMIDDELEN ~ STRAFZAKEN
heid in deze sector in de schoot van
- MIDDEL DAT OP EEN ONJU!STE UITLEGeen ter zake gespecialiseerde priGING VAN DE BESTREDEN BESLISSING
BERUST - MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDvaatrechtelijke onderneming, zulks
SLAG MIST.
elke voormiddag en, anderzijds, in
het volgen van theoretische taalles(BUITEN
:sen in een onderwijsinstelling elke 3° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST) - ONGEVAL OP EEN
namiddag van 17 tot 18.30 uur en dit
ONBEWAAKTE OV)':RWEG - BESLISSING DIE
gedurende de gevorderde periode,
EEN DEEL VAN DE AANSPRAKELIJKHEID TEN
het arrest van 25 maart 1976, op
LASTE LEGT VAN DE EXPLOITANT VAN TIE
grond van de in het middel verSPOORWEG - BESLIS.SING HIEROP. GEGROND
melde redenen, beslist dat priveDAT DEZE OVERWEG EEN ABNORMML
GEVAAR VOOR HET VERKEER OPLEVERT lessen onder artikel 7, § 1, van het
WETTIGHEID.
koninklijk besluit van 21 december.
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De rechter is niet ve1plicht te
antwoorden op de conclusie van de
beklaagde die zonder belang is geworden wegens de vaststellingen van de
rechter (1). (Art. 97 Gw.)

2"

Feiteljjke grondslag mist het middel
dnt op een onjuiste w'tlegging van de
bestreden beslissing berust (2).

3"

Wettig is de beslissing die de aansprakelijkheid VOOI' een ongeval op
een onbewaakte overweg, ten laste
Jegt van de exploitant van een spoorweg, op grond dat deze overweg een
abnormaal gevaar VOOI' het verkeer
oplevert, aangezien er geen passende
nwatregelen z1jn genomen om het
uitzicht op de spoorweg op een
behoorlijke afstand vrij te maken (3).
(Artt. 1382 en 1384 B.W.)
(NATIONALE MAATSCHAPPIJ
DEll BELGISCHE SPOORWEGEN T. BECK).
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 maart 1978 op
verwijzing gewezen door het Hof
van Beroep te Brussel, dat aileen
uitspraak doet over de civielrechtelijke vordering van eiseres;
Gelet op het arrest door het Hof
op 11 januari 1977 gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 6, 9, 12,
16 en 24 van het koninklijk besluit van
31 december 1965 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van
overwegen en gelijkgrondse kruisingen
en betreffende het verkeer op spoorwegen en aanhorigheden, 1138-2" van het
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, van het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt uitspraak
te doen over niet gevorderde zaken, en
van het algemeen rechtsbeginsel dat de
eerbiediging van de rechten van de
verdediging vereist,
doordat het arresi. e1seres aansprakelijk acht ten belopt- van drievierde van
de opgelopen sclwde en derhalve de
schade en de ko~.ten m deze mate te
(1) Cass., 23 mei 1978 (A.C., 1978, 1122).
(2) Cass.,

2~

'J) l ~ass., 23

sept. 1978 (A.C., 1979, 59).

juni 1972 (A. C., 1972, 1013).

l1arer:: laste laat op grand dat e1seres,
burgerlijke partij, ter zake de nodige
voorzorgsmaatregelen niet heeft genomen om ongevallen te vermijden en in
casu aldus heeft bijgedragen tot het
ongeval en dat « meer nog waar het
treinverkeer zich op onregelmatige tijdstippen voordeed, de burgerlijke partij in
gebreke is gebleven de vereiste aanvullende veiligheidsmaatregelen te nunen
en/of uit te Iokken, die de uitzonderlijk
gevaarlijke plaatsgesteldheid voor de
veiligheid van de weggebruiker noodzakelijk maakten »,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres bij
conclusie voor het hof van beroep op
omstandige en gemotiveerde wijze deed
gelden dat haar geen enkele fout kon
verweten worden daar enerzijds, zoals
duidelijk vastgesteld door de verbalisanten en door ingenieur Lammens « de
signalisatie we! degelijk voldeed aan de
wettelijke vereisten ( ... ) », en anderzijds
eventuele « aanvullende veiligheidsmaatregelen slechts door de minister van
Verkeerswezen kunnen worden genomen
(artikel 24, 1, a, van het koninklijk
besluit van 31 december 1965) en het
niet aanbrengen van dergelijk aanvullende facultatieve veiligheidsinrichtingen
derhalve niet aan de Nationille Maatschappij der Belgische Spoorwegen kan
worden tegengesteld doch enkel aan de
minister van Verkeerswezen ( ... ) >>, en
terwijl eiseres aldus duidelijk de redenen aangai waarom aan de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen
in casu geen gebrek aan voorzorgsmaatregelen of aan « aanvullende veiligheidsmaatregelen » kon verweten worden, zodat de beslissing door zich te
beperken tot de vaststellingen dat de
Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen bepaalde maatregelen niet
nam, en daarom gedeeltelijk aansprakelijk moest geacht worden, niet antwoordt
op de conclusie waarin was aangetoond
waarom dergelijke maatregelen door de
Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen niet moesten genomen worden, derhalve niet regelmatig gemotiveerd is (schending var artikel 97 van de
Grondwet),
tweede onderdeel, subsidiair, voor
zover zou aangenomen worden dat de
beslissing, in antwoord op de conclusie
van eiseres, impliciet heeft geoordeeld
dat de door eiseres ingeroepen wettelijke bepa!ingen het aanbrengen van
aanvullende veiligheidsmaatregelen niet
(uitsluitend) aan de minister van Verkeerswezen doch (ook) aan de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen
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ciseres in conclusie ingeroepen koninklijk besluit van 31 december 1965 betrcffende de veiligheidsinrichtingen en de
signalisatie van overwegen en gelijkgrondse kruisingen en betreffende het
verkeer op spoorwegen en aanhorigheden, meer bepaald van artikel 24, 1, a,
van clit besluit, krachtens hetwelk het de
1ninister van Verkeerswezen is die,
« rekening houdend met de omvang van
het gevaar en met de voorzichtigheid
waarvan de gebruiker van de openbare
weg blijk moet geven wegens de voorrang van de op sporen rijdende voertuigen, alsmede met de plaatsgesteldheid >>,
« inzake openbare overwegen >> de categorie bepaalt waartoe zij behoren, alsmede de signalisatie en veiligheidsinrichtingen bepaald in de artikelen 6, 9,
12 en 16 van onderhavig besluit (schending van de artikelen 6, 9, 12, 16 en
24 van het bedoeld koninklijk besluit);

derde onderdeel, in de mate dat het
arrest aan eiseres het « niet-uitlokken »
van aanvullende veiligheidsmaatregelen
ten laste legt, de bestreden beslissing
uitspraak doet over niet gevorderde
zaken daar een beweerde fout die zou
bestaan hebben in het feit dat de
Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen bepaalde veiligheidsmaatregelen niet « uitlokte ''• zoals blijkt uit de
conclusie van partijen, niet ter sprake
werd gebracht in de loop van de procedure, zodat de beslissing, door aldus
ambtshalve een andere fout dan diegene
die in conclusie werd ingeroepen, aan de
Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen ten laste te leggen, op
onwettige wijze de oorzaak of het. voorwerp van de vordering heeft gewijzigd,
derhalve schending inhoudt van het
beginsel dat aan de rechter verbiedt
uitspraak te doen over niet gevorderde
zaken (schending van artikel 1133-2° van
het Gerechtelijke Wetboek), alsook de
rechten van de verdediging miskent en,
voor zover het arrest zou aangenomen
hebben dat de oorspronkelijke beklaagde
Beck, thans verweerder, aan de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen bet « niet-uitlokken >> van « aanvullende veiligheidsmaatregelen >> zou
verweten hebben, de conclusie van Beck
uitlegt op een wijze die er onverenigbaar
mee is, derhalve de daaraan toekomende
bewijskracht schendt (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek);

vierde onderdeel, in subsidiaire orde,
voor zover de beslissing zou geoordeeld
hebben dat op de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen de wette,
lijke verplichting rust om « aanvullende
veiligheidsmaatregelen >> « uit te lokken >>, zij de hierboven onder het tweede onderdeel vermelde wetsbepalingen
schendt die uitsluitend aan de minister
van Verkeerswezen de bevoegdheid toekennen tot het bepalen van signalisatie
en veiligheidsinrichtingen zonder dat
terzake enige bevoegdheid, laat staan
verplichting voor de Nationale Maatschappij cler Belgische Spoorwegen
voorzien is om dergelijke maatregelen te
nemen of uit te lokken (sc:hending van
de artikelen 6, 9, 12, 16 en 24, 1, a, vm1
het koninklijk besluit van 31 decembei'
1965) :

Wat bet eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres in conclusie voorbield, met verwlJzmg
naar de artikelen 16 en 24, 1, a van
het koninklijk besluit van 31 december 1965, dat « bet niet aanbrengen
van dergelijke aanvullende facultatieve veiligbeidsinricbtingen derbalve niet aan de Nationale Maatscbappij der Belgiscbe Spoorwegen
kan worden tegengesteld, docb
enkel aan de minister van Ver.:.
keerswezen ,, dat overigens de
aanvullende signalisatie pas dan
verplicbt is wanneer uitzonderlijke
omstandigbeden ze voor de veiligheid van de weggebruike~s noodzakelijk maken, wat ten deze niet bet
geval is, onder meer omdat de
weggebruikers duidelijk verwittigd
zijn, door een aangepaste en conforme signalisatie, van de aanwezigbeid van de onbewaakte overweg,
« en er ten slotte voldoende zicbt
was om een normaal voorzicbtige
weggebruiker toe te laten de nodige
voorzorgen te nemen >>, zodat aan
eiseres geen enkele fout kan worden verweten;
·
Overwegende dat bet arrest, na
de fout te bebben bepaald die bet
ten laste van verweerder in aanmerking neemt, overweegt dat ecbter
« de bogervermelde plaatsgesteldbeid erop wijst dat evenmin de
burgerlijke partij ter zake de nodige
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in casu aldus heeft bijgedragen tot
het ongeval; dat, meer nag, waar het
treinverkeer zich op onregelmatige
tijdstippen voordeed, de burgerlijke
partij in gebreke is gebleven de
vereiste aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen en/of uit te
lokken, die de uitzonderlijke gevaarlijke plaatsgesteldheid voor de
veiligheid van de weggebruiker
noodzakelijk maakten >>; dat het bij
de beschrijving van de bedoelde
plaatsgesteldheid er onder meer op
wijst dat de beplanting tot gevolg
heeft dat men tot op 2 meter de
eerste spoorstaaf moet naderen om
in de richting Sint-Niklaas, van
waaruit de trein kwam aangereden,
een zicht te hebben van honderd
meter, en dat het zicht, op
2,50 meter van de eerste spoorstaaf,
slechts een tiental meter bedraagt
in dezelfdtt richting:
Overwegende dat de rechters in
hoger beroep aldus eiseres de fout
ten laste leggen de onbewaakte
overweg te hebben gelaten in de
beschreven toestand met een uitzonderlijk beperkt zicht, veroorzaakt door de beplanting, zonder
een maatregel te hebben genomen
of uitgelokt om die toestand te
verhelpen;
Overwegende dat het arrest aldus
de conclusie van eiseres beantwoordt, die voorhield dat haar geen
fout kon verweten worden; dat, nu
het niet het gebrek aan de in het
onderdeel bedoelde, bij het koninklijk besluit van 31 december 1965
bepaalde
aanvullende
signalisatie » in aanmerking nemt,
het de conclusie niet moest beantwoorden waarin werd voorgehouden
dat een dergelijke tekortkoming
slechts tegen de minister van Verkeerswezen en niet tegen eiseres
kon worden aangevoerd;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
W at het tweede en het vierde
onderdeel betreft ·

Overwegende dat deze onderdelen
de beo:lissing aanvechten in zoverre
zij ten laste van eiseres de fout zou
hebben in aanmerking genomen de
door de artikelen 6, 9, 12, 16 en
24 bepaalde aanvullende signalisatie
niet te hebben geplaatst of het
plaatsen daarvan niet te hebben
uitgelokt; dat, zoals zoeven uiteengezet, het arrest dit niet doet, zodat
de onderdelen op een onjuiste uitlegging van de beslissing rusten en
derhalve feitelijke grondslag missen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat verweerder bij
conclusie vroeg dat de vordering
van eiseres ongegrond zou worden
verklaard en dat zou worden verklaard dat het ongeval geheel en
uitsluitend aan de fout van eiseres
te wijten was; dat verweerder daartoe onder meer aanvoerde dat
<<
degene die instaat voor het
gebruik van de spoorlijn, waar een
dergelijke gevaarlijke toestand zich
voordoet, aileen verantwoordelijk is
door de onbewaakte overweg in
dergelijke toestand in stand te houden » en dat de beslissing wettelijk
is die de aansprakelijkheid voor een
ongeval op een onbewaakte overweg
ten laste legt van de exploitant van
de spoorweg op grand dat de overweg, zoals ten deze, een abnormaal
gevaar voor het verkeer oplevert,
aangezien er geen passende maatregelen worden genomen om het uitzicht op de spoorweg op een
behoorlijke afstand vrij te maken;
Overwegende dat het arrest derhalve geen uitspraak heeft gedaan
over niet gevorderde zaken en geen
fout in aanmerking heeft genomen
die niet bij conclusie was aangevoerd;
Dat het onderdeel
grondslag mist;

feitelijke

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

-165
10 oktober 1978 - 2" kamer - vom·zitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Versee Gelijkluidende conclusie van de h.
Colard, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. De Gryse, Bayart.

2"

KAMER -

10 oktober 1978

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROORDELING OP DE STRAFVORDERING - GEEN
VERMELDING VAN' EEN WETTELIJKE BEPALING DIE EEN STRAF STELT - NIET GEMOTIVEERDE BESLISSJNG.

Niet in rechte gemotiveerd is de veroordelende beslissing op de strafvordering waarin geen melding wordt
gemaakt van een wettelijke bepaling,
die op het bewezen vez*laarde misdrijf een straf stelt(1). (Art. 97 Gw.)
(VAN DEN BRANDI.:)!)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
10 oktober 1978 2" kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h.
Soetaert - Gelijkluidende conclusie van
de h. Colard, advocaat-generaal.

2"

KAMER -

10 oktober 1978

VOORZIENING IN CASSATIE -

TERMIJN - STRAFZAKEN - VOORZIEN!NG VAN
DE BEKLAAGDE TEGEN EEN TE ZJJNEN
OPZICHTE BIJ VERSTEK GEWEZEN BESLJSSJNG- AANVANG VAN DE TERMIJN.

De termijn waarover een beklaagde
beschikt om zich in cassatie te voorzien tegen een te zijnen opzichte bij
verstek gewezen beslissing, die vooT
verzet vatbaar is, neemt een aanvang
bij het verstrijken van de gewone
verzettermijn, zelfs indien de betekening van die beslissing niet aan de
beklaagae m persoon is geaaan (2).
(Artt. 187, 373 en 413, derde lid, Sv.)

(INGHELS, VANDAMME)
ARREST

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 april 1978 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende
dat
de
zaken
nr. 4827 en nr. 4893 van de algemene rol het zelfde arrest betreffen;
dat de voorzieningen dienen samengevoegd te worden;
I. Wat betreft de voorziening van
Inghels :
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

II. Wat betreft de voorziening van
VanDamme:
Overwegende dat uit de regelmatig overgelegde stukken blijkt dat
het tegen eiser bij verstek gewezen
arrest hem op 26 april 1978 betekend werd;
Ovenvegende dat het cassatieberoep dat op 2 juni 1978, en dus te
laat, werd ingesteld, niet ontvankelijk is;
Dat de termijn van tien vrije
dagen
waarover
de
beklaagde
beschikt om zich te voorzien tegen
een beslissing die te zijnen opzichte
bij verstek gewezen werd en voor
verzet vatbaar is, immers begint te
lopen vanaf het verstrijken van de
gewone verzettermijn, zelfs indien
de
betekening
niet
aan
de
beklaagde in persoon werd gedaan;
Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen.
10 oktober 1978 ---, 2" kamer
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h.
Delva - Gelijkluidende conclusie van de
h. Colard, advocaat-generaal.
2" KAMER- 10 oktober 1978
1° WEGVERKEER -

(1) Cass., 10 mei 1978 (A.C., 1978, 1062}
(2) Cass., 8 april 1975 (A.C., 1975, 856) en
3 jan. 1978 (ibid., 1978, 520).

VERANDERING VAN
RICHT!NG
WEGVERKEERSREGLEMENT
1 DEC. 1975 - BESTUURDER DIE OP EEN
KRUISPlJJff LINKS WIL AFSLAAN - TOE TE
PASSEN REGELS.

-
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2" CASSATIE -

O:I!VA"\G - STRAFZAKEN l'i!ET
BCRGICRLI.JKE RECIITS\'ORDERI:\n BEPERKTE
VOORZIE:\1:\G
VAN
DE
BEKLAAGDE
VERi\IETIGI:\G
Vt\N
DE
BESLJSSI:'\G OP DE STRt\FVORDERI:\G
BRE:\GT VER"\IETIGI:\G l\IEE VAN DE EI:'\DBEO:iLISSI:\G OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERI:\G TEGEN DE BEKLAAGDE OOK AL
WORDT DIE VERi\IETIGI:\G CITGESPROKEN OP
EEN [I!IDDEL VAN A:IIBTSWEGE,

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORl\! - STRAFZt\KEN - VOORZ!Ei'IING
VAN DE BCRGERLIJKE PARTI.J - VOORZIE1\1:\G NIET BETEKEND NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP,

4° VOORZIENING

IN

CAS SATIE

VORl\! - STRAFZAKEN
VOORZIENING
VAN DE VERZEKERAAR VAN DE BURGERRECIITELI.JKE AANSPRAKELIJI<HEID VAN DE
BEKLAAGDE, VRI.JWILLIG TUSSENGEKOl\IEN
PARTIJ - VOORZIENING NIET BETEKEND NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

1"

De beweging om op een krw·spunt
Jjnks af te slaan ten einde de r~jbaan
te verlaten, wordt niet geregeld bij de
artt. 12.4 en 12-5 Wegverkeersreglement 1 dec, 1975, maar wei bij de
artt. 19.1 en 19.3 van dat reglement (1).

2" Vernietiging,

op de niet beperkte
voorziening van de beklaagde, van de
beslissing op de strafvordedng brengt
vernietJ'g'jng mee van de eindbesjjssing
op de tegen hem ingestelde burgerJijke rechtsvorden'ng, welke het gevolg
is van de eerste, ook al wordt die
vernietiging uitgesproken op een middel van ambtswege (2).

3"

Niet ontvankehik is de voorziening
van een burgerhjke partij die niet is
betekend aan de partjj tegen wie zij is
gericht (3). (Art. 418 Sv.)

4" 1V1et

ontvankelijk
wegens
nietbetekening aan de partijen tegen wie
zij is ge1icht, is de voorziening van de
verzekeraar van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de beklaagde,
viijwillig voOI' het strafgerecht tussengekomen partij(4). (Art. 418 Sv.)

(1) Raadpl. Cass., 15 maart 1976 (A.C., 1976,
817).
(2) Cass., 31 jan. 1978 (A.C., 1978, 644).
(3) Cass., 20 sept. 1978 (A.C., 1979, 48).
(4) Cass., 3 okt 1978 (A.C., 1979, 78).

{DOPPEGIETER, UNIE DER ASSURADEUREN
T." SECURITAS, N.V., VAN GOOL,
" DE PAUW EN STOKOE " N.V.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 april 1978 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
I. Op de voorziening van eiser
tegen :
A. de beslissing op de tegeh hem
ingestelde strafvordering :
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 12.4
en 12.5, van het Wegverkeersreglement,
doordat het vonnis eiser veroordeelt
wegens overtreding van de genoemde
wettelijke bepalingen op grond dat : de
bromfietser Doppegieter ( thans eiser)
naar de links gelegen verbindingsweg is
afgeslagen op een ogenblik dat Van Qool
(thans verweerder) hem met zijn personenwagen aan het inhalen was; afgezien
van de vraag of er rechts a! dan niet
voertuigen gestationeerd waren, .._ de
bromfietser Doppegieter op de rechterhelft van de rijbaan naar het midden
toegereden is alvorens naar links af te
slaan; de remsporen nagelaten door de
personenwagen Vah Goo! erop wijzen
dat deze reeds ten minste ter hoogte van
de kerk zich links van de rijbaan bevond
en op het punt stone! in te halen;
Doppegieter op dat ogenblik niet meer
mocht afslaan zonder rekening te houden met de inhalende personenwagen,
op gevaar af een maneuver uit te voeren
met de verplichting de andere weggebruikers te laten voorgaan; hij volgens
de getuige De Baets zijn maneuver
plotseling heeft uitgevoerd en dit blijkbaar zonder zijn arm uit te steken :

Overwegende dat het vonnis, na
aldus in feite te hebben vastgesteld
dat eiser naar links afsloeg om de
rijbaan te verlaten, welke beweging
is geregeld bij de artikelen 19.2 en
19.3 tot 6, van het Wegverkeersreglement, eiser niet kan veroordelen wegens overtreding van de in
het middel genoemde bepalingen
zonder die te schenden;
B. de door de eerste en de derde
verweerster tegen hem ingestelde
civielrechtelijke vordering :·
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert; dat evenwel de hierna
uit te spreken vernietiging van de
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beslissing op de tegen hem inge2'' KA:IIER- 10 oktober 1978
stelde strafvordering, a! geschiedt
zij ambtshalve, de vernietiging mee- 1° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKE:\
BEKLAAGDE:II VERVOLGD WEGE:\5 \'ERbrengt van de beslissing op de tegen
SCHILLE:\DE FElTEN - VEROORDELI:\G VA:\
hem ingestelde civielrechtelijke vorDE E:\E E:\1 VRIJSPRAAK VA:-1 DE A:\DERE deringen die het gevolg zijn van de
VEROORDELI:\G VAN DE EERSTGE:\OE:\!DE !:\
eerstbedoelde beslissing;
ALLE KOSTE:'-1 \'A:'-1 DE STRAFVORDERI:\G -

c.' de

door eiser tegen de verweerders sub 2 en 3 ingestelde civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser, rechtstreeks dagende burgerlijke partij,
zijn voorziening heeft doen betekenen aan de verweerders sub 2 en 3,
tegen wie zij gericht is;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
II. Op de voorziening van eiseres :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres, vrijwillig tussengekomen partij, haar voorziening heeft doen betekenen aan
de verweersters sub 1 en 3, tegen
wie zij gericht is;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

VOORWAARDE.

2° LIJFSDWANG -

STRAFZAKE:-1 - VER1\IETIGI:\G VA:'l DE VEROORDELII\'G 1:'-l DE
KOSTEN
VA:'>/
DE
STRAFVORDERI:\G
BREI\GT VERNIETIGI:\'G ~IEDE VAN DE VEROORDELING TOT LIJFSDWAl\G DIE Di'v\RVA:\
HET GEVOLG IS.

1" Wanneer

twee beklaagden, rvegens
verschillende feiten, vervoJ..gd 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 h1j vaststelt dat ze
aile veroorzaakt zijn door het misdrijf
dat de veroordeelde heeft gepleegd (1).
(Artt. 162 en 176 Sv.)

2" Vernietiging van de veroordeling in

·de kosten van de strafvordering brengt
vernietiging mede van de veroordeling
tot Jijfsdwang die daai-van het gevolg
is (2). (Artt. 2, 3, 4 en 5 wet
27 juli 1871.)
(VINQUIER)

Om die redenen, vernietigt het Met de notitie overeenstemmend arrest.
bestreden vonnis in zoverre het
10 oktober 1978 2' kamer uitspraak doet op de tegen eiser Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdeingestelde strafvordering en civiel- lingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
rechtelijke vorderingen; verwerpt de Lebbe - Gelijkluidende conclusie van
voorziening van eiser voor het ove- de h. Colard, advocaat-generaal.
rige alsmede de voorziening van
eiseres; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
2' KAMER - 10 oktober 1978
kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiseres in
een vierde en ieder der drie ver- 1° CASSATIEMiDDELEN- STRAFZAKEN
- MIDDEL DAT OP EEN ONJUISTE UITLEGweerders in een twaalfde van de
GING VAN
DE
BESTREDEN BESLISS!NG
kosten; laat de overige kostel). ten
BERUST - MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDlaste van de Staat; verwij st de aldus
SLAG MIST.
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Oudenaarde, zitting 2° CASSATIEMIDL·ELEN - STRAFZAKEN
houdende in hager beroep.
- MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN TEN
oktobe~ 1978 - 2' kamer - Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Soetaert Gelijkluidende conclusie van de h.
Colard, advocaat-generaal.

io

OVERVLOEDE GEGEVEN REDEN VANKELIJK MIDDEL.

NIET ONT-

(1) Cass., 18 okt. 1977 (A.C., 1978, 221).
(2) Cass., 20 sept. 1977 (A.C., 1978, 89).

-1683° VERJARING -

STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE MI1'\ISTER VAN ECONO;viiSCHE ZAKim TOT BETALI:\G VAN ONTDOKEN HEFFINGEN DIE, BIJ
E\TOER, VERSCHULDIGD ZIJN MET TOEPASSI:\G VAN DE VERORDENINGEN EN RICHTLIJNEN VAN DE E.E.G. - DERTIGJARIGE VERJAREiiG.

4° BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN
TOT BETALING VAN ONTDOKEN HEFFINGEN
DIE, BIJ INVOER, VERSCHULDIGD ZIJN MET
TOEPASSING VAN DE VERORDENINGEN EN
RICHTLI.JNEN VAN DE E.E.G. - DERTIGJARIGE
VERJARING.

5" EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN

BURGERL!J.KE RECHTSVORDERING VAN
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN TOT
l3ETALING VAN ONTDOKEN HEFFINGEN DIE,
BIJ INVOER, VERSCHULDIGD ZIJN MET TOEPASSING VAN DE VERORDENINGEN EN
RICHTLIJNEN VAN DE E.E.G.- DERTIGJARIGE
VERJARING.

6° DOUANE EN ACCIJNZEN -

IN-, UITEN DOORVOER VAN GOEDEREN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE MINISTER
VAN ECONOMISCHE ZAKEN TOT BETALING
VAN ONTDOKEN HEFFINGEN DIE, BIJ INVOER,
VERSCHULDIGD ZJJN MET TOEPASSING VAN
DE VERORDENINGEN EN RICHTLIJNEN VAN DE
E.E.G.- DERTIGJARJGE VERJARING.

7° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

DOUANE EN ACCIJNZEN - IN-, UIT- EN
DOORVOER VAN GOEDEREN - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING VAN DE MINISTER VAN
ECONOM!SCHE ZAKEN TOT BETALING VAN
ONTDOKEN HEFFINGEN DIE, BIJ INVOER,
VERSCHULDIGD ZIJN MET TOEPASSING VAN
DE VERORDENINGEN EN RICHTLIJNEN VAN
DE E.E.G. - RECHTSVORDERING DIE VOOR
HET STRAFGERECHT KAN WORDEN GEBRACHT WAARBIJ VERVOLGINGEN WEGENS
SLUIKINVOER RECHTSGELDIG AANHANG!G
ZIJN.

8° BURGERLIJKE
RING - DOUANE EN

RECHTSVORDE-

ACCIJNZEN - IN-, UITEN DOORVOER VAN GOEDEREN - BURGERLUKE RECHTSVORDERING VAN DE MINISTER
VAN ECONOM!SCHE ZAKEN TOT BETALING
VAN ONTDOKEN HEFF!NGEN DIE, BIJ !NVOER
VERSCHULDIGD ZIJN MET TOEPASSING VAN
DE VERORDENINGEN EN RICHTLIJNEN VAN
DE E.E.G. - RECHTSVORDERING DIE VOOR
HET STRAFGERECHT KAN WORDEN GEBRACHT
WAARBIJ
VERVOLGINGEN
WE·
GENS SLUIKINVOER RECHTSGELDIG AANHAN·
GIG ZIJN.

'3° DOUANE EN ACCIJNZEN -

IN-, UITEN DOORVOER VAN GOEDEREN - BURGERLUKE RECHTSVORDERING VAN DE MINISTER
VAN ECONOiVIISCHE ZAKEN TOT BETALING
VAN ONTDOKEN HEFFINGEN DIE, BIJ INVOER,
VERSCHULDIGD ZIJN MET TOEPASSING VAN
DE VERORDEN!NGEN EN RICHTLIJNEN VAN DE
E.E.G. - RECHTSVORDERING DIE VOOR HET
STRAFGERECHT KAN WORDEN GEBRACHT
WAARBIJ VERVOLGINGEN WEGENS SLUIKINVOER RECHTSGELDIG AANHANGIG ZIJN.

10° EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN TOT
BETAL!NG VAN ONTDOKEN HEFFINGEN DIE,
BIJ INVOER, VERSCHULDIGD ZIJN MET TOEPASSING VAN DE VERORDEN!NGEN EN
RICHTLIJNEN VAN DE E.E.G. - RECHTSVORDERING DIE VOOR HET STRAFGERECHT KAN
WORDEN GEBRACHT WAARBIJ VERVOLGINGEN WEGENS SLUIKINVOER RECHTSGELDIG
AANHANGIG ZIJN.

11° CASSATIE-

OPDRACHT VAN HET HOF
STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESTREDEN BESLISSING DIE
HAAR BESCHIKKENDE GEDEELTE GRONDT OP
EEN DOOR HET CASSAT!EBEROEP BESTREDEN
REDEN - BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM
EEN RECHTSGROND AAN TE VULLEN WAARDOOR HET BESCHIKKENDE GEDEELTE WORDT
VERANTWOORD.

12° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CONCLUSIE
EEN
DESKUNDIGENONDERZOEK
WAARIN
WORDT GEVRAAGD- BESL!SSING WAARUIT
BLIJKT DAT EEN DESKUNDIGENONDERZOEK
REGELMATIG GEMOTIOVERBODIG IS VEERDE VERWERPING.

13° BEWIJS -

ALGEMENE BEGRIPPEN STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN TOT BETALING VAN ONTDOKEN
HEFFINGEN DIE, BIJ INVOER, VERSCHULDIGD
ZIJN MET TOEPASSING VAN DE VERORDENINGEN EN RICHTLIJNEN VAN DE E.E.G. BESLISS!NG WAARIN WORDT VASTGESTELD
DAT HET BESTUUR ZIJN AANSPRAKEN HEEFT
BEWEZEN EN DE BEKLAAGDE NIET HET
TEGENBEWIJS LEVERT - BESLISS!NG DIE DE
BEWIJSLAST N!ET OMKEERT.

1" Feitelijke grondslag mist het middel

dat op een onjuiste uitlegging van de
bestreden beslissing berust (1).
(1) Cass., 30 nov. 1977 (A.C., 1978, 373) en
10 oktober 1978.
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beschikkingen of besluiten, adviezen
belang 1s het m1ddel dat kdUek oefent ' en aanbevelingen van de E.E.G. in.
verband met de landbouw; art. 1 K.B.
op een ten overvloede gegeven reden
24 oktober 1962 betreffende de in-, uitvan de bestreden besHssing(1).
en doorvoer van goederen (7).
3•, 4•., 5• en 5• De burger]jjke rechtsvordedng van de minister van Economi- 11• Wanneer de bestreden beslissing
haar beschikkende gedeelte grondt op
sche Zaken tot betaHng van ontdoken
een door het cassatieberoep bestreden
h"!_fBngen die, bij invoer, verschuldigd
reden, kan het Hof een rechtsgrond
ZlJn met toepassing van de verordeaanvullen waardoor die beslissing
nh:Igen en rkhtlijnen van de E.E.G. is
wordt verantwoord
gebaseerd op een bijzondere bepaling
van de wetgeving inzake douane en 12° Regelmatig gemotiveerd is de beslissing die een conclusie verwerpt waarin
a~r_:i}nze_n en niet op een misdrijf (2');·
om een deskundigenonderzoek wordt
ZlJ yerJaart na dertig jaar (3). (Art.
verzocht, wanneer uit de· redenen
249 Wet 26 aug. 1822 (4); artt. 1 en
bJjjkt dat die onderzoeksmaatref{el
4 Wet 20 dec. 1897; artt. :l 8, en 10 Wet
uveroodig schijnt te zijn.
11 sept. 1962; artt. 2, 3 en 7 K.B.
26 juli 1962 betreffende de toepassing
van · de verordeningen, richtlijnen, 13° De bewijslast wordt niet omgekeerd
door de beslissing die, rechtdoende op
. beschikkingen of besl:uiten, adviezen
de burgerlijke rechtsvordering van de
. en aanbevelingen van de E.E.G. ·in
minister van Economische Zaken tot
verband met de landbouw (5); art. 1
betaling van ontdoken heffingen die,
K.B. 24 okt. 1962 betreffende de inbij invoer, verschuldigd zljn .met toeuit- en doorvoer van· ·goederen:
passing van de verordeni'ngen en
.;l2~2262 B.W.)
'
richtlijnen van de E.E.G., vaststelt dat
het Bestuur zijn aanspraken heeft
7•, 8•, 9• en 10• De burgel'iijii.'c rechtsvorbewezen en dat de beklaagde niet het
. dering van de minister van Economitegenbewijs_jevert.
sche Zaken tot betaling van ontdoken
heffingen die, bij invoer, verschuldigd
zijn met toepassing van de verorde- (VERHAEGhE T. BELGISCHE STAAT - MINISTER
VAN ECONOMISCHE ZAKEN)
ningen en richtlijnen van de E.E.G.
kan voor het strafgerecht worden
ARREST
gebracht waarbij vervolgingen wegens
sluikinvoer rechtsgeldig . aanhangig
RET HOF; - Gelet op het bestrezijn (6)1. (Art. 249 Wet 26 aug. 1822;
artt. 1 en 4 Wet 20 dec. 1897; artt. 2, den arrest, op 5 mei 1978 door het
8 en 10 Wet 11 sept. 1962; artt. 2, 3 en · Hof van Beroep te Antwerpen gewe7_ K.B. 26 juli betreffende de toepas- zen, waarbij uitsluitend uitspraak
smg van de verordeningen, richtlijnen, wordt gedaan op de civielrechtelijke
2• Niet on_tvankeHjk wegens gebrek aan

vordering van verweerder;
(1) Cass., 17 aug. 1978 (A.C., 1978, 1290).
(2) Raadpl. Cass., 23 juli 1878 (Bull. en Pas.,
· 18711, I, 865).

. {S) Raadpl. Cass., 28 nov. 1949 (Bull. en Pas.,
1950, I, 192); 1 feb. 1954 (ibid., 1954, I, 482);
30 april 1962. _(ibid, 1962, I, 960) en
18 maart 1965 (1b1d, 1965, I, 755) - Zie ook ·
Ove_rwe_l[ingen omtrent de bestraffing van d~
s~uikeriJ ter zake van douane, plechtige openmgsrede van 1 sept. 1959 van de eerste
advocaat-generaal Janssens de Bisthoven.
_{4) _Tha_ns art. 283 K.B. 18 juli 1977 tot
van de algemene bepalingen
mzake douane en accijnzen.
~oordmatre

(5) K.B. 26 juli _196~, genomen ter uitvoering
van. ~e wet ~0 Junl 1931 (gew. bij de wet
30 JUh 1934), 1s opgeheven bij de wet 11 sept.
1962 betreffende de in-, uit- en doorvoer van
goederen. Laatstgenoemde wet neemt evenwel
de bepalingen van de opgeheven wet over.

Over het eerste middel, hieruit afgeleid dat het bestreden arrest ·aanneemt
dat het arrest van 28 februari 1973
impliciet heeft beslist : dat de civielrechtelijke vordering van verweerder, strekkende tot betaling van de heffingen die,
j(6)' Raadpl. Cass., 3 nov. 1941 (Bull. en Pas.
194~, I, 404); ~4 _juni 1942 (ibid, 1942, I, 156)i
19 Jan. 1954 (1b1d., 1954, I, 446), 30 april 1962
(ibid., 1962, I, 960), 18 maart 1965 (ibid.,_1965.J,
755), 25 jan. 1972 (A.C., 1972, 508), en
14 juni 1977 (ibid., 1977, 1065), alsmeae de
plechtige openingsrede waarvan sprake is in
noot 4.
(7), Cf. de noten 4, 5 en 6 waarvan hierboven spraK:e i~.
•

(8) Cass., 16 nov. 1971 (A.C., 1972, 265).
Vgl. Cass., ·23 sept. 1976, 2 arresten (ibid
1977, 91 en 96).
.,

-- 170weliswaar aanneemt dat het arrest
van 28 februari 1973 reeds impliciet
hierover uitspraak heeft gedaan,
maar vervolgens tach, op grand van
een eigen motivering, zelf beslist
dat de rechtsvordering ontvankelijk
is;
Dat derhalve het onderdeel op dit
punt opkomt tegen een overtollige
beweegreden van het arrest en, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, na
vastgesteld te hebben dat, ingevolge
de veroordeling op de strafvordering
uitgesproken door het arrest van
28 februari 1973, definitief is beslist
dat de strafbare feiten niet verjaard
waren, oordeelt dat verweerder zich
tijdig burgerlijke partij heeft gestelden dat, kre.chtens artikel 27 van de
wet van l7 april 1878, de civielrechtelijke vordering niet verjaard · is
daar geen in kracht van gewijsde
gegane beslissing het geding op
·burgerlijk gebied beeindigd heeft; ·

bij invoer, verschuldigd zijn met toepassing van de verordeningen van dro Europese Economische Gemeenschap, niet
verjaard was en dat zulk een vordering,
bij middel van burgerlijke partijstelling,
kon worden ingesteld in een strafgeding
vervolgd op het initiatief van de minister
van Financien, bestuur van douane en
accijnzen,
terw1jl, eerste onderdeel, het arrest
van 28 februari 1973 enkel een advies
aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft gevraagd en
geen uitspraak heeft gedaan over de
verjaring en de ontvankelijkheid van de
rechtsvordering van verweerder, die toen
niet eens ter sprake zijn gekomen, zodat
de beslissing niet is gemotiveerd;
. tweede onderdeel, het laatste feit van
sluikinvoer plaatsgreep op 3 april 1968
en de burgerlijke partijstelling geschiedde op 6 april 1972, zodat op die
datum, en alleszins op 18 februari 1977,
datum van de rechtstreekse dagvaarding,
de rechtsvordering van verweerder verjaard was, daar meer dan drie jaren
waren verlopen sinds de feiten;
derde onderdeel, een civielrechtelijke
vordering niet zoals ten deze, door een
derde bij middel van een rechtstreekse
dagvaarding, en trouwens evenmin bij
middel van een burgerlijke partijstelling.
voor de strafrechter op grond van misdrijven inzake douane en accijnzen kan
worden ingesteld; in elk geval, vermits
de feiten, waarvoor ten deze de vervolgingen ten verzoeke van de minister van
Financien zijn ingesteld, douanemisdrijven zijn en geen misdrijven in verband
met heffingen, verweerder in dit strafgeding niet kon tussenkomen om de betaling va11 hefl;ingen te vorderen :
·

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
arrest, met betrekking tot de verjaring, geenszins aanneemt dat het
arrest van 28 februari 1973 reeds
beslist heeft dat de .rechtsvordering
van verweerder niet verjaard was,
maar aileen dat het laatstgerioemde
arrest vastgesteld heeft dat de straf-.
bare feiten niet verjaard waren;
Dat het onderdeel, in zoverre,
steunt op een onjuiste lezing van
het arrest en derhalve feitelijke
grondslag mist;
Overwegende dat het best?edsn
· an:est, met betrekking tot de ontvankelijkheid van de vordering,

Overwegende dat de civielrechtelijke vordering van de administratie
tot betaling van de ontdoken heffingen, ofschoon ontstaan naar aanlei- ·
ding van het misdrijf van sluikinvoer, nochtans niet uit het misdrijf
volgt maar haar grondslag recht·streeks vindt in de . wet, die de
heffingen verschuldigd maakt, afgezien van het al dan niet bestaan van
bedrog bij de invoer; dat zulk een
vordering, bij ontstentenis van een
door de .wet bepaalde kortere verjaringstermijn, krachtens artikel 2262
van het Burgerlijk Wetboek, ver.,jaart door verloop van dertig jaar;
Overwegende dat derhalve de
heslissing waarbij wordt verklaard
dat de rechtsvordering van verweerder niet verjaard is, spijt de onjuiste
verwijzing naar de voorbereidende
titel van het Wetboek van Strafvordering, wettelijk verantwcord blijft; ·
Dat het onde:rdeeJ niet kan worden aangenomen; .

-171Europese Econom1scne Gemeenschap in verband met de landbouw,
geschiedt in het kader van de wetgeving betreffende de in-, uit- en
doorvoer van goederen, meer bepaald op grond van het koninklijk
besluit van 26 juli 1962, genomen ter
uitvoering van de wet van 30 juni
1931, gewijzigd bij de wet van
30 juli 1934, en intussen vervangen
door de. wet van 11 september 1962,
welk besluit de Centrale Dienst voor
Contingenten en Vergunningen,
afhangende van het ministerie van
Economische Zaken, met het innen
van de heffingen belast, alsmede op
grond van het ter uitvoering van
laatstvermelde wet genomen koninklijk besluit
van
24
oktober 1962, waarbij de minister
tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken en de Buitenlandse
Handel behoren, en de minister tot
wiens bevoegdheid de Landbouw
behoort, worden gemachtigd om de
in- en uitvoer van de door hen
aangewezen goederen aan vergunning te onderwerpen; dat, krachtens
artikel 10 van voormelde wet van
11 september 1962, op de overtredingen en pogingen tot overtreding
van de ter uitvoering van die wet
genomen besluiten de artikelen 1 en
4 van de wet van 20 december 1897
betreffende de beteugeling van de
sluikhandel inzake van goederen
waarvan de invoer, ul.tvoer en doorvoer verboden zijn, toepassing vinden en dat ook het koninklijk
besluit van 26 juli 1962 naar diezel~de wetsbepalingen verwijst; dat
art1kel 4 van de evengenoemde wet
van 20 december 1897 bepaalt dat
op de feiten van invoer, uitvoer en
doorvoer zonder aangifte ofwel met
aangifte onder dekking van valse of
bedrieglijk bekomen machtigingen,
van goederen welke, zelfs tijdelijk
en om welke i'eden ook aan verbodsbep'alingen,
beperkingen of
controlemaatregelen zijn onderworpen bij het binnenkomen, bij het
uitgaan of bij de doorvoer, de bepalingen van de algemene wet van
26 augustus 1822, gewijzigd bij de
wet van 6 april 1843, betrekkelijk de

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest tot de
ontvankelijkheid van de rechtsvordering van verweerder besluit op
grond dat, eensdeels, << de Belgische
Staat, minister van Economische
Zaken, de zaak niet bij wijze van
rechtstreekse dagvaarding ingeleid
heeft doch zich enkel burgerlijke
partij stelde op een vervolging ingeleid door de minister van Financien
inzake· douane en accijnzen; dat de
Belgische Staat, minister van Economische Zaken gerechtigd is dit te
d.oen » en, anderdeels, « ingevolge
artikel 10 van de wet van 11 i:leptember 1962 straffen voorzien worden voor het niet voorleggen van de
vereiste machtigingen door verwijzing naar de wet van 20 december 1897, thans gecoordineerd
door het koninklijk besluit van
18 juli 1977, en naar de wet van
30 juni 1951 op de douane en
accijnzen; in de telastleggingen uitdrukkelijk voorzien is dat voor de
niet aangegeven goederen de vereiste machtigingen van de minister
van Lm1dbouw en de nodige invoervergunningen niet voorgelegd werden; beklaagden hiervoor veroordeeld werden bij het arrest van
28 februari 1973 dat kracht van
gewijsde bekwam; de burgerlijke
partij hierin de grond van haar eis
vindt »;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan blijkt dat verweerder, ten
deze, zijn rechtsvordering heeft
ingeleid bij wijze van tussenkomst
in het strafgeding ingesteld op vervolging van de minister van Financien, en niet bij wijze van rechtstreekse dagvaarding; dat de dagvaarding van 18 februari 1977 er
enkel toe strekte de behandeling
van het geding, dat nog aanhangig
was, te doen voortzetten;
Dat het onderdeel, in zoverre,
feitelijke grondslag mist; ·
Overwegende dat, naar nationaal
recht, het opleggen van heffingen
bij invoer met toepassing van de
verordeningen en richtlijnen van de
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registratie
van
de
processenverbaal, het aan de akten te hechten geloof, de wijze van vervolgingen, de verantwoordelijkheid, het
recht van in der minne te schikken
en de verdeling van de geldboeten
van toepassing zijn;
Overwegende dat hieruit volgt
dat, zo ten deze de minister van
Financii~n de vervolgingen wegens
de feiten van invoer zonder vergunning rechtsgeldig heeft kunnen
instellen, de adininistratie, door de
zorg van de minister van Economische Zaken, belast met het innen
van de heffingen, even rechtsgeldig,
met toepassing van artikel 249 van
de algemene wet van 26 augustus
1822 (thans artikel 283 van het
koninklijk besluit van 18 juli 1977
houdende coordinatie van de algemene bepalingen inzake douane en
accijnzen), voor de strafrechter
betaling van de ontdoken heffingen
heeft kunnen vorderen;
Overwegende dat derhalve de
beslissing, spijt de onjuiste verwijzing van het arrest naar de
strafrechtelijke
veroordeling
als
grondslag van de civielrechtelijke
vordering, wettelijk venmtwoord
blijft;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenornen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 10 van de
wet van 11 september 1962, betreffende
de in-, uit- en doorvoer van goederen, 4,
§§ 1 en 2 van de wet van 20 december 1897, betreffende de beteugeling
van de sluikhandel inzake in-, uit- en
doorvoer
van
verboden
goederen,
239
van
de
algemene
wet
van
26 augustus 1822, betreffende de inning
van de invoerrechten en accijnzen, 154,
189, 211 van het Wetboek van Strafvordering, 1315 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest het verweermiddel
verwerpt waardoor eiser, in zijn conclusie, het van hem door verweerder gevorderde bedrag van 14.019.506 frank
betwistte, en deed gelden dat dit bedrag
voortsproot uit de processen-verbaal van
het bestuur van de douane, dat echter
die. processen-verbaal vergissingen in-

hielden daar in bepaalde gevallen geer.
vlees ingevoerd werd en geen heffingen
verschuldigd waren en daar de tarieven
van de heffingen verkeerd in gezegde
processen-verbaal werden berekend, er
waardoor eiser vroeg dat dienaangaandE
een deskundigenonderzoek zou worden
bevolen zulks op grond dat niet
bewezen is dat de hoeveelheden aangegeven
in
het proces-verbaal van
20 maart 1970, zoals gewijzigd in het
aanvullend proces-verbaal, niet met de
werkelijkheid overeenstemden en evenmin dat de aangerekende heffingseenheden foutief zouden zijn - het hof van
beroep dan ook deze berekening aanvaardt en er geen aanleiding toe bestond
dienaangaande een deskundige aan te
stellen,
terw1jl, eerste onderdeel, nu overeenkomstig de eerder ingeroepen bepalingen van de wetten van 26 augustus 1822,
20 december 1897 en 11 september 1962
alsook van het Wetboek van Strafvordering, het tegenbewijs van de verrneldingen van de door het arrest ingeroepen
.processen-verbaal toegelaten was, het
!outer feit dat eiser in de huidige stand
van de procedure dat tegenbewijs nog
niet had geleverd geen reden uitmaakte
om het door hem gevorderde tegenbewijs bij deskundigenonderzoek te verwerpen, waaruit dan verder volgt dat het
arrest dienaangaande niet afdoende
gemotiveerd is zoals vereist wordt door
artikel 97 van de Grondwet;
tweede onderdeel, waar het niet ging
om de constataties van de verbaliserende agenten, maar om het berekenen
van de tarieven van de heffingen, uit de
eerder ingeroepen bepalingen van de
wetten
van
26
augustus
1822,
20 december 1897 en 11 september 1962,
alsook van het Wetboek van Strafvordering, geenszins voortvloeit dat de door
het arrest ingeroepen processen-verbaal
als bewijs zouden gelden zolang het
tegenbewijs niet is geleverd, zodat het
arrest, door de berekeningen van
gezegde processen-verbaal te aanvaarden om de enige reden dat het niet
bewezen is dat die berekeningen foutief
zijn, op onwettelijke wijze, en namelijk
met miskenning van het voorschrift van
artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek,
de bewijslast op eiser heeft verschoven :

w at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de
vraag tot aanstelling van een deskundige verwerpt, niet op grond dat
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dure het tegenbewijs van de vermel- op alle wederrechtelijk ingevoerde
dingen van het proces-verbaal nog produkten die het .voorwerp van de
niet is geleverd, maar op grond dat vervolgingen uitmaken »;
het hof van beroep de berekeningen
Overwegende dat het arrest zovan het bestuur als juist aanvaardt, doende, enerzijds, te kennen geeft
en door een feitelijke en onaantast- dat het de berekeningen, uitgevoerd
bare appreciatie oordeelt dat het door het bestuur, in overeenstemgevraagde
deskundigenonderzoek ming acht met het genoemde reglegeen opheldering kan verschaffen;
ment van de Europese Economische
Dat de beslissing derhalve regel- Gemeenschap, en, anderzijds, de
matig is gemotiveerd;
reden aangeeft waarom het zich
Wat het tweede onderdeel be- niet kan aansluiten bij de door eiser
op die berekeningen geoefende kritreft :
Overwegende dat .eiser in zijn tiek, te weten omdat deze steunt op
conclusie van 3 januari 1973, waar- een verwarring , tussen << invoernaar hij in zijn conclusie van rechten » en << heffingen » en eiser
8 maart 1978 verwees, aangevoerd ten onrechte aan de hand van een
had dat : de door het ministerie van tabel betreffende invoerrechten wil
Economische Zaken in aanmerking aantonen dat een te hoog bedrag
genomen cijfers gans foutief zijn; er aan heffingen wordt gevorderd;
aldus voor de zending 9 (feit 13)
Overwegende dat, wanneer het
gewag wordt gemaakt van een gro- arrest daarenboven releveert dat het
tere betaling van « invoerrecht » niet bewezen is dat de hoeveelhedan verschuldigd is; er voor een den aangegeven. op pagina's 253 en
reeks feiten, waarvan de nummers 255 van het proces-verbaal van
worden aangewezen, met de werke- 20 maart 1970, zoals gewijzigd op
lijk betaalde « invoerrechten » zelfs pagina 21 van het aanv'ullend progeen rekening wordt gehouden; dat ces-verbaal, niet met de werkelijkeiser bij zijn conclusie een tabel heid overeenstemmen en evenmin
voegd,e waarin, voor ieder feit onder dat de aangerekende heffingseenhe:..
meer waren aangegeven : het ver- den foutief zouden zijn, het hof van
schuldigd bedrag aan << invoer- beroep alleen bedoelt dat er geen
rechten », de werkelijk betaalde gegevens aanwezig zijn die de juist<< invoerrechten >>, en het verschil
heid van de berekeningen .van het
tussen beide; dat eiser ten slotte uit bestuur, welke het, om de eerder
die tabel afleidde dat << het maxi- vermelde redenen, als vaststaand
mum aan << heffingen » kan aanvaardt, in twijfel kunnen doen
belopen : 2.250.449 frank in plaats trekken;
van 14.019.506 frank, dat gevorderd
Dat het aldus geen bewijslast op
was»;
eiser legt;
Overwegende dat het arrest op
Dat het middel niet kan woraen
eisers conclusie antwoordt dat : « de
gevorderde heffingen gesteund zijn aangenomen;
op het reglement 14/64 E.E.G.; de
Om die redenen, verwerpt · de
verwetende partij ten onrechte het
gevorderde bedrag betwist, steu- voorziening, veroordeelt eiser in de
nend op een door haar uitgevoerde kosten.
berekeningstabel
deze bereke10 oktober 1978 2" kamer ningstabel ter zake niet dienend is
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdeomdat het heffingen, en geen lingsvoorzitter
- Verslaggever : de h.
douanerechten, betreft, waarvan de Lebbe - Gelijkluidende coiiclusie van
eenheidsprijs en de berekenings- de h. Colard, advocaat-generaal
wijze verschillend is van die van de Advocaten : mrs. Bayart; Demeester,
douanerechten en de heffingen Gent.
·
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1° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- MIDDEL WAARIN HET '!OF WORDT VERZOCHT FEITELIJKE GEGEVENS TE ONDERZOEKEN- NIET-01\'TVANKELIJKHEID.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLUSIE BESLISSING DIE, OP GROND VAN
ZEKERE FEITELIJKE CECEVENS, ANDERE OF
DAARMEE STRIJDIGE CEOEVENS VAN DE
CONCLUSIE
VERWERPI'
BESLISSING
RECELMATIG MET REDENEN OMKLEED.

3° WEGVERKEER

Sl'<ELHEID
WECVERKEERSRECLEMENT
1 DEC. 1975,
ART. 10.1.1° EN ART. 10.1.3°- VERSCHILLI:NDE
MISDR!JVEN.

waarmee hij reed voordat hij tot
stilstand kwam, zodanig groat was dat
zij, gelet op de plaatsgesteldheid, haar
belemmering, de verkeersdichtheid,
het zicht, de staat van de weg; de staat
en Jading van het voertuig, ongevallen
kon veroorzaken of het verkeer kon
hinderen.
4" Niet ontvankelijk is het middel dat

enkel kritiek oefent op een feitelijke
beoordeling van de rechter (3). (Art.
97 Gw.)
5" Niet gemotiveerd is de beslissing die

de beklaagde op de burgerlijke rechtsvordering veroordeelt zonder te antwoorden op een regelmatig bij conclusie voorgedragen ven-veer (4). (Art.
97 Gw.)
(VANSEVENANT T. VAN DEN BERGHE)

4° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEI\
- BURCERLIJKE RECHTSVORDER!NG - MIDDEL DAT ENKEL KRITIEK OEFENT OP EEN
FEITELIJKE BEC::lRDELING VAN DE RECHTER
- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEM!DDEL.

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURCERLIJKE RECHTSVORDERING VERO::lRDELENDE BESL!SSING VERWEER VAN DE
BEKLAACDE ONBEAI\~OORD OEBLEVEN NIET CEMOTIVEERDE BESLISSING.

1° Niet ontvankelijk is het middel dat

het Hoi zou verplichten feitelijke
gegevens te onderzoeken (1).
2° Regelmatig met redenen omkleed is

de beslissing die, op grand van zekere
feitell:jke gegevens andere of daarmee
strijdige feitelljke gegevens van de
conclude verwerpt (~). (Art. 97 Gw.)
3" Niet inachtneming van art. 10.1.1'

Wegverkeersreglement 1 dec. 1975,
volgens hetwelk elke bestuurder ziJ~71
snelheid meet regelen zoals vereist
wegens de plaatsgesteldheid, is niet
het misdnjf waarvan sprake is in art.
10.1.3"
van
hetzelfde
reglement
gens hetwelk de bestuurder moet kunnen stoppen voor een hindernis die
kan worden voorzien. De omstandigheid dat een bestuurder heeft kunnen
stoppen neemt niet weg dat hij schuldig wordt verklaard aan overtreding
van art. 10.1.1 •, wanneer de snelheid
(1) Cass., 23 mei 1978 (A.C., 1978, 1119) en
27 sept. 1978 (A.C., 1979, 68).
(2)(3) Cuss., 23 mei 1978, waarvan sprake is
in de vorige noot.

ARREST

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 28 juni 1978 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het vonnis eiser op de strafvordering veroordeelt op grond dat hij
duidelijk artikel 10.1.1" van het Wegverkeersreglement heeft overtreden door de
brug nog snel op te rijden op een
ogenblik dat hij dit onder meer wegens
de smalheid van de brug, niet meer
veilig kon doen,
terwijl de overweging « door de brug
nog snel op te rijden >> door geen enkele
motivering wordt gestaafd en een loutere bewering is die uit niets blijkt :

Overwegende dat de rechter, bij
ontstentenis van conclusie op dat
punt, niet gehouden was de stukken
van het dossier of de gegevens van
de zaak aan te wijzen, waarop hij
de beslissing steunt;
Overwegende dat het middel, in
zoverre het voorhoudt dat de
gevolgtrekkingen van de feitenrech(4) Raadpl. Cass., 20 dec. 1977 (A.C., 1978,

~9).
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verplichten feitelijke gegevens na te
gaan, waarvoor het geen rechtsmacht heeft;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het vonnis eiser op de strafvordering veroordeelt, zoals gezegd,
terwijl eiser in zijn conclusie had
aangevoerd dat hij er in slaagde tijdig
tot stilstand te komen, en stilstaande
werd aangereden zodat hij zijn snelheid
beheerste, en het vonnis op dit verweer
niet antwoordt :

Overwegende dat het vonnis vaststelt dat het materieel onmogelijk
was voor de voertuigen om elkaar
op de brug te kruisen, dat verweerder reeds de brug was opgereden
toen eiser nog moest beginnen de
brug op te rijden en dat eiser de
brug nog snel is opgereden op een
ogenblik dat hij dit onder meer
wegens de smalheid van de brug
niet meer veilig kon doen;
Overwegende dat het vonnis aldus, in het bijzonder door te wijzen
op de snelheid waarmede eiser de
brug is opgereden en op de omstandigheid dat hij zulks op dit ogenblik
niet meer veilig kon doen, de feitelijke gegevens aanwijst waarop het
steunt om eiser schuldig te achten
aan
overtreding
van
artikel
10.1.1" van het Wegverkeersreglement, en zodoende eisers verweer,
dat op een ander gegeven was
gesteund beantwoordt;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 10.1.1° van het
Wegverkeersreglement,
doordat het vonnis eiser op de strafvordering veroordeelt, zoals gezegd,
terwijl eiser tijdig tot stilstand kwam
en stilstaande aangereden werd door
zijn tegenligger; wanneer van twee op
een rechte lijn naar elkaar toerijdende
bestuurders, de een tot stilstand komt en
door de andere wordt aangereden, de

bestuurder van de stilstaande auto
onmogelijk artikel 10.1.1 o van het Wegverkeersreglement kan hebben overtreden, vermits hij tijdig tot stilstand kwam
en dus zijn snelheid beheerste :

Overwegende dat inbreuk op
artikel 10.1.1° en inbreuk op artikel 10.1.3° van het Wegverkeersreglement twee onderscheiden overtredingen zijn, die afzonderlijk kunnen
bestaan, dat de omstandigheid dat
een bestuurder heeft kunnen stoppen niet verhinderd dat hij schuldig
wordt verklaard aan overtreding
van artikel 10.1.1°, wanneer de snelheid die hij voerde voordat hij tot
stilstand kwam zodanig was dat zij,
gelet op de plaatsgesteldheid, haar
belemmering, de verkeersdichtheid,
het zicht, de staat van de weg, de
staat en de lading van het voertuig,
ongevallen kon veroorzaken of het
verkeer hinderen;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiiHe 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 beslissing op de
civielrechtelijke vordering :
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet;
doordat het vonnis eiser op de civielrechtelijke vordering veroordeelt,
terwijl eiser in zijn conclusie had
aangevoerd dat, voor zover hij een
overtreding pleegde, er tussen die overtreding en het ongeval geen oorzakelijk
verband bestond, en het vonnis op dit
verweer niet antwoordt :

Overwegende dat het vonnis oordeelt dat de door eiser gepleegde
overtreding de uitsluitende oorzaak
van het ongeval is; dat het zodoende
eisers niet nader gemotiveerde verweer beantwoordt;
Dat het middel feitelijke grond
slag mist;
Over het vijfde middel, afgeleid mt de
schending van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
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terw1jl een eventuele voorafgaande
overtreding, waarbij geen schade veroorzaakt werd, niet tot het toekennen van
vergoeding aanleiding kan geven voor
schade die nadien door een andere
oorzaak is ontstaan :

Overwegende dat het vonnis oordeelt dat de schade wei werd veroorzaakt door de
door eiser
gepleegde overtreding; dat die
beoordeling van de feitenrechter
onaantastbaar is;
Dat het middel, dat tegen die
beoordeling opkomt, niet ontvankelijk is;
Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het vonnis eiser tot herstel
van de gehele schade van verweerder
veroordeelt,
terw1)'1 eiser in zijn conclusie had
aangevoerd dat wanneer twee bestuurder~ op een baan waarop ,:;:ij niet kunnen
krmsen, naar elkaar toenjden en elkaar
dus gelijktijdig moeten bemerken, zij
allebei gehouden zijn te remmen en te
stoppen; eiser ten deze erin slaagde
tijdig tot stilstand te komen; verweerder,
ofschoon hij over meer remafstand
beschikte, eiser toch aanreed; het dus
verweerder is die niet tijdig tot stnstand
kon komen, t;;n het vonnis op die conclu<:ie niet antwoordt :

Overwegende dat het vonnis niet
antwoordt op eisers condusie met
betrekking tot de rijwijze van verweerder;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het
uitspraak doet op de civielrechtelijke vordering, behalve in zoverre
het beslist dat eiser een fout 'f}eeft
begaan in oorzakelijk verband met
het ongeval; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijke vernietigde beslissing; veroordeelt eiser en verweerder ieder
in de helft van de kosten; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de

Correctionele Rechtbank te Kortrijk, zitting houdend in hager
beroep.
10 oktober 1978 2" kamer
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h.
Lebbe - GeliJkluidende conclusie van
de h. Colard -· Advocaat: mr. W. Vanbeylen, Brugge.
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1° VOORZIENING

IN

CAS SATIE

VORM - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE
PARTIJ - VOORZIENING NIET BETEKEND NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGERLUKE RECHTSVORDERING TEGENSTRIJDJGE REDENEN NIET GEMOTIVEERDE
B!':SLISSING.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - TEGENSTRIJDIGE REDENEN -

BEG RIP.

4° CASSATIE -

BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - VERSCHR!JVING IN DE BESTREDEN
BESLISSING - BEVOEGDHEID VAN HET HOF
OM ZE TE VERBETEREN.

1° Niet ontvankeLjk is de voorziening

van een burgerlijke parUj die niet is
betekend aan de partij tegen wie ze is
gericht (1). (Art. 418 Sv.)
2o Tegenstrijdig en derhalve niet regel-

matig gemotiveerd is het vonnis dat,
enerz1j'ds, de beklaagde veroordeelt
wegens onopzettelijk toebrengen van
slagen of verwondingen en dat, anderzijds, rechtdoende op de burgerlijke
rechtsvordering van de getroffenen,
beslist dat er geen oorzakelijk verband
bestaat tussen de schade welke de
getroffenen hebben geleden en de lout
van de beklaagde (2). (Art. 97 Gw.)
3° Een rechterlijke beslissing is tegenstrijdig niet aileen wanneer de redenen van de beslissing op de strafvordering elkaar tegenspreken, maar ook
wanneer deze redenen strijdig zijn
(1) Cass., 10 okt. 1978 (A.C., 1979, 93).
{2) Raadpl. Cass., 13 mei 1977 (A.C., 1977,
1050).
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bw'f{erlijke rechtsvordeiing (3). (Art.
97 Gw.) (Impliciet.)
4' Het Hof is, bij de beoordeling van een

cassatiemiddel, bevoegd om in de
bestreden beslissing een verschrijving
te verbeteren, die duidelijk bjjjkt uit
de context ervan (4).
(THONET M., PIETTE, THO NET M.T. T. ARCQ E.A.)
ARREST ( vertafing)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 21 maart 1978 in
hager· beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Namen;
Overwegende dat de voorzieningen enkel gericht zijn tegen de
burgerrechtelijke beschikkingen van
het vonnis :
A. In zoverre de voorzieningen
van de eisers gericht zijn tegen de
beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen jegens de verweerders
Apellaniz
Cantera,
beklaagde, .en de voor deze burgerrechtelijk aansprakelijke naamloze
vennootschap Waterlomat :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de eisers,
burgerlijke partijen, hun voorziening hebben doen betekenen aan de
partijen tegen wie zij is gericht;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
B. In zoverre de voorzieningen
van de eiseressen Marie-Josephine
Piette en Marie-Then~se Thonet
gericht zijn tegen de beslissingen op
de burgerlijke rechtsvorderingen
van die eiseressen jegens de verweerder Arcq :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 418, 420 van bet Strafwetboek, 3, 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering,
1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek, en van
(3) Cass., 13 juni 1977 (A.C., 1977, 1050)
19 en 25 april 1978 (ibid., 1978, 954 en 981).
t4) Cass., 31 mei 1977 (A.C., 1977, 1012).

bet algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter, bij zijn uitspraak over
de burgerlijke rechtsvordering tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte schade, het rechterlijk gewijsde
over de strafvordering in acht dient te
nemen,
doordat, na in zijn redengeving betreffende de strafvordering te hebben verklaard dat de aan verweerder ten laste
gelegde onopzettelijke slagen en verwondingen aan Guido Wellens, MarieJosephine Piette en Marie-Therese Thonet (thans eiseressen) alsook de hem ten
laste gelegde overtredingen van de
artikelen 10.1.1 ', 10.1.2' en 10.1.3' van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer bewezen zijn
gebleven, en na de veroordelingen te
hebben bevestigd zoals die uit hoofde
van de voormelde tenlasteleggingen op
30 juni 1977 bij bet beroepen vonnis van
de politierechtbank te Namen tegen
verweerder werden uitgesproken, bet
vonnis, bij de berechting van de burgerlijke rechtsvorderingen van de eiseressen, vermeldt dat deze laatsten « in
gebreke blijven te bewijzen dat tussen
de door beklaagde Arcq begane £out en
hun verwondingen een oorzakelijk verband bestaat >>, en de burger!ijke vorderingen van de eiseressen jegens verweerder ongegrond verklaart,
terwijl het tegenstrijdig is enerzijds te
beslissen dat verweerder zich schuldig
heeft gemaakt aan bet toebrengen van
onopzettelijke slagen en verwondingen
aan de eiseressen die slachtoffer werden
van een verkeersongeval, en anderzijds
te oordelen dat de door die verweerder
begane fout geen oorzakelijk verband
vertoont met de verwondingen die bij
dat ongeval aan die eiseressen veroorzaakt werden (schending van artikel 97
van de Grondwet); bovendien door verweerder te veroordelen wegens het toebrengen van onopzettelijke slagen en
verwondingeri aan de eiseressen, het
vonnis op strafrechtelijk gebied meteen
definitief heeft erkend dat tussen de
diverse ten laste van eiser bewezen
verklaarde misdrijven en bet ongeval
waarbij aan de eiseressen slagen en
verwondingen alsook de schade werd
toegebracht waarvoor zij bij hun burgerlijke recbtsvorderingen vergoeding eisen,
er inderdaad een oorzakelijk verband
bestaat; nu bet de burgerlijke rechtsvorderingen van de eiseressen jegens verweerder ongegrond verklaart op grond
dat de eiseressen in gebreke blijven te
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hun verwondingen een oorzakelijk verband bestaat, het bestreden vonnis
ingaat tegen het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter, bij zijn
uitspraak over de burgerlijke rechtsvordering tot herstel van de door een
misdrijf veroorzaakte schade, het rechterlijk gewijsde over de strafvordering in
acht dient te nemen (schending van het
algemeen rechtsbeginsel en van aile
andere
in
het
middel
vermelde
wetsbepalingen) :

Overwegende dat, nu het enerzijds de verweerder Arcq veroordeelt wegens het toebrengen van
verwondingen door onvoorzichtigheid aan de eiseressen en anderzijds beslist dat er tussen de door
eiseressen geleden schade en de
door verweerder begane fouten geen
oorzakelijk verband bestaat, het
bestreden vonnis noodzakelijkerwijze met zichzelf in tegenspraak
komt;
Dat het middel gegrond is;
C. In zoverre de voorziening van
eiser Marcel Thonet gericht is tegen
de beslissing op zijn burgerlijke
rechtsvordering jegens de verweerder Arcq:
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat, na verweerder wegens diverse
tegen hem in aanmerking genomen tenlasteleggingen te hebben veroordeeld,
het vonnis, bij zijn uitspraak over eisers
burgerlijke rechtsvordering, enerzijds
verweerder veroordeelt om aan eiser een
bedrag van 76.698 frank te betalen plus
de vergoedende interest vanaf 6 juni 1976, de gerechtelijke interest en de
lwsten, en anderzijds beslist dat eisers
burgerlijke vordering jegens de verweerder Arcq ongegrond is,
welk~ beslissingen onderling tegenstrijdlg <:ljn, zodat het bestreden vonnis
niet
regelmatig
met
redenen
is
omkleed

Overwegende dat uit de context
van het vonnis blijkt dat het enkel
ten gevolge van een kennelijke verschrijving de vordering van de burgerlijke partij jegens verweerder
ongegrond verklaart, na enerzijds te
hebben verklaard dat deze « aan. sprakelijk is ... voor tweederde van

de aan het voertuig van Thonet
veroorzaakte
schade,
zegge
75.698 frank » en na anderzijds Arcq
te hebben veroordeeld om « aan de
burgerlijke partij Marcel Thonet
een bedrag van 76.698 frank te
betalen, plus de vergoedende interesten vanaf 6 juni 1976, de gerechtelijke interesten en de kosten >>;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonms m zoverre het
uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvorderingen van de eiseressen
Marie-Josephine Piette en MarieTherese Thonet jegens de verweerder Alfred Arcq alsook over de aan
die vorderingen verbonden kosten;
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 verweerder Alfred Arcq in de helft van de
kosten en elke eiser in eenzesde
van de rest daarvan; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting
houdend in hoger beroep.
11 oktober 1978 - 2' kamer - Voorzitter : baron Richard, voorzitter - Verslaggever : de h. Stranard - Ten dele
gelijkluidende conclusie van de h.
Colard, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Dassesse.
1"

KAMER-

12 oktober 1978

MANDELIGHEID -

GEMENE MUUR HERSTEL- EN HERBOUWKOSTEN - KOSTEN
TEN LASTE VAN DE MEDEEIGENAARS NAAR
EVENREDIGHEID VAN IEDERS RECHT - B.W.
ART.

655 - DRAAGWIJDTE.

Art. 655 B. W:, volgens hetwelk de kosten
voor het herstel en de herbouw van de
gemene muur ten laste komen van de
medeeigenaars . naar evenredigheid
van ieders recht, is niet van toepassinj;
wanneer het herstel of de herbouw
noodzakelijk was wegens de lout van
een van de medeeigenaars (1).
(1) Raadpl. H. DE PAGE, Traite eJementaire,
d. V, nrs. 1235 tot 1244; M. WILLE, Des Biens in
Les Novelles, Droit civil, d. III, nrs. 1087 tot
1090; A. KLUYSKENS, Zakenrecht, 1953, nr. 328,
321-322.

-179(MILZ E.A. T. BELGISCHE STAAT - MINISTER
VAN OPENBARE WERKEN)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 februari 1977 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 655, 1382, 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk
niemand zich zonder rechtsgrond mag
verrijken ten nadele van een ander,
zoals dit beginsel met name is neergelegd in de artikelen 548, 554, 555, 599,
563, 570, 571, 861, 862, 1241, 1312 gewijzigd bij artikel 7, § 7, van de wet van
30 april 1958, 1926, 1376 en volgende,
1381, 1432 gewijzigd bij artikel 2 van de
wet van 14 juli 1976, 1634, 1635, 1673,
1864, 1890, 1903, 1934, 1947, 2080 van het
Burgerlijk Wetboek, schending van
genoemde artikelen en, bijgevolg, schending van het beginsel dat de nuttige en
noodzakelijke uitgaven vergoed moeten
worden, welk beginsel een bijzondere
toepassing is van voormeld beginsel
inzake de ongegronde verrijking en met
name te vinden is in de artikelen 599,
861, 862, 1381, 1634, 1635, 1673 van het
Burgerlijk Wetboek, schending van
genoemde artikelen en van artikel 97
van de Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld « dat appellant (thans verweerder) zich niet kan beroepen op een
recht om door een billijke compensatie
vergoed te worden voor de stoornis die
zijn buurman, met overschrijding·van de
gewone burenhinder doch zonder iets
foutiefs te begaan, hem zou hebben doen
ondergaan, nu die beweerde stoornis
enkel het gevolg is, zoals ten deze, van
de eigen daad van appellant zelf, namelijk aan de gemene duur de dwarssteunpunten te hebben ontnomen zonder de
vereiste veiligheidsmaatregelen te nemen », waardoor het aldus uitdrukkelijk
beslist dat de afbraak en de wederopbouw van de gemene muur uitsluitend
het gevolg waren van de fout van
verweerder, niettemin de eisers veroordeelt tot terugbetaling aan verweerder
van het derde van de bedragen die hij
voor de wederopbouw van de gemene
muur heeft betaald, op grand « dat, wat
de bijdrage in de lasten van de mandeligheid betreft, artikel 655 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de kosten

voor het herstel en de wederopbouw van
de gemene muur ten laste komen van
allen die op de muur recht hebben, en
zulks naar evenredigheid van ieders
recht; dat dit beginsel echter beperkt
wordt in deze zin dat de naburige
eigenaars enkel in de uitgaven moeten
bijdragen indien de werken « noodzakelijk zijn niet met het oog op een of
andere bestemming doch aileen met het
oog op de huidige bestemming van de
gemene afsluiting" »; dat, in het onderhavige geval. de wederopbouw van de
puntgevel het pand van de gei:ntimeerden (thans eisers) beter geluiddicht
maakt en tegen de koude en het gure
weer beschermt; dat gelet op de grootte
van hun goed, de ligging en de toestand
ervan, het aldus door de gei:ntimeerden
verkregen voordeel naar billijkheid kan
worden geraamd op het derde van de
kosten voor de wederopbouw van de
puntgevel, dit is 1.798.230
3
599.410 frank »,

terwijl, eerste onderdeel, het arrest
aldus in het onzekere laat of het de
eisers tot terugbetaling van het derde
van de wederopbouwkosten heeft veroordeeld overeenkomstig artikel 655 van
het Burgerlijk Wetboek volgens hetwelk
de kosten voor de wederopbouw van de
gemene muur ten laste komen van aile
medeeigenaars, dan wei of het van
oordeel was dat verweerder de gemene
muur niet aileen had wederopgebouwd,
doch dat hij daaraan ook, in vergelijking
met de voordien afgebroken muur,
bepaalde verbeteringen had aangebracht
die aanleiding gaven tot nuttige uitgaven
en bijgevolg tot terugbetaling op basis
van de theorie inzake de ongegronde
verrijking; het arrest derhalve in het
onzekere laat welke de wettelijke grandslag is van de veroordeling die het tegen
de eisers uitspreekt; het wegens deze
dubbelzinnigheid niet regelmatig met
red enen is omkleed (schending van aile
in het middel vermelde wettelijke bepalingen en in het bijzonder van artikel 97
van de Grondwet);
tweede onderdeeL voor zover het
arrest moet worden uitgelegd in de zin
dat het de eisers tot terugbetaling van
het derde van de kosten voor de wederopbouw van de gemene muur heeft
veroordeeld overeenkomstig artikel 655
van het Burgerlijk Wetboek : 1" het niet
regelmatig met redenen is omkleed, daar
het niet heeft geantwoord op de conclusie waarin de eisers aanvoerden « dat
appellant (thans verweerder) zich, tot
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houdt de kosten aan en zegt dat de
feitenrechter erover zal beslissen;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.
12 oktober 1978 - 1" kamer- VoOJ-zitverslaggever : de h. Meeus,
raadsheer, wnd. voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. , Declercq,
advocaat-generaal- Advocaten :mrs. L.
Simont, A. De Bruyn.
,
ter en
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BEVOEGDHEID EN AANLEG -

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG- BEVOEGDHEID
- VOLHEID VAN RECHTSMACHT - UITZONDERINGEN- GEVOLGEN.

Buiten de gevallen waalin het gaat om
vorderingen die rechtstreeks vom· het
Hof van Beroep of het Hof van
Cassatie komen, heeft de rechtbank
van eerste aanleg, krachtens art. 568
Ger. W:, voile rechtsmacht, behoudens
het recht van de verweerder om de
verwijzing te vorderen van de zaak
naar een andere rechter die oak
bevoegd is, zodat de arrondissementsrechtbank, waarbij de rechtbank van
eerste aanleg de zaak ambtshalve aanhangig heeft gemaakt, kan volstaan
met de vaststelling dat de verweerder.
geen verwijzing naar een andere reck;,
ter heeft gevorderd, om te beslissen
dat die rechtbank bevoegd was en nag
steeds is om kennis te nemen van de
voor haar gebrachte vordering.
:PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE GENT, IN ZAKE DE BOECK T.
BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN OPENBARE
WERKEN)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 januari 1978 door
de Arrondissementsrechtbank te
Dendermonde gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 591, 17°, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het vonnis de zaak verwijst
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Dendermonde, terwijl ze tot de bevoegdheici van de vrederechter van Dendermonde behoort ;

Overwegen:de dat uit het bestreden vonnis ,en de stukken waarop
het Hof vermag . acht te slaan,
blijkt :
1° dat Albert De Boeck de Belgische Staat, minister .van Openbare
Werken, .· voor de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Dendermonde dagvaardde;
2° dat. de rechtsvordering de vergoedirig beoogde van: schade die
veroorza<;tkt werd door het weghalen
van grond, tijdens de uitvoering van
. werken ter versteviging , van de
Scheldedijk te Den:dermonde voor
rekening vari de ·Belgische Staat, en
door de verdwijning van een oprit
naar. bedoelde dijk;
· '
~o . dat d.e r~chtbank van eerste
aanleg, hoewel yerweerder, de Belgische Staat, haar bevoegdheic:l niet
betwistte, besliste (( ambtshalve haar
onbevoegdheid' vast te stellen »; en
de. iaak verwees naar de. ar'rondissementsrechtbank om daarover te
beslisse,n;' ·
'
·
·
Overwegende dat de arrondissementsrechtbank de zaak terug verWijst naar de Rechtbank van: Eerste
Aanleg 'te Dendei-:moride op grond
dat, nu ·, << de' grondslag van de
vordering de onrechtmatige d'aad ·is
en niet het graafrecht op · zich zelf,
de rechtb~mk van . 'eerste aanleg
,bevoegq is om kennis te nemen. van
deze vordering' steunende op de
artikelen 1382, 1383 en 1384 van het
Burgerlijk Wetboek >>;
Overwegende dat, · wanneer een
haar beschikkende gedeelte. grondt op een: door de voorziening becr1tiseerde reden, het Hof
de be;voegdheid bezit om deze te
·vervangen dpor een rechtsgrond die
dit beschikkende gedeelte verantwoordt;
Overwegende . dat de rechtbank
'van eerste. a\mleg, krachtens artikel . 5,68 vari, het Gerechtelljk Wethoek, kennis neemt van alle vorderingen behaive vp.n die welke rechtstreeks voor het hof van beroep ·en
het Hof van Cassatie ·komen; dat
spijt deze •volheid van rechtsmacht,
beslis~ing
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673 van het Burgerlijk Wetboek; 'dat
deze artikelen niet van toepassing zijn
wanneer, zoals in het onderhavige geval,
een. van cl,e medeeigenaars aileen aansprakelijk is ;voor de schade aan de
gemene muur,. hE;tzij door zijn daad,
hetzij in elk geval door een daad die
aanleiding geeft tot ·een stoornis welke
de normale burenhinder te boven gaat "
(schending van artikel 97 van de Grandwet); 2" het artikel 655 van hetBurgerlijk
Wetboelcschendt dat niet van toepassing
is wanneer, zoals ten· deze, de wederopbouw van de gemene lnuur uitsluitend
het. gevolg is van de fout van een· van· de
medeeigenaars,. welke £out ·ui tdrukkelij k
door het , arrest wordt vastgesteld in de
in het middel weergegeven ovenveging
(schending van de in het middel vermelde 1 bepa!ingen , en .inzonder}leid van
artikel 655 van het Burgerlijk ,Wetboek);
'derde ond?rdee/, zelfs a! zou worden
aangenomen, qqod non, dat het· arrest
impliciet had geoordeeld dat verweerder
aan de gemel)e muur bepaalde verbeteringen had aangebracht die aanleiding
gaven tot. nuttige uitgaven, en bijgevolg
de eisers had. ,verciordeeld op basis van
de theorie inzake de. i::mgegronde verrijking, waarvan de theorie over de nuttige
uitgaven slechts een· toepassfng is, het
echter . niet. regelmatig met redenen
cimkleed zou zjjn, we gens, de dubbel~in
nigheid die h'et bij deze ·. interpretatie
bevat,. daar het niet zegt of de nieuwe
puntgevel een verbetetlng is in vergelijking met het ontbrekei:t van eeri pu:ritgevel ten, gevolge van de afbraak vap. de
oude muur, 'dan wei of hij een verbetering is. in vergeli]king met de oude rnuur
(schending ,van artikel 97 van de Grandwet), en het evenmin. wettelijk verantwoord zou zijn; er imiriers slechts sprake
kari zijn. vim·. or;tgegrqnde verrijking, en,
bijgevolg, van nuttige' uitgave die aanleidirig geeft tot. terugbetaling door de
verkrijger vocil zover de verarming die
aan de basis ligt vah de verrijking
helemaal niet werd veroorzaakt do?r de
verarmde; in het oiiderhavige ge'val, .de
verbetering aari de gemene muti~ en.kel
het toevallig · gevolg · zou . zijn vim · de
wederopbouw van die . mutlr, . die zelf
uits'Iuitend te wijten ·is, zoals het arrest
uitdrukRelijk. vaststelt, aan. de fout van
verweerder~ zodat de verarmirig van deze
laatste· .door zijh' ,eigen. f?ut
veroorzaakt en geen aarileiding kon, geveri .tot
terugbetaling op' basis van . de theorie
inzake 'de origegronde verrijkJ_ng bij. de

'is

bijzondere toepassing ervan op het geval
van de nuttige uitgaven; het arrest, door
de eisers te veroordelen tot terugbetaling
van het derde van de kosten voor de
wederopbouw van de gemene muur,
derhalve de the6rie inzake de ongegronde verrijking en het begrip nuttige
uitgaven miskent (schending van de in
het middel vermelde bepalingen, met
uitzondering van artikel 655 van bet
Burgerlijk Wetboek) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de motivering van het arrest en uit het
beschikkende gedeelte ervan blijkt
dat het de eisers overeenkomstig
artikel 655 van het Burgerlijk Wethoek veroordeelt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de afbraak en de wederopbouw van de gemene muur uitsluitend het gevolg waren van de fout
van verweerder;
Overwegende dat artikel 655 van
het Burgerlijk Wetboek, volgens
hetwelk de kosten voor het herstellen en het wederopbouwen van de
gemene muur ten laste komen van
de medeeigenaars naar evenredigheid van ieders recht, niet van
toepassing is wanneer het herstel of
de herbouw noodzakelijk waren
we gens· de fout van een van hen;
Dat, het arrest derhalve, door de
eisers overeenkomstig artikel 655
van het Burgerlijk Wetboek te veroordelen om verweerder eenderde
van de herbouwkosten van de
gemene muur terug te betalen, zijn
beslissing niet wettelijk verantwoordt;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
Om die redenen, en zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
eerste en het derde onderdeel van
het , middel die tot geen ruimere
cassatie kunnen leiden, vernietigt
het bestreden arrest aileen in
zoverre het de eisers ten voordele
van veriveerder veroordeelt en over
de kosten uitspraak doet; beveelt
dat van dit arrest melding zal wor~
den gemaakt op de kant van de.
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bevoegd gerecht mag vorderen, in
welk geval de eiser, v66r de sluiting
van de debatten, de verwijzing van
de zaak naar de arrondissementsrechtbank mag vorderen opdat deze
uitspraak zou doen zoals bepaald is
in de artikelen 641 en 642 van het
Gerechtelijk Wetboek; dat de verweerder ook nog de rechtsmacht
van de rechtbank van eerste aanleg
mag afwijzen wegens de toewijzing
van het geschil aan scheidsrechters,
in welk geval de rechtbank oordeelt
of er grand bestaat om de zaak uit
handen te geven;
Overwegende dat ten deze dit
laatste geval zich niet voordoet en
dat het evenmin gaat om een vordering die rechtstreeks voor het hof
van beroep of het Hof van Cassatie
komt;
Overwegende dat uit de procedurestukken waarop het Hof vermag
acht te slaan blijkt dat verweerder,
de Belgische Staat, die over de
grand van de zaak heeft geconcludeerd, de bevoegdheid va,n de rechtbank van eerste aanleg niet heeft
betwist; da'; deze rechtbank dan ook
bevoegd was en is om van de
vordering van eiser Albert De Boeck
kennis te nemen;
Dat om de hier uiteengezette
gronden, die het Hof in de plaats
stelt van de in het middel becritiseerde redenen, de beslissing van de
arrondissementsrechtbank om de
zaak terug naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Dendermonde te
verwijzen, wettelijk verantwoord
blijft;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; laat de kosten ten laste
van de Staat.
13 oktobei 1978- 1• kamer- Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter·Verslaggever · de h. Versee - Gelijkluidende conulu:,.1e van de h. Krings, advocaat-generaal.

3' KAMER - 16 oktober 1978

1° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - GENEESKUNDIGE VERZORGING

RECHTHEBBENDEN

WET

9 AL"G. 1963

TOT INSTELLING EN ORGANISATIE VAN EEN REGELING VAN VERPLICHTE
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING,

ART. 21, 8° -INVALIDITEITS- OF RUSTPENSIOEN ALS MIJNWERKER- BEG RIP.

2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - GENEESKUNDIGE VERZORG!NG - RECHTHEBBENDEN - WERKNEMER
DIE OPHIELD MET WERKEN IN BELGIE ZONDER ARBEIDSONGESCHIKT TE ZIJN, IN DE ZIN

9 AUG. 1963 TOT INSTELLING
El\ ORGANISATIE VAN EEN REGELING VAN
YERPLICHTE ZIEKTE- EN !NVALIDITEITSVERZEKERING, ART. 56 WERKNEMER DIE
NAAR ITALIE IS TERUGGEKEERD EN ER NIET
ONDERWORPEN WAS AAN DE SOCIALE
ZEKERHE!D WERKNEMER DIE, NA DE
STOPZETTING VAN ZIJN WERKZAAMHEID IN
BELGIE, NIET IN AANMERKING KAN KOMEN
VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING.
VA~ DE WET

3° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - GENEESKUNDIGE VERZORGING- RECHTHEBBENDEN -WERKNEMER
DIE EEN RENTE GENIET, TOEGEKEND DOOR
HET FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN - SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN WELKE OP
DIE RENTE WORDEN GEHEVEN - DE AFHOUDING HEEFT NIET TOT GEVOLG DAT DIE
WERKNEMER VOOR DE GEZONDHEIDSVERZORGING IN AANMERKING KAN KOMEN.

1o De gewezen mijnwerker die lijdt aan

pneumoconiosis en aan wie het Fonds
voor Beroepsziekten een rente toekent, is geen werknemer die als mijnwerker gerechtigd is op een invaliditeits- of rustpensioen, in de zin van
artikel 21, 8°, Wet 9 aug. 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling van verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
2° De werknemer die ophield met wer-

ken in Belgie, terwijl hij niet arbeidsongeschikt was, in de zin van
art. 56 Wet 9 aug. 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling van verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, en die niet onderworpen is aan
de sociale zekerheid in Italie, waar hij
teruggekeerd was, kan niet meer in
aanmerking komen voor de geneeskundige verzorging. (Art. 21 Wet 9 aug.
1963.)
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De weJ*nemer die van het Fonds
voor Beroepsziekten een rente ontvangt waarop sociale zekerheidsbjjdragen worden ingehouden; kan uit dien
hoofde de geneeskundige verzorging
niet f{enieten. (Art. 21, l" Wet 9 aug.
1963 tot instelling en organisatie van
een regeling van verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering; art. 46 Wetten
betreffende de schadeloosstelling voor
en de voorkoming van beroepsziekten,
gecoordineerd op 3 juni 1970.)
(PUG NAG HI T. R.I.Z.l.V.)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 maart 1977 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending
van
de
artikelen
21,
inzonderheid 8", 45, 56 en 66 van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling van verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
doordat, na te hebben vastgesteld dat
eiser van 1948 tot 1958 in Belgie het
beroep van mijnwerker heeft uitgeoefend, dat hij dan ophield met werken en
naar Italie terugkeerde zonder .arbeidsongeschikt te zijn in de zin van
artikel 56 van de voornoemde wet van
9 augustus 1963, dat hij in Italie werkte
bij zijn vader die Jandbouwer was, en
niet aan de sociale zekerheid werd
onderworpen, omdat aangenomen werd
dat hij ten laste was van zijn vader die
gerechtigde was in het Italiaanse sociaal
zekerheidsstelsel voor landbouwers, dat
eiser leed aan pneumoconiosis en door
het Belgisch Fonds voor Beroepsziekten
erkend werd als rechthebbende op een
vergoeding vanaf 31 oktober 1967 op
basis van een arbeidsongeschiktheid van
100 pet. en dat hij, benevens die vergoeding, de terugbetaling genoot van alle
geneeskundige verstrekkingen die voor
de specifieke behandeling van die ziekte
nodig zijn, het arrest eisers voorziening
verwerpt tegen vervveerders beslissing
van 21 november 1973, waarbij laatstgenoemde weigerde te erkennen dat eiser
recht had op verstrekkingen ten laste
van de ziekteverzekering (algemeen stel-sel), omdat eiser sinds 1 augustus 1958
niet meer onderworpen was aan de
Belgische verplichte ziekteverzekering,
en omdat de uitkering wegens beroepsziekte
hem
met
ingang
van

31 oktober 1967 was toegekend, en zijn
beslissing op de overweging steunt dat
eiser, nu hij tussen 1 augustus 1958 en
31 oktober 1967 niet meer aan de
Belgische sociale zekerheid was onderworpen en naar Italie was teruggekeerd
zonder arbeidsongeschikt te zijn in de
zin van artlkel 56 van de wet van
9 augustus 1963, het voordeel van die
bepaling niet meer kon genieten en geen
gerechtigde meer was in de zin van de
artikelen 21, 45 en 66 van die wet,
terwijl, naar luid van artikel 21,
inzonderheid 8", van de voornoemde wet
van 9 augustus 1963 rechthebbenden op
de in titel III, hoofdstuk III, van deze
wet omschreven geneeskundige verstrekkingen onder de voorwaarden die
ze bepaalt, de werknemers zijn die als
mijnwerker recht hebben op een invaliditeitspensioen, de bepalingen van de
artikelen 45, 56 en 66 van de genoemde
wet niets uitstaande hebben met het
geval van hem die ingevolge artikel 21,
inzonderheid 8", aanspraak kan maken
op de bovenvermelde geneeskundige
verstrekkingen, en het arrest dus ten
onrechte eisers voorziening verwerpt
tegen de op 21 november 1973 door
verweerder genomen beslissing :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser eerst in Belgie als
mijnwerker had gewerkt en op
1 augustus 1958 met dat werk
ophield en naar Italie terugkeerde,
zonder arbeidsongeschikt te zijn in
de zin van artikel 56 van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling van
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering; dat hij in Italie niet
aan de sociale zekerheid was onderworpen; dat eiser aan pneumoconiosis leed en van het Fonds van
Beroepsziekten met ingang van
31 oktober 1967 een rente ontving
op basis van 100 pet. arbeidsongeschiktheid;
Dat uit de motivering van het
arrest blijkt dat eiser de erkenning
vordert van zijn recht op verstrekkingen in Belgie ten laste van het
algemeen stelsel van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering, om in Italie
dezelfde verstrekkingen te kunnen
genieten met toepassing van de
verordeningen van de E.uropese
Economische Gemeenschap;

-184Overwegende dat het middel
steunt op artikel 21, so, van de wet
van 9 augustus 1963, krachtens hetwelk rechthebbenden op geneeskundige verstrekkingen zijn « de
werknemers die als mijnwerker
recht hebben op een invaliditeits- of
rustpensioen , ;
Overwegende dat, enerzijds, het
arrest niet vaststelt dat eiser als
mijnwerker recht heeft op een invaliditeits- of rustpensioen;
Dat, anderzijds, een door het
Fonds voor Beroepsziekten aan een
mijnwerker toegekende rente geen
invaliditeitspensioen van mijnwerker is in de zin van voornoemd
artikel 21, so;
Dat bet middel niet kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 21,
inzonderheid 1°, 56, § 1, 66, § 1, van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling van verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 204 van het koninklijk besluit van
4 november 1963 tot uitvoering van de
voornoemde wet van 9 augustus 1963,
42 van de wet van 24 december 1963
betreffende de schadeloosstelling voor
en de voorkoming van beroepsziekten,
gewijzigd bij artikel 12 van de wet van
24 december 1968 tot wijziging van de
voornoemde wet van 24 december 1963,
thans artikel 46 van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor en de
voorkoming van beroepsziekten, gecoordineerd bij koninklijk besluit van
2 juni 1970, 1 van het koninklijk besluit
van 18 januari 1964 tot regeling van de
wijze van inning en verdeling van de
sociale-verzekeringsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wet van
24 december 1963, gewijzigd bij artikel 1
van
het
koninklijk
besluit
van
29 maart 1968, en 97 van de Groridwet,
doordat, na te hebben vastgesteld dat
eiser van 1948 tot 1958 in Belgie het
beroep van mijnwerker heeft uitgeoefend, dat hij dan ophield met werken en
naar Italie terugkeerde zonder arbeidsongeschikt te zijn in de zin van
artikel 56 van de voornoemde wet van
9 augustus 1963, dat hij in ltalie niet aan
de sociale zekerheid was onderworpen,
dat eiser leed aan pneumoconiosis en

door het Belgisch Fonds voor Beroepsziekten erkend werd als rechthebbende
op een vergoeding vanaf 31 oktober 1967
op basis van een arbeidsongeschiktheid
van 100 pet., en dat hij, benevens die
vergoeding, de terugbetaling genoot van
alle geneeskundige verstrekkingen die
voor de specifieke behandeling van die
ziekte nodig zijn, zonder te hebben
betwist dat eiser tijdens zijn arbeidsperiode in Belgie onderworpen was geweest aan de besluitwet van 10 januari
1945 betreffende de sociale zekerheid
van de mijnwerkers en gelijkgestelden,
en evenmin dat op de door eiser ontvangen ui.tkeringen wegens beroepsziekte
sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd
waren ingevolge het voornoemd koninklijk besluit van 18 januari 1964, en
zonder te hebben vastgesteld, wat verweerder trouwens niet betoogde, dat
eiser een werkzaamheid zou gehad hebben tijdens de periode dat hij een
vergoeding wegens beroepsziekte ontving, het arrest eisers voorziening verwerpt tegen de op 21 november 1973
door verweerder genomen beslissiBg,
waarbij laatstgenoemde weigerde te
erkennen dat eiser recht had op verstrekkingen ten laste van de ziekteverzekering (algemeen stelsel), omdat eiser
sinds 1 augustus 1958 niet meer onderworpen was aan de Belgische verplichte
ziekteverzekering en omdat de uitkering
wegens beroepsziekte hem met ingang
van 31 oktober 1967 was toegekend
geworden, en zijn beslissing op de overweging steunt dat eiser niet meer het
voordeel van artikel 56 van de voornoemde wet van 9 augustus 1963 kon
genieten, aangezien die bepaling het
bestaan van een vroeger verzekeringstijdvak veronderstelt, dat het toepassen
van de afhoudingen bepaald bij voornoemd
koninklijk
besluit
van
18 januari 1964 geen recht doet ontstaan
inzake sociale zekerheid, dat eiser ten
onrechte betoogde dat hij op grond van
artikel 204 van voornoemd koninklijk
besluit van 4 november 1963 het recht op
verstrekkingen kon genieten na verloop
van een wachttijd van zes maanden, dat
wil zeggen nadat hij gedurende zes
maanden de rente voor beroepsziekten
had genoten; dat om te genieten van de
ziekteverzekering ten minste een werkelijke arbeidsdag aan de wachttijd moet
voorafgegaan zijn, hetgeen eiser niet
kon laten gelden, en dat de termijn van
de wachttijd vanaf dat ogenblik begint te
!open en niet vanaf het ogenblik dat het
door de verzekering gedekte risico door
de ziekte werd verwezenlijkt,

-185terwijl, eerste onderdeel, naar luid van
artikel 21, inzonderheid 1•, van de voornoemde wet van 9 augustus 1963, rechthebbenden op de in titel III, hoofdstuk III, van deze wet omschreven
geneeskundige verstrekkingen de werknemers zijn die vallen onder de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de
maatschappelijke zekerheid van de
mijnwerkers en ermee gelijkgestelden,
de arbeider die van het Fonds voor
Beroepsziekten uitkeringen ontvangt
voor een beroepsziekte, in casu pneumoconiosis, waaraan hij leed ten gevolge
van zijn arbeid als mijnwerker in Belgie,
waarbij op die uitkeringen afhoudingen
voor de sociale zekerheid worden toegepast, ingevolge artikel 42 van de voornoemde wet van 24 december 1936,
46 van de voornoemde wetten, gecoordineerd bij koninklijk besluit van
3 juni 1970 en 1 van het voornoemd
koninklijk besluit van 18 januari 1964,
gewijzigd zoals werd aangegeven, moet
beschouwd worden als iemand die door
toekenning van die uitkeringen en toepassing van die afhoudingen, onderworpen was of werd aan de voornoemde
besluitwet van 10 januari 1945, zoals die
onderwerping door artikel 21 van de
voornoemde wet van 9 augustus
1963 wordt bepaald, het werk dat die
arbeider heeft verricht v66r de periode
waarvoor hem een vergoeding wegens
beroepsziekte wordt toegekend, in aanmerking moet genomen worden voor de
wachttijd vereist bij artikel 66, § 1, van
de voornoemde wet van 9 augustus 1963,
en daaruit volgt dat het arrest ten
onrechte beslist dat eiser geen werkdag
kon laten gelden die aan de verwezenlijking van het risico voorafging, en niet
meer kon genieten van de geneeskundige zorgen van het algemeen stelsel van
de ziekteverzekering;
tweede onderdeel, in de onderstelling
dat de periode tijdens welke eiser als
mijnwerker in Belgie heeft gewerkt niet
in aanmerking zou worden genomen
voor de bij artikel 66, § 1, van de
voornoemde wet van 9 augustus 1963
bepaalde wachttijd, moeten de dagen van activiteit, tijdens welke de
vroegere mijnwerker van het Fonds voor
Beroepsziekten een uitkering ontvangt
wegens beroepsziekte op basis van een
arbeidsongeschiktheid van 100 pet., en
dus van een ongeschiktheidspercentage
dat. overeenstemt met het vereiste van
artikel 56, § 1, van de voornoe1Ylde wet
van. 9 augustus 1963, gelijkgesteld worden met werkdagen die in aanmerking
komen voor de wachttijd bepaald bij

genoemd artikel 204 en bij artikel titi,
§ 1, van de voornoemde · wet van
9 augustus 1963, waaruit volgt dat eiser
kon genieten van het recht op de
geneeskundige verstrekkingen na gedurende zes maanden de hem toegekende
rente wegens beroepsziekte te hebben
ontvangen;

derde onderdeel, het onlogisch is het
middel te verwerpen waarin eiser
betoogde dat hij, na gedurende zes
maanden
een
vergoeding
wegens
beroepsziekte te hebben genoten, recht
had op de geneeskundige verstrekkingen
van het algemeen stelsel van de ziekteverzekering en die verwerping te motiveren door de overweging dat de bij de
wet vereiste wachttijd niet kon !open
vanaf het ogenblik dat het door de
verzekering gedekte risico door de ziekte
werd verwezenlijkt, en terwijl dit gebrek
aan logisch verband tussen die beslissing en die motivering gelijkstaat met
het ontbreken van de bij artikel 97 van
de Grondwet vereiste motivering :
Over de drie onderdelen samen :
Overwegende
dat,
krachtens
artikel 21, 1•, van de wet van
9 augustus 1963, rechthebbenden op
de geneeskundige verstrekkingen de
werknemers zijn die vallen onder de
verplichte verzekering tegen ziekteen invaliditeit, sector van de
geneeskundige verzorging, krachtens de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke
zekerheid
der
arbeiders, of die vallen onder de
besluitwet van 10 januari 1945
betreffende de maatschappelijke
zekerheid van de mijnwerkers en
ermee gelijkgestelden;
Dat krachtens de bepalingen
onder de nummers 2· tot s· bis van
genoemd artikel 21 het voordeel van
de geneeskundige verstrekkingen
behouden blijft voor de werknemers·
die de arbeid onderbroken of stopgezet hebben waardoor zij aan de
sociale zekerheid waren onderworpen en die de bij die bepalingen
vastgestelde voorwaarden vervullen;
Overwegende dat r eiser die, volgens de vaststellingen van het
:>rrest, op 1 augustus 1958 het werk

-- 186heeft stopgezet waardoor hij onderworpen was aan de sociale zekerheid en die niet arbeidsongeschikt
werd verklaard in de zin van de wet
van 9 augustus 1963, geen recht
meer heeft op geneeskundige verstrekkingen, noch krachtens artikel 21, 1•, noch krachtens artikel 21,
2•, van die wet; dat uit het antwoord
op het eerste middel volgt dat hij
artikel 21, 8•, niet kan aanvoeren;
dat hij niet betoogt dat hij op
andere bepalingen van artikel 21 of
op de bepalingen van artikel 22, 5•,
zou kunnen steunen;
Overwegende dat het heffen van
sociale zekerheidsbijdragen op de
rente die aan eiser door het Fonds
voor Beroepsziekten werd toegekend niet volstaat om van hem een
gerechtigde op de geneeskundige
verstrekkingen te maken in de zin
van artikel 21 van de wet van
9 augustus 1963;
Overwegende dat,. nu eiser geen
gerechtigde op geneeskundige verstrekkingen is, het niet meer ter
zake dienende is na te gaan of hij
de voorwaarden voor de toekenning
van die verstrekkingen vervult en
met name de voorwaarde inzake de
wachttijd;
Dat het middel dienaangaande
niet ontvankelijk is; dat het voor
het overige naar recht faalt;
Overwegende dat, ingevolge <;I.e
artikell:m 580, 2·, 1017, tweede lid,
en 1111, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de kosten ten laste
van verweerder moeten gelegd worden;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt verweerder
in de kosten.
16 oktober 1978 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : baron Vin<;:otte
Gelijkluidende conclusie van de h.
Duchatelet, advocaat-generaal.
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KAMER -

16 oktober 1978

BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIIT
BURGERLIJKE ZAKEN- BEWIJSKRACHT VAN
DE AKTEN- BEG RIP.

Uit de omstandigheid dat de feitenrechter een feit als niet bewezen
beschouwt, dat een partij aanbiedt te
bewijzen, kan niet worden afgeleid dat
hij de bewijskracht heeft geschonden
van de conclusie waarin dit bewijsaanbod werd geformuleerd. (Artt. 1319 en
1320 B.W.)
(MRS. MELOT E. EN MELOT A. CURATOREN OVER
HET FAILLISSEMENT VAN « ELECTRICITE
ANTOINE " N.V. T. CARROY)

Met de notitie overeenstemmend arrest
16 oktober 1978 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Closon - GeJijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, advocaat-generaal - Advocaten
mrs. De Bruyn en De Gryse.

2' KAMER- 17 oktober 1978
WEGVERKEER

RICHTINGSVERANDEWEGVERKEERSREGLEMENT 1 DEC. "
1975, ART. 19.3.5° - BEPALING NIET VAN
TOEPASSING OP EEN OPENBAAR PLEIN.

RING -

Niet wettelijk verantwoord is de beslissing van de rechter die de beklaagde
veroordeelt wegens · overtreding van
artikel 19.3.5° Wegverkeersreglement
1 dec. 1975, wanneer hij vaststelt dat
het ongeval niet is gebeurd op een
kruispunt, maar wei op een plein, in
de zin van artikel 2.9 van dat reglement (1).
(YSEBIE T. VANDENDORPE)
ARREST

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 30 juni 1978 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2.9, 19.3.5•, van het
Wegverkeersreglement, 9 en 97 van de
Grondwet,
(1) Raadpl. Cass., 10 okt. 1978 (A.C., 1979,
93).

-187doordat het vonnis, hoewel het vaststelt dat de aanrijding tussen het voertuig van de burgerlijke partij (thans
verweerder) en de personenwagen van
eiseres, zich voorgedaan heeft op een
« plein » in de zin van het voormeld
artikel 2.9 van het Wegverkeersreglement, omdat de plaatsgesteldheid er zo
is dat het verkeer er normaal in alle
richtingen geschiedt, nochtans de overtreding van artikel 19.3.5°, van het Wegverkeersreglement ten laste van eiseres
bewezen verklaart en deze dientengevolge veroordeelt zowel op de strafvordering als op de burgerrechtelijke vordering van verweerder, op grond : dat er
parkeerstroken mfciaeri het pleiri op het
wegdek zijn aangebracht, waardoor de
facto, wanneer voertuigen binnen die
afbakeningen geparkeerd staan, het ver-.
keer er gekanaliseerd wordt en er van
verkeer in alle richtingen praktisch geen
sprake meer kan zijn; dat deze toestand
niet wegneemt dat het steeds een plein
blijft ... , maar dat niettemin met de
feitelijke verkeerssituatie moet rekening
gehouden worden; dat de voorrang van
rechts principieel van toepassing is maar
dat de voorrangsgerechtigde ook moet in·
acht nemen dat de geparkeerde voertuigen het zicht van de van links komende
bestuurders ten dele belemmeren, zodat
deze onder meer zicht naar rechts moeten kunnen nemen; dat dit ook meebrengt dat de prioritair die er naar links
afslaat moet zien dat hij niet rakelings
langs de op de hoek gestationeerde
wagen rijdt, maar zijn draai ruim
genoeg neemt om te handelen overeenkomstig artikel 19.3.5°; dat eiseres, die
van rechts kwam en naar links moest
afslaan voorbij de in het midden van het
plein binnen afbakeningen geparkeerde
voertuigen, haar draai nodeloos zo kort
heeft genomen dat zij op de linkerzijde
van de ingeslagen weg terechtkwam,
terwijl eiseres, die op een « plein »
reed waar de plaatsgesteldheid zodanig
is dat het verkeer er in alle richtingen
geschiedt,
materieel
gezien,
geen
inbreuk heeft kunnen begaan op
artikel 19.3.5° van het Wegverkeersreglement, dat het maneuver regelt van een
bestuurder die op een kruispunt naar
links afslaat om de ingeslagen rijbaan
op te rijden; immers de materiiHe elementen voor een overtreding van voormeld artikel 19.3.5°, ontbreken in het
geval van een bestuurder die, zoals
eiseres, buiten elk kruispunt reed, op
een « plein », in de zin van artikel 2.9
van voormeld algemeen reglement en

terwijl derhalve het vonnis om de motieven en redenen van analogie welke het
inroept eiseres niet wettelijk heeft kunnen schuldig verklaren aan een overtreding van voormeld artikel 19.3.5°, welke
eiseres in de feitelijke omstandigheden,
vastgesteld door het vonnis, materieel
gezien, niet heeft begaan en niet heeft
kunnen begaan :

Overwegende dat het vonnis, nu
het in feite vaststelt dat het ongeval
zich heeft voorgedaan op een openbaar plein als bepaald in artikel 2.9
vari het Wegverkeersreglement en
niet vaststelt dat het ongeval op een
kruispunt is gebeurd, dit wil zeggen
bij het inrijden van een van de van
dat plein onderscheiden openbare
wegen die er samenkomen, eiseres
niet wettig kan veroordelen wegens
overtreding van artikel 19.3.5° van
het Wegverkeersreglement, dat uitdrukkelijk de bestuurder beoogt die
op een kruispunt de ingeslagen
rijbaan oprijdt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis behalve in zoverre
het beslist dat verweerder voor ten
minste de helft aansprakelijk is
voor het ongeval; 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; laat de overige kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Oudenaarde, zitting
houdende in hoger beroep.
17 oktober 1978 - 2' kamer - Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Soetaert Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal Advocaat : mr. A. De Bruyn.
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KAM~R-

VERJARING -

17 oktober 1978

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - STUITING VAN DE VERJARING BESCHIKKING VAN MEDEDELING DAAD
VAN ONDERZOEK WAARDOOR DE VERJARING
WORDT GESTUIT.

-- 188Een daad van onderzoek waardoor de
verjaring van de strafvordering wordt
gestuit is de beschikking van de
onderzoeksrechter die, overeenkomstig
art. 127 Sv., het dossier vooraf meedeelt aan de procureur des Konings
met het oog op de regeling van de
rechtspleging (1). (Art. 22
Wet
17 april 1878.)
(VAN AEL, GOVAERT T. MR. CASTILLE CURATOR
HET
FAILLISSEMENT
TREAVOG
OVER
INTERNATIONAL")
ARREST

Met de notitie overeenstemmend arrest.
17 oktober 1978 - 2" kamer- Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Soetaert Gelijkluidende conclusie van de h.
Declerq, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. A. De Bruyn.

2" KAMER- 17 oktober 1978
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROORDELING OP DE STRAFVORDERING - GEEN
VERMELDING VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN WAARIN DE BESTANDDELEN VAN HET
MISDRIJF ZIJN OPGEGEVEN - NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.

Om naar recht gemotiveerd te zijn moet
de veroordelende beslissing op de
strafvordering de wettelijke bepalingen vermelden waarin de bestanddelen van het ten laste van de beklaagde
gelegde misdrijf worden opgegeven (2).
(Art. 97 Gw.)
(CHAI WAI KWAN)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 augustus 1978 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet:
(1) Raadpl. J. SIMON, StrafvOI·dering, I, 1949,
157; A. MARCHAL-J.P. JASPAR, Droit criminel, dl.
II, 1965, 925.

Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt om noch geneesheer,
noch
apotheker,
noch veearts
zijnde, en de substantie niet verkregen hebbende door middel van een
geldend medisch getuigschrift, zonder voorafgaande vergunning van
de minister van Volksgezondheid,
onder bezwarende titel of om niet,
slaapmiddelen, verdovende middelen of andere psychotropische stoffen die afhankelijkheid kunnen
teweegbrengen en waarvan de lijst
door de Koning wordt vastgesteld,
zijnde 5,4 kgr. heroi:ne, vervaardigd,
in het bezit gehad, verkocht of te
koop gesteld, afgeleverd of aangeschaft te hebben, met de omstandigheid dat het misdrijf, een daad van
deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging is;
Overwegende dat het arrest weliswaar, met verwijziging naar het
beroepen vonnis, de artikelen 2bis,
§§ 1 en 3b, 4, § 6, van de wet van
24 februari 1921, gewijzigd door die
van 9 juli 1975, en artikel 1-36° van
het koninklijk besluit van 31 december 1930 vermeldt zijnde de wettelijke bepalingen waarin op het eiser
ten laste gelegde misdrijf straffen
worden gesteld; alsook de bepaling
die de benaming van het kwestieuze
product opgeeft, dat het arrest echter , niet, evenmin als het beroepen
vonnis, de bepaling vermeldt waarin
de bestanddelen zijn opgegeven van
het eiser ten laste gelegde misdrijf;
Dat het arrest derhalve niet naar
recht met redenen is omkleed;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Antwerpen.

17 oktober 1978 2• kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
(2) Raadpl. Cass., 7 jan. 1975 (A.C., 1975, 515)
Delva - Gelijkluidende conclusie van de
en 10 jan. 1977 (ibid., 1977, 514).
, h. Declercq, advocaat-generaal.

189verwezen onder verdenking van in
het gerechtelijk arrondissement
REGELING
VAN
RECHTSGEBIED
Brussel, en bij samenhang elders in
STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE
Belgie, tussen 31 maart 1975 en
RAADKAMER TOT VERWIJZING VAN EEN VER12 mei 1976, om het misdrijf uitgeDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE RECHTvoerd
te hebben of om aan de
BANK, WEGENS EEN lVIISDAAD, ZONDER
uitvoering ervan rechtstreeks medeOPGAVE VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGgewerkt te hebben, om door enige
HEDEN - VONNISGERECHT DAT Z!CH ONBEdaad tot de uitvoering ervan zodaVOEGD VERKLAART - BESLISS!NGEN MET
KRACHT VAN GEWIJSDE - REGEL!NG VAN
nige hulp verleend te hebben, dat
RECHTSGEBIED - BESLISS!NG WAARBIJ DE
zonder hun bijstand het misdrijf
RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VERKLAART,
niet kon gepleegd worden, met
BLIJKBAAR VERANTWOORD - VERN!ETIG!NG
bedrieglijk
opzet of met het oogVAN DE BESCHIKKING- VERWIJZ!NG NAAR
merk te schaden, in authentieke en
DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.
openbare geschriften, in handels- of
Wanneer de raadkamer een verdachte, bankgeschriften
of
in
private
wegens een misdaad, naar de correc- geschriften, valsheid gepleegd te
tionele rechtbank heeft verwezen, zon- hebben, hetzij door valse handtekeder opgave van verzachtende omstandigheden, het vonnisgerecht zich ningen, hetzij door namaking of
onbevoegd heeft verklaard om kennis vervalsing van geschriften of handte nemen van de zaak en de beslissin- tekeningen, hetzij door overeengen in kracht van gewijsde zijn komsten, beschikkingen, verbintengegaan, vernietigt het Hof, het rechts- issen, of schuldbevrijdingen, valsegebied regelende, de beschikkiDg van lijk op te maken of door ze achteraf
de raadkamer en verwijst de zaak in de akten in te voegen, hetzij door
naar de kamer van inbeschuldigings- toevoeging of vervalsing van bedintelling ( 1).
gen, van verklaringen of van feiten
die deze akten ten doel hadden of te
(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL IN
nemen of vast te stellen, en, met
ZAKE SCHREVENS, PELGRIMS !., PELGRIMS W.)
hetzelfde bedrieglijk opzet of hetARREST
zelfde oogmerk om te schaden van
het gezegde vals stuk gebruik
RET HOF; - Gelet op het ver- gemaakt te hebben wetende dat het
zoekschrift tot regeling van rechts- vals was;
gebied, gedagtekend 8 september
Overwegende dat de Correctionele
1978, op 11 september 1978 door de Rechtbank te Brussel zich bij vonProcureur des Konings te Brussel nis van 24 mei 1978 onbevoegd heeft
ingediend;
verklaard om van de zaak kennis te
Overwegende dat de raadkamer nemen op grond : « dat beklaagden
van de Rechtbank van Eerste Aan- vervolgd worden hoofdens inbreuk
leg te Brussel bij beschikking van op de artikelen 66, 196 en 197 van
1 maart 1978 : 1" Schrevens Achiel het Wetboek van Strafrecht; dat
Prosper, leraar, geboren te Kort- deze inbreuk strafbaar is gesteld
rijk-Dutsel op 20 maart 1936, met opsluiting; dat de Raadkamer,
wonende te Lubbeek (Linden), bij beslissing van 1 maart 1978,
Hoevestraat 1; 2" Pelgrims Odilia vaststelt dat het ten laste van
Julia, echtgenote Schrevens Achiel, beklaagden gelegd feit strafbaar is
bediende, geboren te Baal op met correctionele straffen, wijl ze
30 mei 1935, wonende te Lubbeek geen toepassing maakt van artikel 1,
(Linden), Hoevestraat 1; 3" Pelgrims 2 en 3 van de wet van 4 okMarcel, onderwijzer, geboren te tober 1867 op de verzachtende omEdegem op 7 mei 1930, wonende te standigheden »;
Mortsel, Mortselveldenlaan 20, naar
Overwegende dat de beslissigen
de correctionele rechtbank heeft van de raadkamer en van de correctionele rechtbank in kracht van
(1) Cass., 25 april 1977 (A.C., 1977, 877).
gewijsde zijn gegaan en dat uit hun
2"
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tegenstrijdigheid een bevoegdheidsverschil is ontstaan, waardoor de
gang van het gerecht wordt belemmerd;
Overwegende dat de ten laste van
Achiel Schreven, Odilia Pelgrims en
Marcel Pelgrims gelegde feiten de
misdrijven schijnen op te leveren
die bij de artikelen 66, 193, 196 en
197 van het Strafwetboek met
opsluiting worden gestraft;
Dat in de beschikking van de
raadkamer op geen aanwezigheid
van verzachtende omstandigheden
wordt gewezen;
Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de beschikking van 1 maart 1978
van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; verwijst
de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Brussel; laat de kosten
ten laste van de Staat.
17 oktober 1978 2" kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen afdelingsvoorzitter Verslaggever :' de h.
Boon - Gelijkluidende conclusie van de
h. Declercq, advocaat-generaal.
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1° WEGVERKEER -

VERKEERSBORDEN VERPLICHTING VOOR DE WEGGEBRUIKERS DE
VERKEERSBORDEN IN ACHT TE NEMEN WEGVERKEERSREGLEMENT 1 DEC. 1975,
ART. 5- DRAAGWIJDTE VAN DIE WETSBEPALING.

2° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF
UITGESPROKEN WEGENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING
HEEFT OP EEN VAN DIE MISDRIJVEN- STRAF
WETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN ANDER
MISDRIJF- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1" De bij art. 5 Wegverkeersreglement

1 dec. 1975 aan de weggebruikers
opgelegde verplichting om de verkeersborden in acht te nemen wanneer die regelmatig zijn naar de vorm,

voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de voorschriften van het
genoemde reglement zijn aangebracht,
is niet afhankelijk van de omstandigheid dat de verkeersborden door de
bevoegde overheid zouden geplaatst
zijn (1).
2" Wanneer wegens verscheidene misdrijven een enkele straf is uitgesproken, is niet ontvankelijk, bij gebrek
aan belang, de vordering tot vernietiging van de beslissing op de strafvordering, die gegrond is op een middel
dat enkel betrekking heeft op een van
die misdrijven, als de uitgesproken
straf wettelijk verantwoord blijft door
een ander misdrijf (2). (Artt. 411 en
414 Sv.)
(MAINIL T. LEFEBVRE)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 juni 1978 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering jegens eiser :
Over het middel, hieruit afgeleid dat,
om eiser wegens overtreding van de
artikelen 5, 12.4 en 12.5 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer te veroordelen en de
tegen hem ingestelde burgerlijke .rechtsvordering gegrond te verklaren, het vonnis, na erop te hebben gewezen dat het
ongeval zich heeft voorgedaan op een
door de directie van een distributiebedrijf ingerichte parkeerterrein waarop
enerzijds de parkeerplaatsen en anderzijds de toegangsbanen daartoe waren
afgebakend, vaststelt dat eiser zich
diende te gedragen naar de markeringen
die de directie van het bedrijf op de
grond had aangebracht om het verkeer
binnen de parkeerruimte te regelen, en
dat eiser « dwars over de parkeerplaatsen heen het parkeerterrein vblkomen
ordeloos is overgestoken » en bij het
oprijden van een tussen die standplaatsen afgebakende gang in botsing is
gekomen met het door verweerder
(1) Cass., 26 sept. 1978 (A.C., 1979, 59).
(2) Cass., 27 sept. 1978 (A.C., 1979, 63).

-191bestuurde voertuig dat van links in die
gang kwam aangereden, waarna het
vonnis beslist dat eiser een maneuver
uitvoerde in de zin van artikel 12.4 van
het Wegverkeersreglement en elke voorrang rechts ten opzichte van verweerder
voor hem dus uitgesloten was,
terwijl, eerste onderdeel, eiser niet
kan verplicht worden zich te gedragen
naar verkeerstekens die door een particulier werden aangebracht;

tweede onderdeel, eiser, die in rechte
lijn en zonder onderbreking over de
parkeerplaatsen heen reed, derhalve
geen maneuver uitvoerde in de zin van
het Wegverkeersreglement en dus voor~ang rechts genoot :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegen1 1e dat de weggebruikers de verkeerstekens moeten in
acht nemen wanneer die regelmatig
zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de
voorschriften van het Wegverkeersreglement, dat wil zeggen, wat de
wegmarkeringen betreft, overeenkomstig artikel 75.2 van dat reglement zijn aangebracht, wat blijkens
het vonnis ten deze het geval was;
Dat niet kan worden aangenomen
dat een weggebruiker de aldus op
een openbare plaats aangebrachte
verkeerstekens zou mogen veronachtzamen omdat hij oordeelt dat
die niet door een daartoe gemachtigde overheid werden aangebracht;
dat door anders te beslissen de
veiligheid van de weggebruikers in
gevaar zou worden gebracht, daar
die weggebruikers nooit meer
zekerheid zouden hebben omtrent
hun rechten en verplichtingen; dat
zulks de bedoeling niet kan zijn
geweest van de overheid die het
reglement heeft vastgesteld;

tenlastelegging dat hij de tot regeling van het verkeer aangebrachte
verkeerstekens niet in acht heeft
genomen, een enkele straf oplegt;
Dat derhalve, en ook al zou dit
onderdeel van het middel dat volstrekt geen betrekking heeft op
laatstgenoemde overtreding, gegrond zijn, het vonnis dan nog
wettelijk verantwoord zou zijn;
Dat dit onderdeel van het middel
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;
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 beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering jegens
eiser :
Overwegende dat het vonnis aan
verweerder een provisionele vergoeding toekent, de kosten aanhoudt en
de zaak voor het overige sine die
verdaagt;
Dat die beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het Wetboek van Strafvordering
en evenmin uitspraak doet over een
geschil van bevoegdheid;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
18 oktober 1978 - 2• kamer - Voorzit. ter : baron Richard, voorzitter - Verslaggever : de h. Stranard - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Coneson, Bergen.

Dat dit onderdeel van het middel
niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het vonnis voor
de ten aanzien van eiser in aanmerking genomen tenlasteleggingen A,
B en C, en dus onder meer voor de
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1° BEWIJS

1

STRAFZAKEN GEVAL
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL VOORSCHRIJFT - ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER GRENZEN.

-1922° DEELNEMING

AAN

lVIISDRIJVEN

- VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VEROORDELING WEGENS DEELNEMING AAN DAT MISDR!JF - WETTIGHE!D VOORWAARDE.

3° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN - DEELNEMING AAN
MISDRIJVEN VEROORDELING
DEELNEMING AAN DAT MISDRIJF HEID- VOORWAARDE.

WEGENS
WETTIG-

1o In strafzaken, wanneer de wet geen

bijzonder bewijsmiddel voorschrijft,
beoordeelt de 1·echter in Ieite en
derhalve op onaantastbare wijze de
draagw1jdte, de bewijswaarde en de
juistheid van de verklaringen van een
medebeklaagde, mits hij de bewijskracht niet miskent van de akte
waarin die verklaringen z1j'n overgenomen (1).
2° en 3° Om een beklaagde wettig te

kunnen veroordelen als mededader
van het misdrijf « valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken » is
niet vereist dat alle bestanddelen van
het misdrijf aanwezig zijn in de daden
van deelneming; het is voldoende dat
wordt bewezen dat een dader het
misdr~jf « valsheid in geschriften en
gebruik van valse stukken » heeft
gepleegd en dat de mededader bewust
meegewerkt heeft aan de uitvoering
ervan op een van de wijzen van
deelneming, bepaald in het tweede en
derde lid van art. 66 Sw. (2). (Artt. 66,
193, 196, 197 en 213 Sw.)
(STALPAERT T. FALQUE)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 juni 1978 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet, uit
de schending van de rechten van de
verdediging en uit de miskenning van de
bewijskracht der akten,
doordat, eerste onderdeel, het arrest
de aanvraag tot bijkomend onderzoek,
meer bepaald tot nieuw deskundig
onderzoek, onbeantwoord laat;
(1) Raadpl. Cass., 3 jan. 1978 (A.C., 1978,
516).

(2) Cass., 10 jan. 1977 (A.C., 1977, 514).

tweede onderdeel, het arrest op de
bekentenis van de medebeklaagde steunt
om eiseres te veroordelen;
derde onderdeel, waar het vermeldt
dat eiseres toegegeven heeft het bedrag
van vierentwintigduizend frank eigenhandig op de cheque te hebben neergeschreven en bekend heeft dat de medebeklaagde haar een fles champagne
beloofd had om de bedrieglijke vermelding in letters op de cheque aim te
brengen, het arrest aan het procesverbaal nummer 3669 van de rijkswacht
en aan het proces-verbaal van verhoor
van 6 mei 1978 een met de bewoordingen ervan onverenigbare uit!egging
geeft, nu die processen-verbaal in genen
dele behelzen dat eiseres bekend heeft
met bedrieglijk opzet te hebben gehandeld;
vierde onderdeel, doordien het enerzijds vaststelt dat eiseres met een
bedrieglijk opzet gehandeld heeft, op
grond dat zij bekend heeft de bedrieglijke vermelding in letters op de cheque
te hebben neergeschreven en anderzijds,
op grond van de - overigens niet nader
bepaalde - gegevens van het onderzoek
en van de ter zitting van 12 juni 1978
door eiseres afgelegde verklaringen, oordeelt dat zij ten minste wetens en
willens aan de vervalsing van de cheque
heeft medegewerkt, het arrest met zichzelf in tegenspraak of althans dubbelzinnig is :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat van de aanvraag
van eiseres tot bijkomend onderzoek niet kan blijken uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, en dat het arrest overigens
vermeldt dat, gelet op het tijdens de
debatten verzamelde en door het
arrest bepaalde bewijsmateriaal, er
geen grond is om een nieuw deskundigenonderzoek te gelasten;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het de rechters
niet verboden is hun overtuiging te
doen steunen op de verklaringen
van een medebeklaagde;
Dat dit onderdeel van het middel
faalt naar recht;
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Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de in het middel 1° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING
bedoelde vermeldingen van het
STRAFZAKEN ARREST WAARBlJ DE
arrest niet vatbaar zijn voor de
DOOR DE EERSTE RECHTER TOEGEPASTE
uitlegging die eiseres ervan geeft;
OPDEClMES WORDEN VERHOOGD - WlJZlGING DAARTOE VAN DE DATUM VAN DE
Dat het arrest de vermelding die
TENLASTEGELEGDE FElTEN - BEKLAAGDE
eiseres op de cheque heeft bijgeNlET VERWlTTlGD- GEEN VERWEER VAN DE
schreven, objectief bedrieglijk acht
BEKLAAGDE OVER DE ALDUS GEWlJZlGDE
zonder daaruit evenwel af te leiden
SCHENDING VAN DE
KWALlFlCERlNG dat eiseres subjectief met een
RECHTEN VAN VERDED!GlNG.
bedrieglijk opzet heeft gehandeld;
Dat het middel feitelijke grand- 2° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN
slag mist;
ARREST WAARBlJ DE DOOR DE EERSTE RECHTER TOEGEPASTE OPDEClMES WORDEN VERWat het vierde onderdeel betreft :
HOOGD - WlJZlGING VAN DE DATUM VAN DE
Overwegende dat terwijl de valsTENLASTEGELEGDE FElTEN BEKLAAGDE
heid zelf niet strafbaar is dan
NlET VERWITTIGD - GEEN VERWEER VAN DE
indien zij wordt gepleegd met
BEKLAAGDE OVER DE ALDUS GEWIJZIGDE
bedrieglijk opzet of met het oogKWALIFICERING- SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN VERDEDIGING.
merk om te schaden, voor de deelneming aan dat misdrijf niet als
dusdanig vereist is dat dit bijzonder 3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENopzet daarbij aanwezig is;
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE -· VERNIETIDat het arrest, door erop te wijGING VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORzen dat eiseres « ten minste wetens
DERING- BRENGT VERNIETIGING MEDE VAN
en willens aan de vervalsing van de
DE NIET DEFINITIEVE BESLlSSING OP DE
cheque heeft medegewerkt », de
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING DIE HET
aangevochten beslissing wettelijk
GEVOLG IS VAN DE EERSTE- ZELFS lNDIEN
verantwoordt;
HET CASSATIEBEROEP TEGEN DIE LAATSTE
BESLISSlNG VOORBARIG IS.
Dat in het arrest derhalve geen
tegenspraak noch dubbelzinnigheid
schuilt; dat bij gebreke van conclu- 4° VOORZIENING IN CASSATIE
VORM- STRAFZAKEN- MEMORIE VAN DE
sie dienaangaande, de rechters in
ElSER MEMOR!E INGEDIEND MINDER
hoger beroep niet nader behoefden
DAN ACHT DAGEN V66R DE TERECHTZITTING
te bepalen welke gegevens van het
- NIET ONTVANKELIJKE MEMORIE.
onderzoek zij, benevens de verklaringen van eiseres, aan hun beslis- 1o en 2° De rechten van de verdediging
sing ten grondslag legden;
worden geschonden door de rechter in
hager beroep die, zonder de beklaagde
Dat dit onderdeel van het · middel
te verwittigen, de datum van de tenniet kan worden aangenomen;
lastegelegde Ieiten zodanig wijzigt dat
En overwegende dat de substandeze onder de toepassing vallen van
tiede of op straffe van nietigheid
de Wet 25 juni 1975 betreifende de
voorgeschreven rechtsvormen in
opdecimes, wanneer de beklaagde over
de aldus gewijzigde kwalificering gee1:
acht zijn genomen en de beslissing
verweer heeft kunnen voeren (1).
overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
18 oktober 1978 - 2' kamer - Voorzitter : baron Richard, voorzitter - Verslaggever : de h. Legros - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Guy ·
Fran~ois, Brussel.

3° Vernietiging, op het cassatieberoep
van de beklaagde, van de beslissing op
de strafvordering brengt vernietiging
mede van de niet definitjeve beslissing
op de burgerlijke rechtsvorderinl!, die
(1) Raadpl., over de wepassing van de wet

van 25 juni 1975, Cass., 8 maart 1977 (A.C.,
1977, 742) en over de schending van de
rechten van de verdediging, Cass., 14 feb. 1972
(ibid., 1972, 548).

-194het gevolg is van de eerste, hoewel het en met name door het opstellen van
cassatieberoep tegen Jaatstgenoemde de sub littera a, b, c, d, e (tenlastebeslissing vooralsnog niet ontvankelijk . legging A.I.4) van de dagvaarding
is (1).
vermelde attesten van 31 juli 1974,
4° Niet ontvankelijk is de memorie die 2 april 1974, 31 juli 1974, 8 mei 1974
de eiser tot staving van een cassatie- en 13 november 1974 voor prestaties
beroep in strafzaken heeft ingediend die nooit werden geleverd en door
minder dan acht dagen v66r de het opstellen van het in de tenlasteterechtzitting (2). (Art. 420bis, eerste legging A.II bedoelde attest van
lid, Sv.)
30 september 1974 voor prestaties
(VERCAMMEN, DE LANDTSHEER, CLAESSENS T.
LANDSBOND VAN DE
CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN E.A.)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 juni 1978 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
A. Op de voorziening van eiser

Vercammen:
1. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering jegens eiser :
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de rechten van de
verdediging :

die recht geven op een hogere
terugbetaling dan de in werkelijkheid geleverde, alsook van die valse
stukken gebruik te hebben gemaakt
en een oplichting te hebben gepleegd ten bedrage van ten minste
vijfhonderd
tweeentachtigduizend
vierhonderd zevenennegentig frank;
Overwegende dat eiser blijkens
de gedingstukken, uit hoofde van al
die feiten samen, door de correctionele rechtbank veroordeeld werd tot
een gevangenisstraf van twee maanden en tot een geldboete van driehonderd frank die met tweehonderd
·. negentig opdeciemen werd verhoogd
en aldus op negenduizend frank
werd gebracht;

Dat het arrest die verhoging van
Overwegende dat het arrest eiser
tot een gevangenisstraf veroordeelt 290 op 390 deciemen brengt, op
en hem daarnaast een geldboete· grond dat de ten laste gelegde feiten
oplegt van tweehonderd frank die « werden gepleegd zowel v66r als na
het, met toepassing van artikel 1 3 augustus 1975 », op welke datum
van de wet van 5 maart 1952, zoals de wet van 25 juni 1975 tot wijziging
gewijzigd
bij
de
wet
van . van artikel 1 van de wet van
25 juni 1975, op achtduizend frank 5 maart 1952 in werking is getreden;
brengt, uit hoofde van in het
Overwegende dat noch uit het
gerechtelijk arrondissement Brusarrest
noch uit de andere stukken
sel, tussen 1 oktober 1972 en
16 maart 1975, door feiten die de waarop het Hof vermag acht te
opeenvolgende
en voortdurende slaan kan blijken dat eiser in de
uiting waren van hetzelfde misdadig gelegenheid werd gesteld verweer te
opzet en waarvan de laatste voeren of inderdaad verweer heeft
gepleegd werden tijdens de maand gevoerd tegen de tenlasteleggingen
maart 1975, valsheid in geschriften A.I.4, A.II en B.5 in zoverre zij na
gepleegd te hebben bij het opstellen 3 augustus 1975 gepleegde feiten
van bij de wetgeving op de ziekte- betreffen;
en invaliditeitsverzekering voorgeDat het arrest aldus eisers recht
schreven
verzorgingsdocumenten, van verdediging schendt;
(1) Cass., 7 juni 1977 (A.C., 1977, 1038).
(2) Cass., 19 nov. en 16 dec. 1974 (A.C., 1975,
344 en 454).

2. In zoverre de voorziening
: gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvorderingen van
, de verweerders jegens eiser :

-195Overwegende dat het arrest, dat het Wetboek van Strafvordering
geen uitspraak doet over een geschil bepaalde termijn, ter griffie van het
van bevoegdheid, eiser tot betaling Hof heeft neergelegd, vernietigt het
van een provisionele vergoeding bestreden arrest in zoverre het uitveroordeelt, een college van deskun- spraak doet over de strafvordering
digen aanstelt en de verdere afhan- en de burgerlijke rechtsvorderingen
deling van de zaak voor het hof van jegens eiser Vercammen; legt de
beroep aanhoudt; dat de voorziening kosten van diens voorziening ten
niet ontvankelijk is;
laste van de Staat; verwerpt de
Overwegende evenwel dat, nu op voorzieningen voor het overige;
de voorziening van de beklaagde beveelt dat van dit arrest melding
eiser de veroordelende beslissing op zal worden gemaakt op de kant van
de strafvordering vernietigd is, met-. de gedeeltelijk vernietigde besliseen ook de daaruit voortvloeiende sing; veroordeelt de eisers Jean De
niet definitieve beslissing op de Landtsheer en Jean Claessens ieder
tegen eiser ingestelde burgerlijke in de kosten van hun voorziening;
verwijst de aldus beperkte zaak
rechtsvorderingen vernietigd is;
B. Op de voorzieningen van de naar het Hof van Beroep te Bergen.
eisers De Landtsheer en Claessens :
18 oktober 1978 - 2' kamer - Voorzit1. In zoverre de voorzieningen ter : baron Richard - Verslaggever : de
gericht zijn tegen de beslissingen op h. Stranard - Gelijkluidende conclusie
van de h. Declercq, advocaat-generaal de strafvordering jegens eisers :
Advocaat: mr. Lallemand, Brussel.
Overwegende dat de substantiele
·of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
2' KAMER - 18 oktober 1978
2. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissingen op 1° VERWIJZING VAN EEN RECHTde burgerlijke rechtsvorderingen
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAFvan de verweerders jegens de
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VEReisers :
ZOEK VAN DE BEKLAAGDE GERICHT TEGEN
HET HOF VAN BEROEP WAARBIJ DE VERVOLOverwegende dat het arrest de
GINGEN AANHANGIG ZIJN- VERZOEK WAAReisers hoofdelijk veroordeelt om aan
BIJ NIET HET HOF, MAAR ENKEL DE VOORelk van de verwerende burgerlijke
ZITTER VAN EEN CORRECTIONELE KAMER
partijen een provisionele vergoeding
BETROKKEN IS- NIET-ONTVANKELIJKHEID.
uit te keren, een college van deskundigen aanstelt en de verdere 2° WRAKING - STRAFZAKEN - PROCEafhandeling van de zaak voor het
DURE.
hof van beroep aanhoudt;
1o Niet ontvankelijk is het verzoek van
Overwegende dat die beslissing
de beklaagde tot verwijzing op grand
geen eindbeslissing is in de zin van
van gewettigde verdenking, dat gericht
artikel 416 van het Wetboek van
is tegen het hoi van beroep waarbij de
vervolgingen te zijnen laste aanhangig
Strafvordering en evenmin uitzijn, en dat berust op feiten waarbij
spraak doet over een geschil van
geenszins dat hoi, maar enkel de
bevoegdheid;
voorzitter van een correctionele kamer
Dat de voorzieningen te vroeg
betrokken is (1). (Artt. 542 en vlg. Sv.)
zijn ingesteld en mitsdien niet ont2° Wraking wordt voorgedragen bij een
vankelijk zijn;
Om die redenen, en zonder acht
te slaan op de memorie die de eiser
Vercammen op 10 oktober 1978, en
dus buiten de bij artikel 420bis vant

ter griffie van het betrokken gerecht.
ingediende akte (2). (Impliciet.) (Art.
835 Ger.W.)
(1) en (2) Cass., 6 sept. 1977 (A.C., 1978, 24).

196(TERNEVEN)
ARREST ( verta]ing)

Een eenvoudige vraag die men aan het
Hoi stelt, is geen cassatiemiddel (1).
(BRUCCOLERI T. DE DONDER)

HET HOF; -- Gelet op het verzoekschrift dat namens Lodewijk
Terneven op 21 augustus 1978 ter
griffie van het Hof werd ingediend
door mr. De Bruyn, advocaat bij het
Hof;
Ovenvegende dat het verzoekschrift bedoelt de tegen verzoeker
ingestelde
vervolgingen
( zaak
770/76) die aan de zesde kamer van
het Hof van Beroep te Luik zijn
opgedragen, aan die kamer te onttrekken en, op grond van gewettigde verdenking, naar een ,ander
hof van beroep te verwijzen met
toepassing van artikel 542 en volgende van het Wetboek van Strafvordering;
Dat de feiten die aan het verzoekschrift ten grondslag liggen, enkel
tegen de voorzitter van die kamer
worden aangevoerd;
Dat hier derhalve geen sprake is
van een vordering tot verwijzing
van de ene rechtbank naar de
andere maar van een voordracht tot
wraking die geregeld wordt bij
artikel 828 van het Gerechtelijk
Wetboek en die, nu zij betrekking
heeft op een lid van een hof van
beroep, niet onder de bevoegdheid
valt van het Hof;
Dat het verzoek niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt het
verzoek; veroordeelt verzoeker in de
kosten.
18 oktober 1978 - 2' kamer - Voorzitter : baron Richard - Verslaggever : de
h. Legros Ge.lijkluidende conclusie
van de h. Declercq, advocaat-generaal Advocaat : mr. A. De Bruyn.

2' KAMER

-

18 oktober 1978

CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKENEENVOUDIGE VRAAG AAN HET HOF - GEEN
CASSATIEMIDDEL.

ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 augustus 1978
gewezen door het Hof van Beroep
te Bergen waarnaar de zaak verwezen werd;
Gelet op het arrest van het Hof
van 20 juli 1978;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering jegens eiser :
Over het eerste middel, hieruit afgeleid dat eiser uit hoofde van verscheidene misdrijven tot twee jaar gevangenisstraf en een geldboete van tweehonderd frank veroordeeld werd,
terwijl het hof van beroep waarnaar
de zaak werd verwezen, deze slechts
onvolledig heeft onderzocht, nu eiser
niet eens met zijn aanklagers werd
geconfronteerd en bepaalde getuigen
niet werden gehoord :

Overwegende dat uit geen van de
stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan kan blijken dat buiten
de getuigenverhoren die door het
hof van beroep werden verricht of
waarvan eiser heeft afgezien, de in
het middel vermelde onderzoeksmaatregelen inderdaad werden aangevraagd voor het gerecht waarnaar
de zaak verwezen werd en waarbij
de vervolging aanhangig was;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat, nu eiser aan de hem ten laste
gelegde feiten schuldig werd verklaard,
maar op 12 september 1978 een naamloze brief heeft ontvangen waarvan de
steller zichzelf beschuldlgt van de feiten
waarvoor eiser werd gestraft, de vraag
zich voordoet « welke houding >> eiser
dient << aan te nemen ten aanzien van
een voorlopige invrijheidstelling in
afwachting van de beslissing van het
Hof >>:
(1) Cass., 24 juni 1974 (A.C., 19'14, 1183).

-197Overwegende dat een eenvoudige 1 1" en 2" Wanneer een aiTest heeft beslist
vraag aan het Hof geen cassatiedat, hoewel een schuldeiser van een
naderhand failliet verklaarde koopmiddel 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;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering jegens
eiser :
Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
18 oktober 1978 - 2' kamer - Voorzitter : baron Richard - Verslaggever : de
h. Legros Gelijkluidende conclusie
van de h. Declercq, advocaat-generaal.

1' KAMER- 19 oktober 1978

1° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
OVERDRACHT VAN EEN BEVOORRECHTE
OF INGESCHREVEN HYPOTHECAIRE SCHULDVORDERlNG EN INDEPLAATSSTELLING IN
EEN GEL!JKAARDIG RECHT - ONTBREKEN
OP DE KANT VAN DE HYPOTHECAIRE
DE
VERMELDINGEN
INSCHRlJVING VAN
BEPAALD BIJ ART. 5 WET 16 DEC. 1851 FAILLISSEMENT VAN DE SCHULDENAAR OVERDRACHT OF INDEPLAATSSTELLING KAN
MET NAME NIET AAN DE CURATOR WORDEN
TEGENGEWORPEN- BEG RIP.

2° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN - M!DDEL DOOR DE CURATOR IN EEN
FAILLISSEMENT AFGELEID UIT HET FElT DAT
HET BESTREDEN ARREST ONWETT!G HEEFT
BESLIST DAT HIJ GEEN BELANG HAD BIJ HET
AANVOEREN VAN HET GEBREK AAN DE BIJ DE

WET 16 DEC. 1851, ART. 5, BEPAALDE VERMELDINGEN OP DE KANT VAN EEN HYPOTHE-.
CAIRE INSCHRIJVING- MID DEL WAARVAN DE·
GEGRONDHEID ENKEL KAN WORDEN AFGELEID UIT HET BESTAAN VAN FElTEN DIE
DOOR DE BESTREDEN BESLISSING NIET WERDEN VASTCESTELD NIET ONTVANKELIJK
MID DEL.

man, die een andere hypothecaire
schuldeiser had betaald en met toepassing van art. 1251, 1° B. W. in diens
plaats was gesteld, de vermeldingen
bepaald bij art. 5 Wet 16 dec. 1851 niet
had doen aanbrengen op de kant van
de hypothecaire inschrijving, de curator zich niet kon beroepen op het
ontbreken van die vermeldingen, op
grand dat de chirographaire schuldeisers daartoe geen enkel wettig belang
konden aanvoeren " daar bet voor hen
geen belang heeft dat de gefailleerde
veeleer aan deze moet betalen dan aan
gene », is niet ontvankelijk het door de
bedoelde curator aange11oerde middel,
hieruit afgeleid dat " de door de
curator \fertegenwoordigde chirographaire schuldeisers een wettig belang
hadden bij·de uitsluiting van de wettelijke indeplaatsstelling die niet werd
vermeld op de kant Fan de hypothecaire inschrijlfing, daar de opneming
van laatstgenoemde in bet be\foorrecht
passief de evenredige uitkering aan de
chirographaire
schuldeisers
kon
\ferminderen », nu uit de bestreden
beslissing onder meer niet volgt dat er
geen andere hypothecaire schuldeisers
waren die bij bet ontbreken van de
genoemde inschrijving baat konden
hebben. (Artt. 1 en 5 Wet 16 dec. 1851.)

(F. LACHAPELLE Q.Q. T. MASSON A., P., DESOER,
MARCHAL)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 maart 1977 door
het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
0Fer het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, eerste lid, en 5
eerste lid, die voorkomen in artikel l
van de wet van 16 december 1851
houdende herziening van de hypotheekwet, welk artikel 1, eerste lid,
gewijzigd is bij artikel 4 van de wet van
8 juli 1924, en 561, inzonderheid eerste
lid, van de wet van 18 april 1851 inzake
faillissement, bankbreuk en uitstel van
betaling (boek III van het W etboek van
Koophandel),
doordat het arrest wijlen Paul Masson,
rechtsvoorganger van de verweerders,
voor het bedrag van 5.000 frank opneemt
in het bevoorrecht passief van het faillissement van de naamloze vennootschap

-198Carrieres de Thiarmont en zegt dat het van de hypotheekwet, een wettig belang
voorrecht van Paul Masson zal worden hadden bij de uitsluiting van de door
uitgeoefend op de prijs van de verkoop Paul Masson aangevoerde wettelijke
van de onroerende goederen van de indeplaatsstelling die niet was vermeld
gefailleerde vennootschap, die bezwaard op de kant van de hypothecaire inschrijzijn met een hypotheek welke voordien vingen, daar de opneming van zijn
ten voordele van de Nationale Maat- schuldvordering in het bevoorrecht passchappij voor Krediet aan de Nijverheid sief van dat faillissement de evenredige
was toegestaan, op grond dat « de uitkering
aan
de
chirographaire
derden , die zich op artikel 5 van de schuldeisers met het bedrag van die
hypotheekwet kunnen beroepen dezelf- schuldvordering kon verminderen, waarden zijn als diegenen die artikel 1 van uit volgt dat het arrest een miskenning
die wet mogen aanvoeren, zodat het niet inhoudt, enerzijds, van het begrip dervoldoende is dat men geen partij den in de zin van de artikelen 1, eerste
geweest is bij de, niet overgeschreven of lid, en 5, eerste lid, die voorkomen
niet ingeschreven akte, doch dat het ook in artikel 1 van de wet van
nodig is dat men, buiten een titel die ~16 december i851, welk artikel 1, eerste
aan de tegenpartij kan worden tegenge- lid, gewijzigd is bij artikel 4 van de wet
worpen, er enig wettig belang bij heeft van 8 juli 1924, en, anderzijds, van de
dat de indeplaatsstelling wordt uitgeslo- regels inzake de evenredige uitkering
ten; dat men hier niet inziet welk wettig van het actief aan de chirographaire
belang de chirographaire schuldeisers schuldeisers van het faillissement en
van de naamloze vennootschap Carrieres aldus artikel 561, inzonderheid eerste lid,
de Thiarmont zouden kunnen hebben bij ·.van de wet van 18 april 1851 inzake
de uitsluiting van de gedeeltelijke inde- lfaillissement, bankbreuk en uitstel van
plaatsstelling van Paul Masson in de ibetaling (boek III van het Wetboek van
hypothecaire rechten van de Nationale Koophandel) schendt:
Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, daar het voor hen geen belang
Overwegende dat eiser in zijn
heeft dat de gefailleerde vennootschap conclusie voor het hof van beroep
veeleer aan deze moet betalen dan aan betoogde dat hij in zijn hoedaniggene; dat de hypothecaire inschrijving heid van curator van het faillissede schuld doet kennen, zodat de niet- ment de gezamenlijke chirograinachtneming van een formaliteit waar- phaire schuldeisers van de naamdoor kenbaar wordt gemaakt dat zich loze vennootschap Carrieres de Thieen verandering heeft voorgedaan in de
t
persoon die recht heeft op de schuldvor- armon vertegenwoordigt en dus
dering, het vertrouwen van de schuldei- een derde is in de zin van artikel 5,
sers niet kan doen wankelen en hun eerste lid, van de hypotheekwet en
belangen niet kan schaden; dat als dat de wettelijke indeplaatsstelling
derden in de zin van artikel 5 van de waarop een beroep werd gedaan
hypotheekwet aileen in aanmerking door Paul Masson, overleden rechtskunnen worden genomen de personen voorganger van de verweerders, die
die, zonder betrokken geweest te zijn bij in . de plaats is getreden van de
de indeplaatsstelling, belang hebben bij hypothecaire schuldeisers van de
de uitsluiting ervan om hun rechten te
doen gelden en dat zulks niet het geval . gefailleerde vennootschap, niet aan
kan
zijn
chirographai.re
schuld- hem kan worden tegengeworpen,
eisers van de schuldenaar van de · daar ze niet voortvloeide uit een in
schuldvordering waarvoor de indeplaats- · artikel 2 van dezelfde wet vermelde
stelling geschiedt en evenmin voor de akte en evenmin was ingeschreven
curator van zijn faillissement, daar het overeenkomstig genoemd artikel 5.
geen belang heeft te weten aan wie de
oorspronkelijke hypothecaire schuldvor- . Dat het arrest beslist dat als
dering, die regelmatig is ingeschreven, derden in de zin van voormeld
uiteindelijk zal worden terugbetaald,
artikel 5 aileen in aanmerking kunterwijl de door eiser vertegenwoor- nen worden genomen de personen
digde chirographaire schuldeisers van die, zonder betrokken geweest te
het faillissement van de naamloze ven- zijn bij de indeplaatsstelling en in
nootschap Carrieres de Thiarmont ten het bezit van een titel waarop zij
deze, zoals voorgeschreven bij de . zich ten aanzien van hun tegenparartikelen 1, eerste lid, en 5, eerste lid, tij kunnen beroepen, een wettig

-199gekomen aan de gezamenlijke chirographaire schuldeisers van het
faillissement;
Overwegende echter dat een dergelijk voordeel voor deze gezamenlijke chirographaire schuldeisers
met name onderstelt dat er in het
faillissement geen andere hypothecaire schuldeisers zijn dan degene
die de rechtsvoorganger van de
verweerders mede heeft ter.ugbetaald;
Dat uit geen enkele vaststelling
van het arrest blijkt dat zulks ten
deze het geval is;
Dat in het middel recht en feiten
vermengd zijn en het dus niet
ontvankelijk is;

belang hebben bij de uitsluiting
ervan en zulks niet het geval kan
zijn
voor
een
chirographaire
schuldeiser van de schuldenaar van
de schuldvordering en evenmin voor
de curator van het faillissement van
de schuldenaar, daar het geen
belang heeft te weten aan wie de
oorspronkelijke
hypothecaire
schuldvordering, die regelmatig was
ingeschreven, uiteindelijk zal worden terugbetaald :
Overwegende dat eiser niet aanvoert dat het ontbreken van een
wettig belang, hetzij van hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers,
hetzij van chirographaire schuldeisers, hetzij van de curator, om zich
te beroepen op het bepaalde in
artikel 5 van de hypotheekwet, niet
kan worden afgeleid, zoals in het
arrest wordt gezegd, uit de enkele
omstandigheid dat het geen belang
heeft te weten aan wie de oorspronkelijke hypothecaire schuldvordering uiteindelijk zal worden terug- ·
betaald; dat hij aileen stelt dat in
het onderhavige geval << de door
eiser vertegenwoordigde chirographaire schuldeisers van het faillissement van de naamloze vennootschap Carrieres de Thiarmont een
wettig belang hadden bij de uitsluiting van de wettelijke indeplaatsstelling die niet was vermeld op de
kant van de hypothecaire inschrijvingen, daar de opneming van deze
schuldvordering in het bevoorrecht
passief van het faillissement de.
evenredige uitkering aan de chirographaire schuldeisers met het
bedrag van die schuldvordering kon
verminderen >>;
Overwegende dat het aldus door
eiser aangevoerde wettig belang
impliceert dat, ingeval de indeplaatsstelling wordt geacht niet aan
derden te kunnen worden tegengeworpen
wegens
de
nietinachtneming van de bij artikel 5
van de hypotheekwet gestelde voorwaarden, het niet-opnemen in het
bevoorrecht passief van de schuldvordering waarop die indeplaatsstelling betrekking heeft, ten deze,
noodzakelijk zou zijn ten goede,

Om die redenen, verwerpt de
voorziening, veroordeelt eiser in de
kosten.
19 oktober 1978 1• kamer
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Mahillon Gelijkluidende conclusie van de h.
Dumon,
procureur-generaal
Advocaten: mrs. Fally en VanRyn.
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BEWIJS ZAKEN -

20 oktober 1978

BEKENTENIS BURGERLIJKE
ONSPLITSBARE BEKENTENIS -

BURGERLIJK WETBOEK, ART.

1356 -

BEGRIP.

Art. 1356 B. W. wordt niet geschonden
door de rechter die een samengestelde
of gekwalificeerde bekentenis splitst
en, op grand van andere verklaringen
van de partij die bekent, beslist dat
een dee] van die bekentenis niet
geloofwaardig is (1).
(VAN BRECHT T. BEYERS)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 maart 1977 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;

(1) Raadpl. Cass., 2 dec. 1976 (A.C., 1977, 382)
en noot 3.

-200Over het middel, afgeleid uit de scben- w1e deze regel wordt tegengeworpen, de
ding van de artikelen 1315, 1316, 1319, onjuistbeid van de bekentenis op zekere
1320, 1322, 1341, 1347, 1354, 1355, punten zou bewijzen, dit bewijs echter
1356 van het Burgerlijk Wetboek, moet geleverd worden volgens de rege870 van bet Gerechtelijk Wetboek en len van bet gemeen recht nopens de
97 van de Grondwet,
bewijsmiddelen, en bet arrest, door aan
doordat het arrest de oorspronkelijke te nemen dat het verweerder toegelaten
vordering van verweerder gegrond ver- is de valsheid van de tweede term van
klaart, die strekt tot terugbeta!ing van de litigieuze gekwalificeerde bekentenis
een beweerde lening van 450.000 frank, te bewijzen, en dat het bewijs van de
door zijn rechtsvoorganger wijlen Petrus niet-terugbetaling, als negatief feit waarBeyers aan eiser toegestaan, zulks op van hij zich geen gescbrift kon doeu
grand : dat eiser in de loop van het verstrekken, kan geleverd worden met
strafrecbte!ijk vooronderzoek bekende alle middelen van recht, deze bewijsredit geld ingevolge lening te bebben gels miskent, nu het bewijs van de
ontvangen maar beweerde het te bebben niet-terugbetaling van de ontleende som,
terugbetaald; dat bet verweerder toege- als bewijs van een rechtshandeling,
laten is de va!sheid van de tweede term slechts met geschriften mag worden
van deze bekentenis te bewijzen; dat het geleverd, welke regel geen uitzondering
bewijs van de niet-terugbetaling, als lijdt voor het bewijs van een negatief
negatief feit waarvan hij zich geen feit (schending van de artikelen 1315,
geschrift kon doen verstrekken, kan 1316, 1319, 1320, 1322, 1341, 1347, 1354,
geleverd worden met alle middelen van 1355, 1356 van bet Burgerlijk Wetboek
recht; dat die tweede term ongeloof- en 870 van bet Gerecbtelijk Wetboek),
waardig is, nu eiser, in plaats van zijn
derde onderdeel, van de regel van de
buitengerechtelijke bekentenis formeel onsplitsbaarheid van de bekentenis
als een gerecbtelijke bekentenis voor te slechts kan afgeweken worden wanneer
dragen, in conclusie een dubbelzinnige er een werkelijk bewijs is dat een van
bouding aanneemt door gelijktijdig de elementen van de bekentenis ongeenerzijds te verwijzen naar zijn buiten- loofwaardig of onwaarschijnlijk is, welk
gerechtelijke bekentenis en anderzijds bewijs slecbts kan geleverd worden valvoor te houden dat er zeker van een gens de regels van het gemeen recht, en
leencontract geen sprake was en te het arrest, zonder dat er enig bewijs is,
beweren dat het een gift betrof; dat, aanneemt dat de tweede term van de
door een gift voor te houden, eiser zijn litigieuze bekentenis ongeloofwaardig is;
bewering, dat het geld teruggeveven minstens de door het arrest ingeroepen
werd, te niet doet; dat zijn stelling motieven de beslissing om de tweede
nopens de gift tegengesproken wordt term van de bekentenis ongeloofwaardig
door zijn bekentenis aan de rijkswacbt te verklaren, niet wettelijk kunnen verdat het geld hem overhandigd werd antwoorden (schending van alle in het
ingevolge lening; dat de tweede term van middel aangehaalde wetsbepalingen) :
de buitengerechtelijke bekentenis ongeloofwaardig zijnde, de bekentenis in
Overwegende dat, na te hebben
baar eerste term overblijft,
geconstateerd dat de overdracht van
terwijl, eerste onderdeel, bet bestaan het litigieus bedrag vaststaat : a)
van een leningsovereenkomst tussen door de niet betwiste fotocopie van
eiser en de rechtsvoorganger van ver- een check, b) door het uittreksel
weerder slechts bewezen zijnde door de van de bankrekening van verweerbuitengerechtelijke bekentenis van eiser,
ders rechtsvoorganger, c) door de
het arrest de verklaring van eiser dat hij
het geleende bedrag terugbetaalde, van vaststelling van de rijkswacht dat
voormelde gekwahficeerde bekentenis de check door eiser werd gei:nd, het
i1iet beeft kunnen losmaken dan met arrest oordeelt dat, nu hierdoor niet
miskenning van het begi.nsel van de is bewezen dat de overdracht in
onsplitsbaarheid van de bekentenis, dat uitvoering
van
een
lening
is
eveneens geldt voor de buitengerechte- geschied, nog moet worden uitgelijke bekentenis (schending van de maakt wat eiser hieromtrent heeft
artikelen 1354, 1355 en 1356 van het verklaard;
Burgerlijk Wetboek);
Dat het arrest dienaangaande
tweede onderdeel, zo de regel van de
onsplitsbaarheid van de gekwalificeerde vaststelt dat eiser « in de loop van
bekentenis niet belet dat de partij, Pan . het strafrechtelijk vooronderzoek
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Om die redenen, verwerpt de
te hebben ontvangen "• maar tevens voorziening; veroordeelt eiser in de
beweerde deze lening te hebben kosten.
terugbetaald;
20 oktober 1978 1' kamer
Overwegende dat deze complexe Voorzitter : de h. de Vreese, afdelingsbekentenis hierop neerkomt dat de voorzitter - Verslaggever : de h. Van
in de eerste tak bekende verbintenis Leckwijck - Gelijkluidende conclusie
is teniet gegaan door de in de van de h. Ballet, advocaat-generaal Advocaten : mrs. De Baeck en Bi.itzler.
tweede tak beweerde bevrijding;
Overwegende dat een complexe
bekentenis weliswaar niet mag worden gesplitst; dat de partij die ze
inroept de inhoud van de bekentenis niet mag verdraaien door zich
op de ene tak ervan te beroepen en
tegelijkertijd de andere tak voorbij
te zien;
Overwegende nochtans dat de
rechtsregel van de onsplitsbaarheid
van de bekentenis niet wordt
geschonden wanneer haar tweede
tak ongeloofwaardig is en met name
wanneer deze ongeloofwaardigheid
blijkt uit andere eigen verklaringen
van hem die de bekentenis aflegde;
Overwegende dat het arrest de
ongeloofwaardigheid van de tweede
tak van de bekentenis hieruit afleidt
dat eiser « een dubbelzinnige houding aanneemt door gelijktijdig
enerzijds te verwijzen naar .zijn
bekentenis en anderzijds voor te
houden dat er zeker van een leencontract geen sprake was en te
beweren dat het een gift betrof; dat
zijn stelling nopens de gift tegengesproken wordt door zijn bekentenis
aan de rijkswacht dat het geld hem
overhandigd werd ten titel van
lening »;
Dat het arrest, zonder schending
van de in het middel aangeduide
wetsbep-alingen uit. voormelde vaststellingen en beschouwingen mocht
afleiden dat, nu de tweede tak van
de bekentenis ongeloofwaardig is,
de. bekentenis in haar eerste tak
overblijft;
Dat het arrest meteen zijn beslissing regelmatig motiveert;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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1° HUWELIJKSCONTRACT

SCHEIDING VAN GOEDEREN HUWELIJKSCONTRACT VOLGENS HETWELK DE GOEDEREN DIE
OP NAAM VAN BEIDE ECHTGENOTEN STAAN,
BEHOUDENS
TEGENBEWIJS,
BESCHOUWD
WORDEN ALS VOOR DE HELFT TOEBEHORENDE AAN ELKE ECHTGENOOT- TEGENBEWlJS- BEG RIP.

2° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN ECHTGENOTEN GEHUWD ONDER HET STELSEL
VAN SCHEIDING VAN GOEDEREN HUWELIJKSCONTRACT VOLGENS HETWELK DE GOBDEREN DIE OP NAAM VAN BEIDE ECHTGENOTEN STAAN, BEHOUDENS TEGENBEWJJS,
BESCHOUWD WORDEN ALS VOOR DE HELFT
TOE BEHORENDE AAN ELKE ECHTGENOOT TEGENBEWIJS- BEG RIP.

z• Wanneer het huwelijkscontract
van ,onder het stelsel van scheiding
van goederen gehuwde echtgenoten
bepaalt dat de goederen die op naam
van beide echtgenoten staan, behoudens tegenbewijs, beschouwd worden
als voor de helft toe behorende aan
elke echtgenoot, kan de feitenrechter
wettig beslissen dat de omstandigheid,
dat de echtgenote geen eigen inkomen
genoot niet zodanig tegenbewijs oplevert, omdat de echtgenoot zijn vrouw
heeft willen vergelden voor haar huishoudelijk werk en voor de kosten die
hij aldus heeft kunnen besparen.

1• en

(VISSERS E.A. T. LEYSEN E.A.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 april 1977 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artik;elen 6, 212, 216, 218,
544, 900, 1099, 1122, 1131, 1133, 1134, 1135,

-- 2021167, 1315, 1316, 1349, 1353, 1387, 1389,
1395, 1448, 1536, 1537 van het Burgerlijk
Wetboek, zoals gewijzigd door de wetten
van 30 april 1958 en 22 juni 1959, en
97 van de Grondwet,

doordat het arrest voor recht zegt : dat
de verweerders elk voor een vijfde
eigenaars zijn van de helft van het totaal
bedrag van 99.800 frank en 40.000 frank
beveelt dat tot de vereffening en verde~
ling van deze bedragen zal worden
overgegaan door het ambt van notaris
Fobe te Antwerpen en de eisers veroordeelt om de helft van deze sommen aan
de verweerders terug te betalen op
grond dat, uitgaande van het door de
termen
van
het
huwelijkscontract
geschapen vermoeden dat de goederen
die op naam van (wijlen) de beide
echtgenoten
Jacobs-Vissers
stonden,
worden aangezien als horende voor de
helft aan elke echtgenoot, de eerste
rechter terecht oordeelde dat het door
voormelde huwelijkscontract vooroehouden tegenbewijs daarvan, niet wordt
geleverd; dat de verzorging van het
huishouden, door wijlen Marie Jacobs,
een economische bedrijvigheid uitmaakt
en als dusdanig voor de huisvrouw een
inkomen vertegenwoordigt; dat het in
aanmerking nemen van deze economi~
sche waarde niet impliceert dat de man
vergoeding verschuldigd is aan zijn
vrouw; dat het rendement van de huisvrouw in werkelijkheid van die aard is
dat de uitgaven van de man worden
beperkt; dat het feit dat de betwiste
gelden op naam van beide echtgenoten
werden geplaatst, aantoont dat wijlen
August Vissers heeft gewild en bevestigd
dat zij voor de helft aan ieder van de
echtgenoten behoorden,
tenvijl, eerste onderdeel, de eisers in
hun akte van hoger beroep staande
hielden, zonder op dit punt te worden
tegengesproken dat van wijlen de beide
echtgenoten Vissers-Jacobs aileen de
man een beroep uitoefende, aileen zijn
inkomsten beschikbaar waren voor het
onderhoud van het gezin en zijn echtgenote Jacobs geen inkomsten had; het
vermoeden dat derhalve de gelden
geheel aan Vissers toebehoorden, geenszins wordt weerlegd door het feit dat de
echtgenote het huishouden deed en deze
aktiviteit economisch waardeerbaar zou
zijn; deze contributie in het huishouden
geenszins tot inkomsten voor wijlen
Jacobs kan aanleiding geven en geen
verband heeft met de eigendom van de
gelden (schending van ae anikelen 212,

216, 218, 544, 1134, 1135, 1315, 1316, 1349,
1353, 1448, 1536 en 1537 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het feit dat wijlen
Vissers, door de plaatsing van de gelden
op beider naam, zou gewild en bevestigd
hebben dat zij voor de helft van ieder
waren, geenszins aan de eisers het recht
ontneemt te bewijzen dat deze gelden m
werkelijkheid van wijlen Vissers waren,
deze wil trouwens zou indruisen tegen
de onveranderlijkheid van het huwelijkscontract
(schending
van'
de
artikelen 6, 544, 1122, 1131, 1133, 1134,
1135, 1315, 1316, 1349, 1353, 1387, 1389,
1448, 1536 en 1537 van het Burgerlijk
Wetboek);
derde onderdeel, deze zogezegde wil
van wijlen Vissers om de helft van de
gelden aan Jacobs over te maken, een
ontduiking is van het huwelijkscontract
en een verdoken schenking tussen echtgenoten, die nietig is; de motivering van
het arrest het niet mogelijk maakt de
wettelijkheid van de beslissing na te
gaan (schending van de artikelen 6, 900,
1099, 1122, 1131, 1133, 1167, 1387, 1389,
1395, 1536, 1537 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat de rechtsvoorgangers van de partijen onder het
stelsel van scheiding van goederen
waren gehuwd; dat het huwelijkscontract onder artikel 2 bepaalt :
<< De aanstaande echtgenoten zullen
de lasten van het gezin dragen,
ieder in verhouding met zijn respectie£ inkomen, zonder dat tegenover
elkander enige afrekening zal kunnen worden gevraagd. Zij worden
beide aangezien iedere dag volledige
bijdrage te hebben gestort »; dat
met betrekking tot het bewijs van
de eigendom van de goederen het
contract onder artikel 4 bedingt :
<<
De goederen op beider naam
staande worden, behoudens tegenbewijs, aangezien als behorende
voor de helft toe aan elke echtgenoot <<;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van
beroep door de in het middel aangehaalde
beschouwingen
impliciet
doch duidelijk bedoelt dat wijlen
Augustinus Vissers de prestaties
van wijlen Marie Jacobs in het
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huishouden en de besparingen die
hij daardoor had genoten, heeft
willen vergoeden door haar medeeigenaar te maken van de onderwerpelijke bedragen;
Dat de rechters, zonder schending
van de in het onderdeel aangehaalde wetsbepalingen, uit deze wil
tot vergoeding hebben kunnen afleiden dat de verweerders het door het
huwelijkscontract
voorbehouden
tegenbewijs niet kunnen vinden in
het feit dat wijlen Marie Jacobs
geen eigenlijke inkomsten had;
Wat
het
tweede
onderdeel
betreft :
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt
dat, naar het oordeel van het hof
van beroep, de betwiste helft van de
bedragen in werkelijkheid aan wijlen Marie Jacobs toebehoorde;
Dat de wil van de man om de
huishoudelijke arbeid van zijn echtgenote te vergoeden, niet indruist
tegen de toen vigerende onveranderlijkheid van het huwelijkscontract;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat al zou het, in
antwoord op het eerste onderdeel
omschreven,
vergoeden
een
onrechtstreekse, verdoken of vergeldende schenking zijn, deze schenking tussen echtgenoten geenszins
nietig zou zijn en geen wijziging
van het huwelijksgoederenstelsel
zou uitmaken;
Dat geen van de onderdelen kan
worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
20 oktober 1978 1e kamer Voorzitter : de h. de Vreese, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Sury Andersluidende conclusie {1) van de h.
Ballet- Advocaat: mr. Houtekier.
(1) Het openbaar ministerie was van oordeel
dat, in de onderstelling dat het middel ontvankelijk was, de redenen van het arrest toch
geen rechtvaardiging waren voor de beslissing
dat de door de erfgenamen van de echtgenoot
aangevoerde overweging het vermoeden van
het huwelijkscontract niet had omgekeerd.
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ARBEIDSOVEREENKOMST -

BEGRIP.

Een overeenkomst tot het ver.richten van
arbeid is geen arbeidsovereenkomst,
wanneer degene die zich tot het verzichten van arbeid verbindt, de overeenkomst uitvoert met de medewerking van door hem in dienst genomen
en betaald personeel en wanneer de
uitvoering van de overeenkomst dooz·
deze medewerking Jeidt tot de exploitatie van een eigen onderneming (1).
(• EURO SHOE UNIE, N.V. T. DRIES)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 november 1977 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1135, 1319,
1320, 1322, 1710, 1711, 1779, 1780, 1787,
1984 van het Burgerlijk Wetboek, 1 van
de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, 1, 2, 5 van de bij koninklijk besluit van 20 juli 1955 gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract, zoals gewijzigd door de
artikelen 29 en 30 van de wet van
21 november 1969 en door artikel 62 van
de wet van 5 december 1968 en 97 van
de Grondwet,
doordat het arrest tussen partijen een
band van ondergeschiktheid aanneemt
en verweerster als bediende beschouwt
op grand : dat « de termen van de
overeenkomst van 17 oktober 1973 duidelijk wijzen op een zeer sterke ondergeschiktheid van << verweerster ten
opzichte van eiseres » en haar bovendien
alle mogelijkheid ontnemen om persoonlijk de vruchten te plukken van haar
handels- en ondernemingsgeest » en dat
« deze gezagsverhouding of ondergeschiktheid meer bepaald blijkt uit de
volgende artikelen van de kwestieuze
overeenkomst : Artikel 1 : de goederen
worden verkocht onder de firma, kenteken of benaming van de maatschappij;
Artikel 2 : verweerster kan geen enkel
verhaal doen tegen de soorten, hoeveelheden E!n goederen die haar zouden
overgemaakt worden noch tegen de
datum en de tijdstippen van de leveringen; Artikel 3 : alleen het merk Shoe
Post mag worden aangebracht; men
(1) Cass., 16 jan. 1978 (A.C., 1978, 577) met
conclusie O.M.
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enkel ogenblik het eigendom van de
goederen, zelfs niet na het opmaken van
een factuur; Artikel 7 : allen de produkten en de goederen van eiseres mogen
verkocht worden, en dit aan de prijzen
door eiseres vastgesteld, zonder verhoging of vermindering; Artikel 8 : er mag
uitsluitend contant verkocht worden;
Artikel 10 : het opmaken van de inventaris van de goederen door eiseres, op
ieder ogenblik en zonder voorbericht;
Artikel 11 : de commissielonen van
verweerster; Artikel 13 : een uitvoerig
omschreven streng niet-concurrentiebeding ,;
en doordat het arrest, in antwoord op
het door eiseres in conclusie ingeroepen
artikel 6 van de tussen partijen gesloten
overeenkomst, zich beperkt tot de overweging dat (( het bepaalde in artikel 6
van de voormelde overeenkomst tussen
partijen niet met de werkelijkheid
overeenstemt , en « dat de overeenkomst
op het punt, behandeld in artikel 6, te
weten dat verweerster haar activiteit zou
uitoefenen op een onafhankelijke wijze,
simulerend is "•
terwijl, eerste onderdeel, de hierboven
vermelde vaststellingen van het arrest,
gesteund op de « termen >> van de tussen
partijen gesloten overeenkomst, geenszins onverenigbaar zijn met het bestaan
van een door eiseres in conclusie ingeroepen overeenkomst zonder ondergeschiktheid waarbij verweerster, zoals
bepaald in artikel 6 van de overeenkomst, haar activiteit op onafhankelijke
wijze uitoefende en het arrest derhalve
uit de Joutere bewoordingen van de
overeenkomst niet wettig kon besluiten
tot het bestaan van een band van
ondergeschiktheid tussen partijen waaruit zou volgen dat verweerster als
bediende moest beschouwq worden;
zodat het arrest, door aldus te oordelen,
schending inhoudt van de in het middel
ingeroepen wettelijke bepalingen betreffende de arbeids- en bediendenovereenkomst, de verhuring van .werk en diensten, de aannemings- en lastgevingsovereenkomst
(schending
van
de
artikelen 1710, 1711, 1779, 17.80, 1787,
1984 van het Burgerlijk Wetboek, 1 van
de wet van 10 maart 1900, 1, 2 en 5 van
de bij koninklijk besluit van 20 juli 1955
gecoi:irdineerde wetten), alsook de bin,
dende kracht van de tussen partijen
gesloten overeenkomst miskent (scherrding van de artikelen 1134 en 1135 van
het Burgerlijk Wetboek);

tweede onderdeel, eiseres in conclusie
voor het arbeidshof op omstandige wijze
liet gelden dat de wijze van uitvoering
van de overeenkomst duidelijk wees op
de afwezigheid van enige band van
ondergeschiktheid en zij in het bijzonder stelde dat verweerster « in werkelijkheid steeds in eigen naam , handelde, dat zij « haar opdracht op een
onafhankelijke manier uitoefende en
zelf alle · lasten van de exploitatie
droeg ''• dat zij zelf in eigen naam
bedienden aanwierf, zonder dat enige
contractuele relatie ontstond met eiseres,
dat verweerster jaarlijks 228.402 frank
uitgaf als « personeelskosten en patronale bijdragen ,, voor de bedienden die
zij aldus in eigen naam aanwierf, dat de
verplichtingen van eiseres beperkt bleven tot het bevoorraden van verweerster
en het ter beschikking stellen van een
winkel, dat er in werkelijkheid geen
enkele contractuele re!atie tot stand
kwam tussen het clienteel en eiseres, dat
zij « bovendien vergoed werd door commissies op de verkoop, dat haar (verweerster), in verband met de sluiting
van de winkel, geen enkele richtlijn
werd gegeven, dat zij, behoudens enkele
kleine beperkingen, volledig vrij was om
goederen te verkopen, wanneer, hoe, met
welke kwantiteit en met behulp van
hoeveel personeel ze zulks wenste ''• dat
zij derhalve een zelfstandig commissionair was, die haar verkoopsactiviteit op
een vrije, onafhankelijke wijze uitvoerde; het arrest deze conclusie, waarin
de wijze van uitvoering van de overeenkomst omstandig was ingeroepen als
bewijs van de afwezigheid van band van
ondergeschiktheid, niet naar eis van
recht beantwoordt door zich te beperken
tot de loutere « termen , van de
overeenkomst waaruit, volgens het
arrest, een « zeer sterke ondergeschiktheid ;, zou blijken; meer bepaald wat
artikel 6 van de overeenkomst betreft,
waarin het « onafhankelijk , karakter
van· de rechtspositie van verweerster
duidelijk werd omschreven, het arrest
zich met kon beperken tot de bewering
dat de overeenkomst op dit punt
« simulerend ,, was zonder te antwoorden op de conclusie waarin eiseres· met
concrete bewijzen, onder meer aanduiding van het bedrag der personeelskosten en patronale bijdragen, aanduidde dat hetgeen in artikel 6 overeengekomen was, onder meer met betrekking tot het door verweerster zelf vrij
aanwerven en betalen van personeel wel
degelijk overeenstemde met de werkelijkheid en er dus geen sprake was van
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Overwegende dat eiseres in haar
conclusie in hoger beroep niet enkel
liet gelden dat artikel 6 van het
contract onder meer bepaalde dat
verweerster << zal bedienden aanwerven voor zover zij dit nodig zal
achten. Zij zal hen moeten opzeggen, de uitbetaling van hun wedde
verzekeren en waken op de toepassing van de wetten betreffende de
bescherming van de arbeid, de
maatschappelijke zekerheid », en
haar verplichtingen regelen << inzake
fiscaliteit, dit alles zonder tussenkomst van de maatschappij die er
totaal vreemd aan blijft >>; dat eiseres tevens in die conclusie aanvoerde dat verweerster inderdaad
<<
zelf in eigen naam bedienden
aanwierf, zonder dat enige contractuele relatie ontstond met » eiseres;
dat verder in de conclusie vermeld
wordt dat « de personeelskosten en
de patronale bijdragen gezamenlijk
~28.402 frank » bedroegen in 1975;

simultatie »; het arrest aldus, wegens
gebrek aan antwoord op de conclusie
van eiseres, enerzijds, niet regelmatig
gemotiveerd is (schending van artikel 97
van de Grondwet) en anderzijds, in
zoverre het arrest het feit dat verweerster de overeenkomst uitvoerde met de
medewerking van door haar in dienst
genomen en betaald personeel, hetgeen
leidde tot de exploitatie van een eigen
onderneming, als irrelevant beschouwt
of als verenigbaar met een band van
ondergeschiktheid,
niet
wettelijk
gerechtvaardigd is doch schending
inhoudt van de in het eerste onderdeel
ingeroepen wetsbepalingen,
derde onderdeel, het arrest door op
algemene wijze te overwegen dat « de
termen van de overeenkomst van
17 oktober 1973 ,, verweerster « alle
mogelijkheid ontnemen om persoonlijk
de vruchten te plukken van haar handels- en ondernemingsgeest », deze termen interpreteert op een wijze die er
onverenigbaar mee is, daar enerzijds
geen enkel in het arrest geciteerd noch
enig ander artikel van de overeenkomst
verweerster de mogelijkheid ontneemt
om persoonlijk de vruchten te plukken
van haar werk en anderzijds bepaalde in
het arrest en in conclusie vermelde
artikelen, zoals artikel 11 betreffende de
vergoeding door een commissieloon op
de verkochte goederen en artikel 6,
krachtens hetwelk verweerster haar activiteit uitoefent « op een onafhankelijke
wijze » met eigen personeel, integendeel
uitdrukkelijk de mogelijkheid insluiten
en waarborgen dat verweerster persoonlijk de vruchten kan plukken van haar
" handels- en ondernemingsgeest "•
zodat het arrest aldus de bewijskracht
miskent van de termen van de overeenkomst in het algemeen en meer in het
bijzonder van de bewoordingen van de
artikelen 6 en 11 van de overeenkomst
(schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
«

Wat het tweede onderdeel .betreft :
Overwegende
dat,
wanneer
de gene die ·zich tot het verrichten
van arbeid verbindt, de overeenkomst uitvoert met de medewerking
van door hem in. dienst genomen en
betaald personeel en wanneer de
uitvoering van de overeenkomst
door deze medeyverking leidt tot de

Overwegende dat het arbeidshof
zijn beslissing niet wettig rechtvaardigt, nu het verweerster als een
bediende beschouwt zonder het feit
van de werkelijke aanwerving en
betaling van personeel en de gevolgen daarvan te onderzoeken;
Dat het 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 en
zegt dat erover door de feitenrechter zal worden beslist; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
23 oktober 1978 3" kamer Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Janssens - Gelijkluidende conclusie van de
Lenaerts,
advocaat-generaal
h.
Advocaten: mrs. De Gryse en Houtekier.
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over zijn schrapp.ing op de l.ijst van de
Orde van Geneesheren, verwe1pt het
Hoi het verzoek tot u.itstel, .ind.ien het
oordeelt dat vooz· het vere.iste van een
goede rechtsbedeling de procedure .in
Belg.ie geen u.itstel behoeft.

23 oktober 1978

VOORZIENING IN CASSATIE -

VORM
- DIE:I:STPLICHT - GEEN MIDDEL VOORGEDRAGE:'i- NIET-ONT\'ANKELIJKHEID.

]\T.fet ontvankeiljk .is de voorz.ien.ing
tegen een besliss.ing van de herkeur.ingsraad, waar.in geen middel wordt
voorgedragen (1). (Art. 51 Dienstplichtwetten 30 april 1962.)

2" Feitel.ijke grondslag mist het m.iddel

ten betoge dat de bestreden besliss.ing
enkel op een bepaalde reden steunt,
wanneer die reden daar.in n.iet voorkomt, maar wei andere redenen (1).

(NAETS)

3"

Met de notitie overeenstemmend arrest.
23 oktober 1978 3' kamer -Voorz.itter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h.
Gerniers - Gehjklw'dende conclus.ie van
de heer Lenaerts, advocaat-generaal.
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24 oktober 1978

1° CASSATIE -

PROCEDURE - STRAFZAKEN- VERZOEK TOT UITSTEL VAN DE ZAAK,
HIEROP GEGROND DAT VOOR DE EUROPESE
CO~IMISSIE VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
EEN PROCEDURE AANHANGIG IS - VERWERPING VAN HET VERZOEK.

2° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- MIDDEL TEN BETOGE DAT DE BESLISSI!\G
ENKEL GEGROND IS OP EEN WELBEPAALDE
REDEN BESLISSING WAARIN DIE REDEN
NIET VOORKOMT, MAAR WEL ANDERE REDENEN - l'IIIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG
MIST.

3° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- l\IIDDEL DAT ENKEL GERICHT IS TEGEN
EEN BESLISSING WAARTEGEN GEEN CASSATIEBEROEP
IS
INGESTELD
NIETONTVANKELIJKHEID.

4° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- l\11DDEL TEN BETOGE DAT OP DE CONCLUSIE NIET IS GEANTWOORD BESLISSING
WAARIN OP DE CONCLUSIE WORDT GEANTWOORD - MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

1"

Wanneer de e.iser tot cassat.ie, die b1j
de bestreden besl.iss.ing .is veroordeeld
wegens onwett.ige u.itoefen.ing van de
geneeskunst, vraagt dat de zaak wordt
u.itgesteld op grond dat voo1· de Europese Comm.iss.ie van de Rechten van
de Mens een procedure aanhang.ig is

N.iet ontvankel.ijk, b.ij gebrek aan
voorwerp, .is het m.iddel dat enkel
betrekk.ing heeft op een besl.iss.ing
waartegen het cassatieberoep n.iet is
gel'icht (2).

4" Fe.itehjke grondslag mist het middel

dat aan de rechter verw1jt op de
conclus.ie niet te hebben geantwoord,
wanneer de bestreden besliss1'ng zulks
wei heeft gedaan (3). (Art. 97 Gw.)
(LE COMPTE, GILBERT, DELAFONTAINE)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest nr. 38.523, op 12 juni 1978
door het Hof van Beroep te Gent
gewezen;
I. Op de voorziening van Le
Compte Herman en Gilbert Alfred :
Overwegende dat het arrest Le
Compte veroordeelt om tussen
4 maart 1976 en 21 mei 1976 (A) bij
inbreuk op artikel 31 van het
koninklijk besluit nr. 79 van
10 november 1967 betreffende de
Orde der Geneesheren, zoals gewijzigd door de wet van 15 juli 1970, en
artikel 38, § 1, 1", van het koninklijk
besluit nr. 78 van 10 november 1967
betreffende de uitoefening van de
geneeskunst, de verpleegkunde, de
paramedische
beroepen
en
de
geneeskundige
commissie,
zoals
gewijzigd en aangevuld tot op
heden, als geneesheer, de geneeskunde
te
hebben
uitgeoefend
ofschoon hij van de lijst van de
Orde is weggelaten of geschrapt, en,
(1) Raadpl. Cass., 16 sept. 1975 (A.C., 1976,
78).
(2) Cass., 23 mei 1978 (A.C., 1978, 1122).

(1) Cass., 19 sept. 1978 (A.C., 1979, 38).

(3) Cass., 21 sept. 1977 (A.C., 1978, 97).
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§ 1, 7, § 1, en 38, § 1, 1°, van
voormeld koninklijk besluit nr. 78,
en 2, tweede lid, van voormeld
koninklijk besluit nr. 79, gewoonlijk
een handeling of handelingen te
hebben gesteld die behoren tot de
geneeskunde of de artsenijbereidkunde, zonder ingeschreven te zijn
op de lijst van de Orde, wanneer
zulks vereist is;

Compte had ingediend met toepassing van artikel 25 van het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, en waarin
hij de schending van de in dit
verdrag vermelde rechten had aangevoerd, meer bepaald op grond van
de artikelen 6 en 11, ontvankelijk
heeft verklaard en voor. verdere
behandeling ten gronde uitgesteld;

Overwegende dat het arrest Gilbert veroordeelt om, tussen dezelfde
data, bij inbreuk op de artikelen 19
en 38, § 1, 1°, derde lid, van het
voormeld koninklijk besluit nr. 78,
als beoefenaar van de geneeskunde
of de artsenijbereidkunde, op om
het even welke wijze zijn medewerking te hebben verleend aan een
derde of hem zijn naam te hebben
geleend, met het doel hem te onttrekken aan de straffen waarmede
de onwettige uitoefening van de
geneeskunde of de artsenijbereidkunde gestraft wordt;

Overwegende dat een goede
rechtsbedeling niet vereist dat de
rechtspleging in Belgie wordt verdaagd ten gevolge van de zoeven
vermelde rechtspleging voor de
Europese Commissie, gelet op de
aard en de gevolgen van de beslissingen van die commissie en van
het Europees Hof;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten
van de. verdediging en de goede rechtsbedeling evenals van artikel 97 van de
Grondwet,

Over het verzoek tot verdaging :
Overwegende dat Le Compte op
28 oktober 1974 van de lijst van de
Orde
der
Geneesheren
werd
geschrapt bij beslissing van de
Nederlandstalige Raad van Beroep
van die Orde; dat deze beslissing
definitief is geworden ingevolge de
verwerping van eisers cassatieberoep bij arrest van dit Hof van
7 november 1975, hem betekend op
25 november 1975;
Overwegende dat de eisers verzoeken de verdere behandeling van
de zaak te verdagen tot na de
definitieve afhandeling van de
rechtspleging voor het Europees
Hof voor de rechten van de mens,
op grond dat de tenuitvoerlegging
van de voormelde beslissing van
schrapping en bijgevolg ook de huidige
vervolging voorbarig
zijn
gezien in het licht van een goede
rechtsbedeling, nu de Europese
Commissie voor de rechten van de
mens bij beslissingen van 2 en
6 oktober 1976 het verzoek, dat Le

doordat het arrest de door eiser opgeworpen vertragende exceptie van de
hand wijst enkel steunend op de overwegingen dat de klacht door eiser ingediend bij de Europese Commissie voor
de rechten van de mens te Straatsburg,
tegen de Belgische Staat, geen opschortende kracht bezit en de goede rechtsbedeling vereist dat definitief geworden
disciplinaire en gerechtelijke uitspraken
hun normale uitwerking en gevolgen
zouden krijgen,

I

terwijl, eerste onderdee], bedoelde vertragende exceptie niet steunt op de
opschortende kracht van zijn klacht bij
de Europese Commissie voor de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden maar op de overweging dat een
strafvervolging respectievelijk de uitspraak erop, hoewel ingesteld op grand
van een in Belgie definitief geworden
disciplinaire beslissing, ten deze de
besllssing van de Raad van Beroep van
de
Orde
der
Geneesheren
van
30 oktober 1972, definitief geworden na
de verwerping van het cassatieberoep
van eiser bij arrest van het Hof van
Cassatie van 3 mei 1974, niettemin een
goede rechtsbedeling in de weg staat en
de eerbied voor de rechten van de
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middelen, inclusief de middelen tot cas- middel samen :
satie door beklaagde als eiser tot cassahet tweede, afgeleid uit de schending
tie in de disciplinaire rechtspleging,
dezelfde zijn als die aangevoerd in zijn van de artikelen 8, 92 en 94 van de
verzoek bij de Europese Commissie voor Grondwet,
doordat de beslissing van 6 januari
de rechten van de mens, welke middelen, meer bepaald die geput uit de 1975 waarbij eerste eiser van de lijst van
Orde
der
Geneesheren
werd
schending van de artikelen 6, 10, 11, de
alinea's 1 en 2, en 17 van het Verdrag tot geschrapt, en die ten grondslag ligt aan
bescherming van de rechten van de de onderhavige strafvervolgingen, gewemens en de fundamentele vrijheden, zen werd door de Nederlandstalige Raad
ondertekend te Rome op 4 november van Beroep van de Orde der Geneeshe1
1950 en door Belgie goedgekeurd bij 1
ren, jurisdictioneel orgaan ingericht bij
artikel 1 van de wet van 13 mei 1955, tot ' het koninklijk besluit nummer 79 van
de beoordelingsbevoegdheid van de 10 november 1967,
·
genoemde Europese Commissie behoren
terw1jl de geschillen nopens de uitoeen gebeurlijk aanleiding kunnen geven fening van de geneeskunde door een
tot uitspraken van deze Europese Com- geneesheer, betrekking hebben op burmissie respectievelijk van het Europ~es gerlijke rechten; dergelijke geschillen bij
Hof voor de bescherming van de rechten uitsluiting behoren tot de bevoegdheid
van de mens, welke uitspraken enerzijds van de rechtbanken; geen buitengewone
strijdig kunnen zijn met de tegen eiser rechtbanken of commissies, onder welke
in Belgie definitief geworden discipli- benaming ook, in het Ieven kunnen
naire bes!issingen en anderzijds door de geroepen worden, zodat de NederBelgische overheid worden erkend, zodat landstalige Raad van Beroep van de
het gevaar bestaat dat in een en dezelfde Orde der Geneesheren, door te beslissen
zaak en ten opzichte van een en dezelfde over een geschil waarvan de kennisnepersoon, tegenstrijdige en zelfs onvere- ming is voorbehouden aan de hoven en
nigbare beslissingen worden genomen, rechtbanken, de in het middel aangehetgeen inderdaad een miskenning zou voerde grondwettelijke bepalingen heeft
inhouden van de goede rechtsbedeling geschonden;
en van de eerbied voor de rechten van
het derde, afgeleid uit de schending
de verdediging (schending van de algevan artikel 6.1 van het Verdrag tot
mene rechtsbeginselen);
bescherming van de rechten van de
tweede onderdeel, het arrest, door zich mens en de fundamentele vrijheden,
te beperken tot de overweging dat voor ondertekend te Rome op 4 novemeen goede rechtsbedeling enkel zou ver- ber 1950, goedgekeurd door artikel 1
eist zijn dat de definitief geworden van de wet van 13 mei 1955.
disciplinaire en gerechtelijke uitspraken,
doordat de voormelde beslissing van
zonder trouwens duidelijk te maken over
schrapping genomen werd met gesloten
welke gerechtelijke uispraken het arrest
het zou kunnen hebben, hun normale deuren,
terwijl een ieder bij het vaststellen
uitwerking en gevolgen zouden krijgen,
in gebreke blijft de hierboven aange- van zijn burgerlijke rechten en verplichhaalde middelen, in de conclusie van tingen, recht heeft op een openbare
eiser vervat, te beantwoorden, minstens behandeling van zijn zaak en het vonnis
ze op dubbelzinnige wijze beantwoordt in het openbaar moet worden gewezen,
(schending van artikel 97 van de Grand- zodat de Nederlandstalige Raad van
wet), zodat het arrest de aangewezen Beroep van de Orde der Geneesheren,
wetsbepaling en algemene rechtsbegin- door zitting te houden met gesloten
deuren, zonder vast te stellen dat de
selen schendt :
goede zeden, de openbare orde of
Overwegende dat het bestreden 's lands veiligheid, de belangen van
arrest de in het middel aangevoch- minderjarigen of de bescherming van
het prive Ieven van partijen bij het
ten motivering niet inhoudt;
proces dit eisten of dat openbaarmaking
Dat het verzoek tot verdaging de belangen van de rechtspraak zou
beantwoordt door een reeks andere schaden, de in het middel aangevoerde
wetsbepaling heeft geschonden;
overwegingen;
het vierde, afgeleid uit de schending
Dat het middel feitelijke grond- van artikel 6.1 van het Verdrag tot
slag mist;
bescherming van de rechten van de
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ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd door artikel 1
van de wet van 13 mei 1955,
doordat de voormelde beslissing tot
schrapping genomen werd door een
rechtscollege, in meerderheid samengesteld uit geneesheren,
terw1jl, een ieder, bij het vaststellen
van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen, recht heeft op de behandeling
van zijn zaak door een onafhankelijke
en onpartijdige rechterlijke instantie; nu
de feiten van de tenlastelegging, in de
veronderstelling van de gegrondheid
ervan, van die aard waren dat zij schade
konden berokkenen aan de collega's van
eiser, een rechtscollege, in meerderheid
samengesteld uit geneesheren, niet kan
worden beschouwd als zijnde onafhankelijk en onpartijdig, zodat de Nederlandstalige Raad van Beroep van de
Orde der Geneesheren de in het middel
aangevoerde wetsbepaling heeft geschonden;
het v1jfde, afgeleid uit de schending
van het artikel 6.1 van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden,
ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd door artikel 1
van de wet van 13 mei 1955,
doordat de voormelde beslissing tot
schrapping genomen werd door een bij
koninklijk besluit opgericht rechtscollege,
terwjjl een ieder bij het vaststellen
van zijn burgerlijke rechten en plichten,
recht heeft op de behandeling van zijn
zaak door een bij de wet opgerichte
rechtsmacht;
het zesde, afgeleid uit de schending
van de artikelen 20 van de Grondwet,
11 en 17 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, ondertekend te
Rome op 4 november 1950, goedgekeurd
door artikel 1 van de wet van
13 mei 1955,
doordat de voormelde beslissing tot
schrapping genomen werd door een
orgaan van de Orde der Geneesheren,
ingericht door het koninklijk besluit
uummer 79 van 10 november 1967, dat
de uitoefening van de geneeskunde in
Belgie afhankelijk stelt van de gedwongen toetreding tot deze Orde, en dienvolgens, van zijn onderwerping aan de
jurisdictionele organen ervan,
terwjjf een ieder recht heeft op vrijheid van vereniging, de uitoefening van
dit recht aan geen andere beperkingen

kan worden onderworpen dan die welk·
door de wet zijn voorzien, en die in ee1
democratische samenleving nodig zijr.
onder meer voor de bescherming van d·
gezondheid; de verplichte toetreding to
de Orde de Geneesheren, en, dienvol
gens, de onderwerping aan de jurisdic
tionele organen ervan, de grenzen over
schrijdt van de beperkingen die he
artikel 11, lid 2, van het Verdragvoor d
bescherming van de gezondheid toestaa1
zodat de bestreden beslissing schendin;
inhoudt van het door de in het midde
aangevoerde grondwettelijke en wette
lijke bepalingen gehuldigd beginsel vm
de vrijheid van vereniging;
het zevende, afgeleid uit de schendin
van de artikelen 10, 1 en 2 van he
Verdrag tot bescherming van de rechte:
van de mens en de fundamentele vrijhe
den, ondertekend te Rome op 4 novem
ber 1950, goedgekeurd door artikel 1 va:
de wet van 13 mei 1955, en 14 en 18 va1
de Grondwet,
doordat de beslissing door de Neder
landstalige Raad van Beroep genome!
strijdig is met artikel 10, alinea's 1 en ~
omdat zij als enig voorwerp heeft eise
de vrijheid van meningsuiting te ontne
men; de daartoe aaJ1gewende procedur.
een aanfluiting is van elke vorm val
rechtsbedeling,
terwjjJ,
eerste
onderdeel,
gezeg•
artlkel 10 van het Europees Verdrag stel
dat de uitoefening van deze vrijhei•
slechts kan beperkt worden doo
« bepaalde formaliteiten, voorwaarder:
beperkingen of sancties welke bij de we
voorzien zijn ... »; aangezien geen enkel•
Belgische wet de Orde der Geneesheren
toestaat sancties uit te spreken inzak•
het misbruik van de vrijheid van druk
pers, wei integendeel,
tweede onderdeel, volgens artikel 1·
van de Belgische Grondwet de vrijheit
wordt gewaarborgd « om zijn mening OJ
elk gebied te uiten ... behoudens d• ·
vervolging van misdrijven begaan te·
gelegenheid van het misbruik van d•
vrijheden »; meer bepaald de vrijhei<
van drukpers nog wordt gegarandeer<
door artikel 18 van de Belgische Grond
wet; de bestraffing van misbruiken vat
de vrijheid van drukpers door de Belgi·
sche wet exclusief wordt voorbehoudet
aan het Hof van Assisen;
het achtste, afgeleid uit de schendin
van artikel 6 van het Verdrag to
bescherming van de rechten van d
mens en de fundamentele vrijheder
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van
de
et
van
13
mei
1955,
doordat de door de Provinciale Raad
en de Raad van Beroep gevolgde procedures overeenkomstig het koninklijk
besluit nummer 79 van 10 november
1967 en het koninklijk besluit van
6 februari 1970 strijdig zijn met artikel 6,
alinea 2, van de Europese Conventie
voornoemd; de vermenging in het
orgaan van de Provinciale Raad, en
deels in dat van de Raad van Beroep van
de hoedanigheid van benadeelde, onderzoeksgerecht, vervolgende partij en vonnisgerecht impliceert dat de beschuldigde door de Raden schuldig wordt
bevonden alvorens te zijnen opzichte
een vonnis over de grond van de zaak is
gewezen, nu dezelfde instantie die dit
vonnis moet uitspreken, in zijn zelfde
samenstelling, voordien reeds heeft
beslist of dezelfde beschuldigde in
beschuldiging zal worden gesteld en op
welke gronden;
het negende, afgeleid uit de schending
van artikel 7 van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden,
ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd door artikel 1
van de wet van 13 juni 1955,
doordat de door de Provinciale Raad
en de Raad van Beroep genomen en te
nemen beslissingen strijdig zijn met
artikel 7 van het voormeld Europees
Verdrag, daar krachtens het koninklijk
besluit van 25 maart 1969, ter uitvoering
van artikel 32, lid 3, van het koninklijk
besluit nummer 79 van 10 november
1967, de wet van 1938 is opgeheven,
waardoor aan de provinciale raden het
vestigen van de deontologische regelen
werd ontnomen om dit over te dragen
aan de Nationale Raad, en deze deontologische redenen (codex) aileen verbindend zullen zijn na bekrachtiging door
de Koning bij besluit na beraadslaging
in Ministerraad (artikel 15, § 1, van het
koninklijk besluit nummer 79 van 10
november 1967); dit onbestaand zijnde,
de provinciale raden onbevoegd zijn
rechtsgeldige beslissingen te treffen
(R:v.S. 18 januari 1974, J.T. 1974,·
301-302);
het tiende, afgeleid uit de schending
;an artikel 3 van het Verdrag van Rome
:oplegging van onterende straffen),
doordat uit de overwegingen van het
voornoemd rapport van de Europese
Commissie in zake Konig tegen D.B.R.
blijkt dat het Europees Verdrag de

bescherming waarborgt van de persoonlijke goede faam van . het individu als
burgerlijk recht en dat het verbod tot de
uitoefening van de geneeskunde ten
aanzien van een geneesheer daarvan een
aantasting kan zijn (zie rapport Europese
Commissie
in
zake
Konig
nummers 77-78-79, bladzijden 28 en 29);
de sanctie van schrapping aan eerste
eiser opgelegd derhalve een onterende
straf is zoals bepaald in artikel 3 van het
Verdrag van Rome :

Overwegende dat uit de middelen
zelf blijkt dat zij gericht zijn tegen
de op 28 oktober 1974 ten aanzien
van Le Compte gewezen tuchtrechtelijke beslissing waarbij hij door de
Nederlandstalige Raad van Beroep
van de Orde der Geneesheren van
de lijst van de Orde werd geschrapt;
Dat de middelen, vreemd aan het
bestreden arrest, niet ontvankelijk
zijn;
Over het elide middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2, § 1, 7, § 1,
15 en 38, § 1, 1 °, van het koninklijk
besluit nummer 78 van 10 november
1967 betreffende de uitoefening van de
geneeskunst en artikel 2, lid 2, van het
koninklijk besluit nummer 79 van
10 november 1967 betreffende de Orde
der Ge.qeesheren,
doordat het arrest de eisers veroordeelt op grand van de in dit arrest
beschreven en door eerste eiser verrichte handelingen,
terwijl deze handelingen noch volgens
de taalkundige definitie noch volgens
enige feitelijke omschrijving kunnen
bestempeld worden als daden van uitoefening van de geneeskunst :

Overwegende
dat het arrest
vaststelt : << Zeer terecht heeft de
eerste rechter bepaald dat uit het
dossier bleek dat de leiding van de
geneeskundige behandeling van de
honderden patH~nten die zich naar
het huis van eerste beklaagde (Le
Compte) begaven om door hem
verzorgd te worden, wel bij hem
was gebleven. Het staat alleszins
vast dat de prestaties van eerste
beklaagde, zoals zij door hem en de
andere twee beklaagden (Gilbert en
Delafontaine) beschreven en toegegeven werden, waar zij in aanwezigheid van de patH~nten en ter gelegenheid van de door tweede en
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niet anders kunnen ge'interpreteerd
worden dan als deze van een geconsulteerde geneesheer die medisch
adviseert over de aan de bedoelde
patient te verlenen zorgen. Een
medisch consult in aanwezigheid
van een bepaalde patient en naar
aanleiding van de hem te verlenen
zorgen is zonder twijfel een medische behandeling »;
Overwegende dat de rechters uit
die vaststellingen wettelijk hebben
kunnen afleiden dat de eisers zich
schuldig hebben gemaakt aan de
hun ten laste gelegde misdrijven;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het twaalfde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest de eerder vermelde
ook voor het hof van beroep ingeroepen
middelen
niet
of
niet
afdoende
beantwoordt :

Overwegende dat uit het antwoord op het eerste middel blijkt
dat het arrest op het in dat middel
vermeld verweer antwoordt;
Overwegende dat wat betreft het
verweer vermeld in het tweede tot
en met het tiende middel, het arrest
daarop antwoordt door erop te wijzen dat de beslissing van de Nederlandstalige Raad van Beroep van de
Orde der Geneesheren, waarbij Le
Compte van de lijst van de Orde
werd geschrapt, in kracht van
gewijsde is gegaan;
Overwegende dat wat betreft het
in het elfde middel vermeld verweer, het arrest, door nauwkeurig
de feiten te vermelden waarop het
de beslissing steunt, antwoordt op
de conclusie van de eisers, waarin
dezen met de eerstbedoelde strijdige
of andere gegevens aanvoerden;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
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.
Op
de voorziening
van
Delafontaine :
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, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
24 oktober 1978- 2' kamer- VooiozJtter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Delva Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal Advocaat: mr. J. Bultinck, Gent.
Gent.
2' KAMER- ~4 oktober 1978
1° VOORZIENING
IN
CASSATIE
AFSTAND- STRAFZAKEN- BELASTING
OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE - VOORZIENING VAN DE MINISTER VAN F!NANCIEN,
ADMINISTRATIE DER DOUANE EN ACCIJNZEN,
VERVOLGENDE PART!J, TEGEN EEN VEROORDELENDE BESLISSING - AFSTAND DIE NIET
GELDT ALS EEN AFSTAND VAN DE STRAFVORDERING.- AFSTAND ZONDER GEVOLG.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN - VOORZIENING
VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN, ADMINISTRATIE DER DOUANE EN ACCIJNZEN, VERVOLGENDE PARTIJ - GEEN BETEKENING NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

1" Het Hoi slaat geen acht op de afstana

van de voorziening die de ministe1· van
F'inancien, Administratie der Douane
en Accijnzen, heeft ingesteld tegen
een beslissing van veroordeling van de
beklaagde, vermits zodanige afstand
niet als afstand van de strafvordering
geldt (1 )(2).
2o Niet ontvankelijk is de voorziening
van de minister van Financien, Administratie der Douane en Accijnzen,
vervolgende part1j, die niet is bete·
kend aan de padij tegen wit~ zij is
gericht (3). (Art. 418 Sv.)
(1) Het betrof ten deze een door de minister
van Financien, Administratie der Douane en
Accijnzen, op grond van art. 51, §§ 1 en 2, Wet
3 juli 1969 tot invoering van het W.BTw.
ingestelde vordering tot verbeurdverk!aring.

(2) Raadpl. Cass., 26 okt. 1977 (A.C., 1978,
248) en de noot, get. R.H., onder Cass., 5 aug.
1942 (Bull. en Pas., 1942, I, 178).
(3) Cass., 26 okt. 1977, vermeld in noot 2.

-212(BELGISCHE STAAT
~11:-ilSTER VAN FINANCIEN
T. VANDER KLUGT)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 juni 1978 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat eiser verklaart
afstand te doen van het cassatieberoep;
Overwegende dat de administratie
ter zake van de strafvordering niet
rechtsgeldig afstand kan doen van
een ingesteld cassatieberoep, dan
wanneer die afstand een afstand
van de strafvordering insluit of
daarmee gepaard gaat;
Overwegende dat, nu het arrest
de vordering van eiser tot verbeurdverklaring toewijst, de afstand van
het cassatieberoep geen afstand van
de strafvordering kan inhouden,
waaruit volgt dat het Hof de afstand
niet in aanmerking kan nemen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser de voorziening heeft doen betekenen aan
verweerder, tegen wie zij gericht is;
Om die redenen, en zonder acht
te slaan op de stukken die ter
griffie zijn neergelegd na het verstrijken van de termijn van twee
maanden gesteld in artikel 420 bis,
tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering, verwerpt de voorziening; veroordeelt de Belgische Staat
in de kosten.
24 oktober 1978 - 2' kamer - Voorzitridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Soetaert Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Bocken, Brussel.
·
teJ: :

Van dezelfde dag een analoog arrest
op voorziening van dezelfde eiser tegen
een beslissing cip dezelfde dag gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen
inzake eiser tegen Verhoef en Hammerson.

2'

KAMER -

1° VOORZIENING

24 oktober 1978

IN

CASSATIE

VOORZIENING VAN DE VERWEZENE TEGEN DE
BESLISSING OP DE TEGEN HEM INGESTELDE
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING
AFSTAND ALLEEN HIEROP GEGROND DAT
DEZE BESLISSING GEEN EINDBESLISSING IS
IN DE ZIN VAN ART. 416 WETBOEK VAN
STRAFVORDERING - AFSTAND DIE NIET ALS
EEN BERUSTING KAN WORDEN BESCHOUWD
-GEVOLG.

2° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST) - BESLISSING DIE
AAN HET SLACHTOFFER VAN EEN ONGEVAL
VERGOEDING TOEKENT WEGENS VERMENGDE
1\IIATERIELE EN MORELE SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT
EEN
BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID SLACHTOFFER
DAT VANWEGE DE STAAT EEN VERGOEDINGSPENSIOEN GENIET VOOR DE FYSIEKE SCHADE
DIE HET DOOR HET BETROKKEN ONGEVAL
ONDERGAAT OMSTANDIGHEID ZONDER
INVLOED OP DE VERGOEDING AAN HET
SLACHTOFFER VERSCHULDIGD DOOR DE
MATER!ELE DADER VAN HET ONGEVAL, DIE
GEEN STAATSORGAAN IS.

1o Wanneer de verwezene zich in cassa-

tie heeft voorzien tegen de beslissing
op de tegen hem ingestelde burgerli}ke rechtsvordering en h1j vervolgens
afstand heeft gedaan van die voorziening om de enkele reden dat de
beslissing geen eindbeslissing is in de
zin van art. 416, kan die afstand
niet als een berustin'g worden uitgeJegd en wordt door het Hof geen akte
van die afstand verleend, indien het
vaststelt dat de beslissing een eindbeslissing is (1).
2o De

vergoeding aan het slachtoffer
verschuldigd door de materiiHe dader
van een ongeval, die geen staatsorgaan
is, wordt niet belnvloed door de
omstandigheid dat het slachtoffer van
het ongeval, ten gevolge hiervan, met
toepassing van de bij Regentsbesl.
5 okt. 1948 gee. wetten op de vergoedingspensioenen, en de artt. 1 en
4 Wet 9 maart 1953, wegens de blijvende arbeidsongeschiktheid waardoor
het aangetast blijft een vergoedingspensioen geniet (2). (Artt. 1382 en
1383 B.W.)

(1) Raadpl. Cass,, 26 april 1978 (A.C:, 1978,
993).
(2) Cass., 11 maart 1968 (A.C:, 1968, 921).

-213(DELHAYE T. SCHREY)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 april 1978 door de
Correctionele Rechtbank te Hasselt
in hoger beroep gewezen;
Overwegende dat het vonnis
slechts uitspraak doet over de door
verweerder tegen eiser ingestelde
burgerlijke rechtsvordering;
I. Wat de door eiser geformuleerde afstand betreft :
Overwegende dat eiser bij op
30 juni 1978 ter griffie neergelegde
akte verklaard heeft afstand te doen
van zijn voorziening, om de enkele
reden dat het vonnis geen eindbeslissing is, nu het beslist dat het
door de eerste rechter aan verweerder verleende voorbehoud in verband met zijn loopbaan moet worden bevestigd, doch met het voorbehoud zich opnieuw in cassatie te
voorzien tegen het bestreden vonnis, te zamen met cassatieberoep
tegen het eindvonnis, .wanneer de
strafrechter zijn bevoegdheid geheel
zal uitgeoefend hebben;
Overwegende dat het bestreden
vonnis eiser veroordeelt om aan
verweerder een schadevergoeding
van 238.920 frank te betalen, meer
de interesten en de kosten, en
verder zich ertoe beperkt in zijn
overwegingen het door de eerste
rechter aan verweerder verleende
voorbehoud, voor
de
volledige
immobilisatie in verband met zijn
loopbaan, te bevestigen; dat de
rechter aldus uitspraak doet over de
ganse door de verweerder gevorderde schadevergoeding en niets
aanhoudt waarover hij verklaart
later uitspraak te zullen doen, zodat
hij zijn rechtsmacht geheel heeft
uitgeoefend en de beslissing derhalve een eindbeslissing is in de zin
van artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering, waartegen onmiddellijk cassatieberoep openstaat; dat
er derhalve geen aanleiding is om
de afstand van de voorziening vast
te stellen, nu deze afstand een

voorbehoud inhoudt waardoor het
niet mogelijk is hem als een berusting te beschouwen;
II. Wat de voorziening betreft :
Over het eerste middel, afgeleid uit de

schending van de artikelen 152, 153, 176,
190, 190bis van het Wetboek van Strafvordering en 97 van de Grondwet, en
van het algemeen rechtsbeginsel van de
eerbied voor d.e rechten van de verdediging,
doordat het vonnis eiser veroordeelt
om aan verweerder een schadevergoeding te betalen van 238.920 frank;
terwijl, eerste onderdeel, volgens het
proces-verbaal van de terechtzitting van
16 maart 1978 van de correctionele
rechtbank eiser nog een conclusie zou
neergelegd hebben, terwijl hij een conde
terechtzitting
van
clusie
op
20 oktober 1977 en een aanvullende
conclusie op die van 1 december 1977
van de correctionele rechtbank heeft
neergelegd en er in het dossier geen
door eiser op 16 maart 1978 neergelegde
conclusie steekt, zodat het procesverbaal van 16 maart 1978 verkeerde
vermeldingen bevat en het niet mogelijk
is de regelmatigheid van het vonnis na
te gaan (schending van .de artikelen 97
van de Grondwet, 152, 153, 176,
190 en 190bJs, van het Wetboek van
Strafvordering);
tweede onderdeel, het onmogelijk is
na te gaan met welke op· 16 maart 1978
zogezegd neergelegde conclusie of stukken rekening werd gehouden, waardoor
de rechten van de ·verdediging werden
miskend (schending van het gezegd
algemeen rechtsbeginsel) :
Wat de twee onderdelen te zamen
betreft :
Overwegende dat, nu. eiser niet
stelt dat hij een conclusie zou
hebben neergelegd welke in het
dossier ontbreekt, de verkeerde vermelding in het proces-verbaal .van
de terechtzitting van 16 maart 1978
van de correctionele rechtbank,
waarbij wordt vastgesteld dat eiser
een conclusie neerlegde terwijl
zulks niet het geval was, te wijten is
aan een louter materiele vergissing
en hem geen nadeel kan berokkenen; dat de rechter alleszins slechts
rekening heeft kunnen houden met
de werkelijk door eiser neergelegde
conclusies;

-214Dat het middel derhalve, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1, lid 3,
van de door het Regentsbesluit van
5 oktober 1948 gecoordineerde wetten op
de vergoedingspensioenen, zoals gewijzigd door de wet van 26 juli 1952, 1, 4,
§ 1, van de wet van 9 maart 1953,
houdende sommige aanpassingen inzake
militaire pensioenen en verlening van
kosteloze genees- en artserijkundige
verzorging voor de militaire invaliden
van vredestijd, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis eiser veroordeelt
om aan verweerder een schadevergoeding te betalen van 238.920 frank op
grond, dat, wat betreft de vermengde
materiiHe en morele schade uit de blijvende invaliditeit van 15 percent, er wel
cumulatie toegelaten is tussen beide
vergoedingen, namelijk die van gemeen
recht en het militair vergoedingspensioen, wanneer het ongeval veroorzaakt
werd door een persoon niet orgaan van
de Staat; er aldus aanleiding is om
deswege (afgezien van de verdeling van
de aansprakelijkheid tussen eiser en
verweerder) op basis van artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek, een schadevergoeding
toe
te
kennen
van
~00.000 frank;
terwijl verweerder wegens hetzelfde
ongeval vanwege de Staat een vergoedingspensioen bekomen heeft voor de
fysieke schade die hij heeft ondergaan
ten gevolge van het kwestieuze ongeval,
zodat daardoor deze schade forfaitair
vergoed is en hem ten onrechte door het
vonnis nog een bedrag volgens gemeen
recht wordt toegekend :

Overwegende dat het vonnis, zonder deswege te worden aangevochten, vaststelt dat eiser, die gedeeltelijk aansprakelijk is gesteld voor het
ongeval w~arvan verweerder het
slachtoffer werd, geen staatsorgaan
is;
Overwegende dat, behalve wanneer de materH:\le dader van het
ongeval ten gevolge waarvan een
invaliditeitspensioen met toepassing
van de gecoi:irdineerde wetten van
5 oktober 1948 en van de artikelen 1
en 4 van de wet van 9 maart 1953
wordt toegekend, een staatsorgaan ,

is, zodanig pensioen zonder invloed
is op de verplichting van degene die
de
onrechtmatige
daad
heeft
gepleegd, tot algehele vergoeding
van de schade, voortspruitende uit
de aantasting, door zijn schuld, van
de arbeidsongeschiktheid van het
slachtoffer;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
24 oktober 1978 - 2' kamer - Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever - de h. Boon Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Houtekier.
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1° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING
- STRAFZAKEN - MILITAIR GERECHTSHOF
DAT IN FEITE VASTSTELT DAT, GELET OP DE
DATUM WAAROP DE VERNIETIG!NG WERD
TOEGESTUURD EN OP DE OMSTANDIGHEDEN,
DE BEKLAAGDE EN Z!JN RAADSMAN OVER
VOLDOENDE TIJD HEBBEN BESCHIKT OM DE
VERDEDIGING VOOR TE BEREIDEN - GEEN
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIG!NG.

2° DIENSTPLICHT - DIENSTPLICHTWETTEN 30 APRIL 1962 ART. 98, § 2 - DRAAGWIJDTE.

1"

Wanneer de beklaagde aanvoert dat
hij en zijn raadsman niet tijdig werden verwittigd van de terechtzitting
waarop de zaak door het Militair
Gerechtshof zou worden behandeld,
worden de rechten van de verdediging
niet miskend door het arrest dat, gelet
op de datum waarop de verwittiging
werd toegestuurd en op de omstandigheden, oordeelt dat de beklaagde en
zijn raadsman over voldoende tijd
hebben beschikt om de verdediging
voor te bereiden.

2"

De bepaling van art. 98, § 2, Dienstplichtwet, Juidens welke, behoudens de
gevallen waal'in er geneeskundige
tegenaanwijzingen zijn, de militail'en
kunnen worden verplicht preventieve
vaccinaties en inentingen te ondergaan waarvan het aantal, de aard en

-215de toepassingsmodaliteiten door de
Koning worden bepaald, houdt niet in
dat de mHitairen, nadat zij in het
recruterings- en selectiecentrum de
vereiste geneeskundige onderzoeken
hebben ondergaan, aan een nieuw
volledig geneeskundig onderzoek moeten worden onderworpen, alvorens te
worden ingeent.
(VERWEE)
ARREST

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest op 22 juni 1978 door het
Militair Gerechtshof gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 3 van de besluitwet van
27 januari 1916, en van de rechten van
de verdediging,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om, als militair in actieve rlienst, geweigerd te hebben te gehoorzamen aan de
bevelen van zijn meerdere, die, door
hem op te leggen de voorziene basisinentingen te ondergaan, hem met een
dienst belastte, op grand dat « de
raadsman van beklaagde, die reeds voor
de krijgsraad gepleit had, op 16 juni 1978
verwittigd werd dat de zaak vastgesteld
was op de zitting van 22 juni 1978 en
over de nodige tijd beschikt heeft om de
verdediging voor te bereiden »,
terwij1 eiser in zijn conclusie had
aangevoerd dat « gezien de te late
kennisgevingen aan concluant en aan
zijn raadsman het voor concluant niet
mogelijk is geweest om kennis te nemer
van het dossier en zodoende zijn verdediging voor te bereiden; hoewel het
Militair Gerechtshof oordeelt naar
bescheiden, het de verschijning van de
gedaagde kan bevelen of hem machtigen
te verschijnen; wanneer nu, zoals ter
zake, bevel of machtiging tot verschijning wordt gegeven, dan aan de
gedaagde en aan zijn raadsman de
nodige tijd moet worden verleend om
inzage te nemen van het dossier en de
verdediging voor te bereiden; zo niet, de
rechten van de verdediging worden
miskend "• en het arrest op die conclusie
niet antwoordt, daar het niet heeft
nagegaan op welke · manier de beklaagde
zelf, al dan niet tijdig, werd· verwittigd
nopens de vaststelling van de zaak voor
het Militair Gerechtshof,
en terwij1 het arrest ten onrechte
aanneemt dat de raadsman van de
beklaagde over de nodige tijd beschikt

heeft om de verdediging voor te bereiden; de gedaagde, gekazerneerd in
Duitsland, de verwittiging, in Belgie
gedateerd op 16 juni 1978, om op
22 juni 1978 ter zitting voor het Militair
Gerechtshof te verschijnen, niet heeft
ontvangen; hij, op niet-officiele wijze,
slechts twee dagen v66r de zitting, ervan
in kennis werd gesteld dat hij op
22 juni 1978 aldaar diende te verschijnen; de raadsman van de gedaagde het
bericht omtrent de vaststelling van de
zaak slechts op 20 juni 1978 ontving; de
mededeling van de griffie aan de raadsman blijkbaar op 16 juni 1978 (een
vrijdag} werd verstuurd, doch naar een
verkeerd adres, dat reeds meer dan een
jaar niet meer gold, en dit ondanks het
feit dat het correcte adres van de
raadsman vermeld stond op een daartoe
aangewezen plaats in het dossier, kaft
van het dossier A; de overweging dat de
raadsman van de beklaagde reeds voor
de krijgsraad had gepleit ter zake niet
dienend is; ook in hager beroep aan de
verdediging de mogelijkheid moet worden geboden om kennis te nemen van
het dossier; dit ter zake des te meer
geldt daar eiser en zijn raadsman pas
dan konden kennis nemen van de getuigenverklaring zoals die in het zittingsblad van de krijgsraad was opgetekend :
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat het beroepen
vonnis op tegenspraak werd gewezen en dat eiser door het Militair
Gerechtsho£ werd ondervraagd ter
terechtzitting, door de in het middel
aangehaalde redengeving oordeelt
dat de tijdige verwittiging van de
raadsman van eiser volstond om de
verdediging van eiser voor te bereiden en zodoende eisers conclusie,
ook met betrekking tot de aangevoerde laattijdige verwittiging van
eiser zelf, beantwoordt; dat het middel, in zoverre, feitelijke grondslag
mist;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser voor het
Militair Gerechtshof heeft aangevoerd dat hij en zijn raadsman geen
kennis hadden kunnen nemen van
het getuigenis van de commandant-geneesheer, zoals aangetekend
in het proces-verbaal van de
terechtzitting van de krijgsraad; dat,
integendeel, uit de in het middel
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eiser zijn verweer, onder meer, op
dit getuigenis stoelde;
Overwegende dat de feitenrechter
op onaantastbare wijze, in feite,
oordeelt of de beklaagde en zijn
raadsman, gelet op de datum
waarop hun de verwittiging werd
toegestuurd en op de omstandigheden, over voldoende tijd hebben
beschikt om de verdediging voor te
bereiden;
Dat, in zoverre het middel het
dienend karakter en de draagwijdte
betwist van de gegevens waarop de
desbetreffende beslissing van de feitenrechter stoelt, het de feitelijke
beoordeling van de rechter bekritiseert en derhalve niet ontvankelijk
is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 98, § 2, van de gecoi:irdineerde
dienstplichtwetten van 30 april 1962, 1, 2,
van
het
koninklijk
besluit
van
20 juni 1962 en 28 van het Militair
Strafwetboek,
doo1·dat het arrest eiser veroordeelt als
eerder
vermeld,
op
grand
dat
<< artikel 98, § 2, van de gecoi:irdineerde
dienstplichtwetten van 30 april 1962 en
de artikelen 1 en 2 van het koninklijk
besluit van 20 juni 1962 tot bepaling van
de preventieve vaccinaties en inentingen
bij de krijgsmacht alle militairen, zowel
dienstplichtigen als beroepsmilitairen,
verplicht basisinentingen te ondergaan
« behoudens in de gevallen waarin een
geneeskundige
tegenaanwijzing
bestaat »; beklaagde onderzocht werd door
commandant-geneesheer Boeykens en
deze aan de hand van de voor beklaagde
aangelegde medische steekkaart geen
tegenaanwijzing vond; beklaagde er hem
evenmin voorlegde maar enkel en alleen
inriep dat hi3 voorstander was van de
natuurlijke geneeskunde; de beklaagde
door commandant-geneesheer Boeykens
werkelijk onderzocht werd en er dus
geen geneeskundige tegenaanwijzing
gevonden werd die de beklaagde toeliet
de opgeleg~e inentingen te weigeren; na
de beklaagde onderzocht te hebben,
commandant Boeykens dan ook hem het
uitdrukkelijk bevel gaf de basisinentingen te ondergaan; het gegeven bevel als
wettig moet aangezien worden en de

weigering van
beklaagde het bij
artikel 28 van het Militair Strafwetboek
omschreven misdrijf van insubordinatie
uitmaakt >>,
terwijl commandant-geneesheer Boeykens, die aan eiser het bevel gaf om de
basisinentingen te ondergaan, getuigde :
« Ik wist dat beklaagde aan geen ziekte
leed. Ik heb zijn medische steekkaart
nagegaan en alles was normaal »; hieruit
blijkt dat getuige enkel aan de hand van
de medische steekkaart van eiser heeft
nagegaan of er geneeskundige tegenaanwijzingen waren; de overweging van het
arrest dat eiser door commandantgeneesheer Boeykens werkelijk onderzocht werd, derhalve de inhoud van de
getuigenverklaring miskent,
en terwijl in artikel 98, § 2, van de
gecoordineerde dienstplichtwetten het
principe besloten ligt dat de militairen
niet kunnen verplicht worden om de
preventieve vaccinaties en inentingen te
ondergaan, wanneer er geneeskundige
tegenaanwijzingen zijn; de wet er de
militairen niet toe verplicht aan te
duiden welke geneeskundige tegenaanwijzingen er zijn of omtrent het bestaan
ervan enig bewijs te lev~ren; het de
militaire overheid is die moet nagaan of
er geneeskundige tegenaanwijzingen
zijn en de militairen client te onderzoeken; uit het getuigenis van commandant-geneesheer Boeykens zelf blijkt dat
hij de beklaagde niet heeft onderzocht,
zodat het door hem gegeven bevel als
niet wettig moet worden aangezien :

Overwegende, enerzijds, dat het
arrest zich niet in het bijzonder
beroept op het getuigenis van de
militaire geneesheer, zoals het
opgetekend werd in het procesverbaal van de terechtzitting van de
krijgsraad, om vast te stellen dat
eiser door die geneesheer werd
onderzocht, en anderzijds, dat deze
vaststelling dat getuigenis niet
tegenspreekt;
Dat de bewijskracht van een stuk
van de rechtspleging niet wordt
miskend door het arrest dat de
beslissing op het geheel van de
gegevens van de zaak steunt, zonder
de inhoud van enig stuk te betwisten;
Overwegende dat de bepaling van
artikel 98, § 2, van de gecoordineerde
dienstplichtwetten
niet
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inhoudt dat de militairen aan een
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nieuw · volledig geneeskundig onderIN
CASSATIE
zoek moeten worden onderworpen 1° VOORZIENING
- TERMIJN - STRAFZAKEN - HANDHAVING
op het ogenblik dat zij de inentinVAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS- ARREST
gen zullen ondergaan; dat de
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGgeneesheer, die kennis neemt van
STELLNG DAT ZICH ERTOE BEPERKT DE
de medische steekkaart van de
DOOR DE VERDACHTE INGEROEPEN REDEbetrokkene, opgemaakt door het
NEN TOT WRAKING VAN DE DOOR DE VOORrecruterings- en selectiecentrum
ZITTER AANGESTELDE TOLK, TE VERWERPEN,
van het leger, en de betrokkene
DE HEROPENING VAN DE DEBATTEN TE
BEVELEN EN DE ZAAK TE DIEN EINDE VAST
zorgvuldig ondervraagt over de
TE STELLEN OP EEN LATERE DATUM mogelijke bezwaren welke in zijn
VOORZIENING VOOR DE EINDBESLISSING geval tegen de inentingen zouden
NIET-ONTVANKELIJKHEID.
bestaan, op grond van de aldus
verzamelde gegevens tot de afwezig- 2° VONNISSEN
ARRESTEN
EN
heid van tegenaanwijzingen in de
STRAFZAKEN - WETBOEK VAN STRAFzin van het even vermelde artikel
VORDERING, ART. 332 - TOLK - WRAKING
kan besluiten:
- ONAANTASTBARE BEOORDELING OF DE
Overwegende dat, nu het arrest
DOOR EEN VERDACHTE TOT WRAKING AANGEVOERDE GRONDEN GEGROND ZIJN OF
vaststelt dat eiser door de militaire
NIET.
geneesheer werd.. onderzocht en
deze, aan de hand van de op naam 3° TAALGEBRUIK - STRAFZAKEN
van eiser aangelegde medische
WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 332 steekkaart en van zijn verklaringen
TOLK WRAKING ONAANTASTBARE
en uitleggingen, geen tegenaanwijBEOORDELING OF DE DOOR EEN VERDACHTE
TOT WRAKING AANGEVOERDE GRONDEN
zingen vond, het zonder schending
GEGROND ZIJN OF NIET.
van de in het middel vermelde
wettelijke bepalingen heeft kunnen 4° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
- MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN TEN
beslissen dat het gegeven bevel als
OVE~VLOEDE
GEGEVEN REDEN NIETwettig moet worden aangezien;
ONTVANKELIJKHEID.
Dat het middel niet kan worden
1o Niet ontvankelijk is de voorziening
aangenomen;
die v66r de eindbeslissing is ingesteld
En overwegende dat de substantegen het arrest van de kamer van
W~le of op straffe van nietigheid
inbeschuldigingstelling dat, beslissende over de handhaving van de
voorgeschreven rechtsvormen in
voorlopige hechtenis en zonder uitacht. zijn genomen en de beslissing
spraak te doen over een geschil inzake
overeenkomstig de wet is gewezen;
bevoegdheid, zich ertoe beperkt de
Om die redenen, verwerpt de
door de verdachte aangevoerde granvoorziening; veroordeelt eiser in de
den tot wraking van de door de
kosten;
voorzitter aangestelde tolk te verwer24 oktober 1978 - 2' kamer - Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Lebbe Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaert, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Decaluwe, Gent.
(1) Raadpl. Cass. 30 juni 1975 (A.C., 1~75,
1169), 8 nov. 1976 (ibid., 1977, 281) en 3 Jan.
1978 (ibid., 1978, 520).

(2) Raadpl. ANSPACH, De la procedure devant
les cours d'assises, druk 1856, 136, § 5;
NouGUIER, La cour d'assises, deel 3, druk 1868,
nr. 1806; FAUSTIN HELIE, Traite de J'instruction
criminelle, deel 3, druk 1869, nr. 4941; Pand.
belges, deel 27, druk 1888, La cour d'assises,
nr. 1223; BELTJENS, Encycl. du droit crim. beige,
deel I, druk 1903, art. 332, nr. 54; Rep. prat. dr.

pen, de heropening van de debatten te
bevelen en te dien einde de zaak vast
te stellen op een latere datum (1). (Art.
416 Sv.)
2° en 3° De rechter beoordeelt op onaan-

tastbare wijze, in Ieite, of de door een
verdachte tot wraking van een talk
aangevoerde redenen gegrond zijn of
niet (2). (Art. 332 Sv.)
·
beige, deel III, druk 1888, Cour d'assise§,
nr. 507; Les Novelles, Proc. p{m., deel II, vol. I,
druk 1948, Cour d'assises, nr. 877; BRAAS,
Precis de proc. pen., deel II, druk 1951, 826,
noot 2.
Zie, wat de beoordeling betreft of een
persoon de hoedanigheid van beedigd vertaler
bezit, Cass., 17 jan. 1978 (A.C., 1978, 597).

4°
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Niet ontvanke!Jjk, wegens het ontbreken van belang, is het middel dat
kritjek oefent op een ten overvloede
gegeven reden van de bestreden
beslissing {1).
(TO PAL)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 22 september en
26 september 1978 gewezen door het
Hof van Beroep te Antwerpen,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Ovenvegende dat die arresten uitspraak doen over het hoger beroep
van eiser tegen de beschikking van
de Raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Antwerpen,
waarbij de voorlopige hechtenis van
eiser wordt gehandhaafd;
I. Op de voorziening tegen het
arrest van 22 september 1978 :
Overwegende dat de voorziening
werd ingesteld op 22 september
1978;
Overwegende dat het arrest zich
ertoe beperkt het hoger beroep ontvankelijk te verklaren, de door eiser
ingeroepen redenen tot wraking van
de door de voorzitter aangestelde
tolk als ongegrond te verwerpen, de
heropening van de debatten te
bevelen en de zaak te dien einde
vast te stellen op de terechtzitting
van 26 september 1978;

Overwegende dat zodanige beslissing, die geen uitspraak doet over
een geschil inzake bevoegdheid,
geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering;
Dat de voorziening, ingesteld v66r
de eindbeslissing, derhalve voorbarig en niet ontvankelijk is; dat er
geen aanleiding is tot onderzoek
van het door eiser aangevoerde
middel in zoverre het tegen het
arrest van 22 september 1978 is
gericht;

(1) Cass., 23 sept. 1975 (A.C., 1976, 103-111).

II. Op de voorziening tegen het
arrest van 26 september 1978 :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 332 van het Wetboek van Strafvordering, 31, 40 van de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken, en van het algemeen
rechtsbeginsel van de eerbied voor de
rechten van de verdediging,
doordat het arrest van 26 september
1978 de vraag van eiser tot wraking van
de tolk verwerpt op grond dat : de
ingeroepen redenen tot wraking niet
gegrond zijn; naar aanleiding van de
debatten geenszins gebleken is dat de
aangestelde tolk onbekwaam is om als
dusdanig op te treden; geen enkele
wettekst enige voorwaarde van diploma
oplegt;
op
de
terechtzitting
van
22 september 1978 niet gevraagd werd de
gezegden ter zitting te vertalen; eiser op
de terechtzitting van 26 september 1978
gevraagd heeft dat vanaf nu de vertaling
der gezegden zou gebeuren; dat daaraan
voldaan werd en de tolk de gezegden
vertaald heeft,
terw1jl, eerste onderdeel, eiser in zijn
eerste conclusie staande hield dat de
tolk onbekwaam was; dat zijn kennis
niet verder strekte dan het vertalen van
geschreven teksten met behulp van
woordenboeken; dat de tolk in feite een
mijnwerker was die zelfs geen elementair onderwijs, op welk vlak ook, genaten had; dat het arrest onvoldoende op
deze conclusie antwoordt (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de motivering van
het arrest, gezien de conclusie van eiser,
geenszins de mogelijkheid biedt om na
te gaan of de door de voorzitter
benoemde tolk werkelijk bekwaam was
om de gezegden op de terechtzittingen te
vertalen (schending van de artikelen 332
van het Wetboek van Strafvordering,
31 en 40 van de wet van 15 juni 1935);
derde onderdeel, de tolk de taak heeft
de gezegden ter zitting te vertalen,
zonder dat hij daarom speciaal door
eiser moet verzocht worden, zodat de op
de terechtzitting van 22 september 1978
gevoerde procedure onregelmatig is en
de rechten van de verdediging miskend
werden (schending van aile ingeroepen
bepalingen en van het gezegd algemeen
rechtsbeginsel).:

Overwegende dat eiser bij conclusie de tolk wraakte en vroeg vast te
stellen dat de rechten van de verdediging en artikel 6, lid 3.a van het

-219Verdrag tot oescherming van de voorgeschreven rechtsvormen in
rechten van de mens en de funda- acht zijn genomen en de beslissing
mentele
vrijheden
geschonden overeenkomstig de wet is gewezen;
waren;
Overwegende dat het arrest, na
Om die redenen, verwerpt de
verwezen te hebben naar het arrest voorzieningen; veroordeelt eiser in
van 22 september 1978, oordeelt de kosten.
dat : « naar aanleiding van de
24 oktober 1978 2' kamer
debatten die aan het arrest van Voor:dtter
: ridder de Schaetzen, afde'22 september 1978 voorafgingen lingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
_5eenszins gebleken is dat de aange- Delva - Ge]jjkluidende conclusie van de
stelde tolk onbekwaam is om als h. Tillekaerts, advocaat-generaal
zodanig op te treden; op die zitting Advocaat: mr. Houtekier.
ook niet gevraagd werd dat de
gezegden ter zitting vertaald zouden
worden; de verdachte op de zitting
van heden de vertaling van nu af
2' KAMER- 24 oidober 1978
van de gezegden gevraagd heeft;
hieraan voldaan werd en de tolk de 1° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
- VAAGHEID- NIET-ONTVANKELIJKHEID.
gezegden vertaald heeft; uit de
debatten gebleken is dat verdachte
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
volledig op de hoogte is van wat 2° ARRESTEN
- STRAFZAKEN - STRAFhem ten laste gelegd wordt en hij
VORDERING - VERJARING - GEEN CONCLUbovendien bijgestaan is door een
SIE - GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHraadsman die al zijn verdedigingsTER DE HANDELINGEN AAN TE WIJZEN
middelen heeft kunnen voordragen;
WAARDOOR DE VERJARING IS GESTUIT.
geen enkel van de rechten van de
verdediging of van de bepalingen 3° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID
van de Europese Conventie (tot
VAN HET HOF OM NA TE GAAN OF ER
bescherming) van de rechten van de
REGELMATIG OVERGELEGDE PROCESSTUKmens geschonden werd »,
KEN BESTAAN WAARUIT BLIJKT DAT DE VEROverwegende dat, nu de rechter
JARING
VAN
DE
STRAFVORDERING
IS
GESTUIT.
de tot wraking van een tolk aangevoerde redenen op onaantastbare
wijze in feite beoordeelt, het arrest, 4° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
- BURGERLIJKE RECHTSVORDER!NG - MIDdoor de aangehaalde redengeving,
DEL DAT DE OPENBARE ORDE NIET RAAKT EN
de conclusie van eiser naar eis van
NIET AAN DE FEITENRECHTER IS VOORGErecht beantwoordt;
LEGD NOCH DOOR DIE RECHTER, VAN AMBTSWEGE,
IS
OPGEWORPEN
NIETOverwegende dat, nu het arrest
ONTVANKELIJKHEID.
vaststelt dat, ter terechtzitting van
26 september 1978, de gezegden 1o Niet ontvanke]jjk is het middel dat de
door de tolk werden vertaald, dat
schending van een wetteli;ke bepaling
eiser, bijgestaan door zijn raadsaanvoert, zonder nader te bepalen
man, al zijn verdedigingsmiddelen
waadn die schending bestaat (1).
heeft kunnen voordragen, het openBij ontstentenis van conclusie desbaar ministerie heeft gevorderd en 2° aangaande,
is de rechter niet verde verdediging werd gehoord, het
plicht in de veroordelende beslissing
derde onderdeel opkomt tegen een
de proceshandelingen aan te wijzen
overbodige redengeving en derhalve,
waardoor de verjaring van de strafvorbij gebrek aan belang, niet ontvandering mgelmatig is gestuit (2). (Art.
97 Gw.)
kelijk is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
(1) Cass., 25 Jan. 1977 (A.C., 1977, 579).
En overwegende dat de substan(2) Cass., 22 feb. 19'17 (A. C., 1977, 682).
tH~le of op straffe van nietigheid
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Het Hoi van Cassatie is bevoegd om
na te gaan of er onder de regelmahg
overgelegde processtukken stukken
z1jn waaruit blijkt dat de verjaling van
de strafvordering is gestuit (l). (lmpliciet.)
·

4°

Niet ontvankelijk is het middel,
gericht tegen de beslissing op de
burgeriljke rechtsvordering, dat de
openbare orde niet raakt en niet aan
de feHenrechter werd voorgelegd noch
door die rechter, van ambtswege, werd
opgeworpen (2).
(VERCAUWEN T. " DE POLDER " P.V.B.A.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 maart 1978 gewezen door het Hof van Beroep te
Antwerpen:
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest eiser veroordeelt,
terwijl het proces-verbaal van de
terechtzitting van 26 oktober 1977 van
het hof van beroep vermeldt dat de zaak
wordt uitgesteld naar de zitting van
5 januari 1978 « om aan de burgerlijke
partij toe te Iaten inlichtingen in te
winnen bij Miva »; noch op de zitting
van 5 januari 1978, noch op een latere
zitting vermeld wordt dat er inlichtingen
werden verstrekt, laat staan welke
inlichtingen vereist waren of welke
inlichtingen gegeven werden; nu op
26 oktober 1977 inlichtingen noodzakelijk, althans nuttig, werden geacht, daarvan toch later een spoor in de procedurestukken teruggevonden moest worden,
quod non:

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 21 van de Voorafgaande
Titel van het Wetboek van Strafvordering betreffende de verjaring,
doordat het arrest als enige stuitingsdatum
opgeeft
de
datum
van
1 oktober 1976, zijnde die van het hoger
beroep
van
het
openbaar
ministerie; het nochtans aan de burgerlijke
partij een bedrag van 38.100 frank toewijst, vermeerderd met de vergoedende
intresten sinds 5 augustus 1973; dit
impliceert dat het misdrijf, waarvoor
vergoeding wordt gegeven, reeds voltooid
was op 5 augustus 1973; er dus geen
stuitingsdatum zou moeten geweest zij:h
uiterlijk op 5 augustus 1976; de door het
arrest opgegeven stuitingsdatum 1 oktober 1976 dus buiten de termijn ligt :

Overwegende dat de rechter, bij
ontstentenis van conclusie desaangaande, zoals ten deze, niet verplicht is de datum van vervolging of
van onderzoek aan te wijzen, waardoor de verjaring van de strafvordering is gestuit;

Overwegende dat eiser vervolgd
werd wegens valsheid in geschriften
en
verduistering
als
ambtenaar of als met een openbare dienst
belaste persoon; dat, zelfs indien
deze bij beschikking van de raadkamer gecorrectionaliseerde misdaden
voltooid zouden zijn geweest op
5 augustus 1973, de verjaring van de
strafvordering, welke eerst na drie
jaar intreedt, gestuit zou zijn door
die beschikking, verleend op 9 juni
1976, minder dan drie jaar na de
genoemde datum van 5 augustus
1973 en minder dan drie jaar v66r
het
veroordelend
arrest
van
23 maart 1978;
Dat het middel derhalve, bij
Overwegende dat, nu in het middel niet wordt aangegeven in welk gebrek aan belang, niet ontvankeopzicht de aangevoerde onregelma- lijk is;
En overwegende dat de substantigheid een ·schending zou uitmaken
van artikel 97 van de Grondwet, het tiEHe of op straffe van nietigheid
middel wegens onduidelijkheid niet voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
ontvankelijk is;
overeenkomstig de wet is gewezen;·
(1) Cass., 10 jan. 1978 (A.C., 1978, 548).
(2) Raadp!. Cass., 12 april 1978 (A.C., 1978,
923); zie ook Cass., 3 maart 1966 (Bull. en Pas.,
1906, I, 84e/),

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering :
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partii.
ingesteld
op
30 september 1976, door het arrest van
ambtswege onontvankelijk moest worden verklaard, omdat het geen melding
maakte van een inschrijving in het
handelsregister; deze melding eveneens
ontbrak in eerste aanleg; artikel 41 van
het konink]ijk besluit van 20 juli 1964 tot
coordinering van de wetten betreffende
het
handelsregister
dienaangaande
luidt : « Bij gebreke van vermelding van
het nummer der inschrijving in het
handelsregister in het exploot van· dagvaarding en behoudens verantwoording
van de inschrijving op de datum, waarop
de eis werd ingesteld binnen de door de
rechtbank gestelde tern:lijn, verklaart
deze de eis van ambtswege niet ontvankelijk »; de stelling als burgerlijke partij
voor het strafgerecht gelijkstaat met het
inleiden van een burgerlijke rechtsvordering voor dat gerecht; een handelsvennootschap derhalve haar inschrijving in
het handelsregister moet vermelden op
straffe yan onontvankelijkheid d~r vordering, van ambtswege uit te spreken
indien de beklaagde dit niet opwerpt;
eenzelfde redenering ook voor het hoger
beroep geldt :

Overwegende dat het middel niet
ontvankelijk is, nu het gebrek aan
vermelding van de inschrijving in
het handelsregister noch door eiser
noch door de rechter van ambtswege is aangevoerd en niet voor het
eerst in cassatie kan worden opgeworpen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
24 oktober 1978
2• kamer
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h.
Soetaert - Gelijkluidende conclusie van
de h. Tillekaerts, advocaat-generaal Advocaat: mr. Wagemans, Antwerpen.

2• KAMER - 25 oktobel' 1978

WEGVERKEER -

VOORRANG - WEOVERKEERSREOLEMENT 1 DEC. 1975- BESTUURDER DIE VOORRANO HEEFI', STOFT EN ZIJN
VOERTUIG OPNIEUW IN BEWEGING BRENGT MANEUVER DAT DOOR DE ANDERE BESTUURDER NIET KON WORDEN WAAROENOMEN
OEEN VERLIES VAN VOORRANG.

De bestuurder die voorrang geniet, verJiest deze niet wanneer l1ij stopt en
zich vervolgens opnieuw in bewe!{ing
brengt indien dit maneuver door de
andere bestuurder niet kon worden
waargenomen (1) (2). (Art. 12.3.2 Wegverkeersregl. 1 dec. 1975.)
(RUCQUOY T. BAUDET)
ARREST ( vertaling)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 juni 1978 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 12, meer
bepaald 12.3.2, 12.4 en 12.5 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, 97 van de
Grondwet, 1382, 138J van het Burgerlijk
Wetboek, 3 en 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de Voorafgaande
Titel van het Wetboek van Strafvordering,
doordat, na te hebben aangenomen
dat ~ zoals eiser in zijn conclusie had
betoogd - de nieuwe weg waarop deze
reed v66r hij blj het krulspunt van de
Chaussee de Bruxelles kwam, een openbare weg is in de zin van artikel 1 van
(1) Raadpl. Cass., 10 nov. 1975 (A.C., 1976,
318).
(2) Art. 12.3.2 Wegverkeersregl. 1 dec. 1975
bepaalt dat << De bestuurder die voorrang heeft
deze voorrang verliest wanneer hij zijn voertuig opnieuw in beweging brengt, na gestopt
te hebben "·
Het verslag aan de Koning zegt over
genoemd artikel : << De tekst zegt uitdrukkelijk
dat de bestuurder die voorrang geniet, de
voorrang veriiest wanneer hij zijn voertuig
opnieuw in beweging brengt na gestopt te
hebben. Dit voorschrift berust trouwens op de
rechtspraak inzake de bepalingen betrekkelijk
het uitvoeren van een maneuver "·
Volgens 's Hofs rechtspraak, waarnaar
genoemd verslag verwijst, verliest de voorranghebbende bestuurder die stopt en dan zijn
voertuig opnieuw in · beweging brengt, zijn
voorrang daardoor niet indien zijn maneuver
door de andere bestuurder niet kon worden
opgemerkt; raadpl. Cass., 10 nov. 1975, vermeld
in de vorige noot en de noot (6) onder dat
arrest. De regel dat de voorrang niet verloren
gaat wanneer het maneuver niet kon worden
waargenomen door de andere bestuurder, is
ingegeven door het gezond verstand en volgt
noodzakelijk uit de regel die aldus afwijkt van
de voorrangsregel.
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1975, en na erop te hebben gewezen dat

eiser toegegeven heeft bij het kruispunt
van die twee wegen te hebben gestopt
en er enige tijd te hebben gewacht
alvorens zich opnieuw in beweging te
zetten, het bestreden vonnis beslist dat
het artikel 12.3.2 van voormeld koninklijk besluit enkel slaat op de bestuurder
« die voorrang heeft en stopt », zonder
dat daarbij sprake is van « een uitzondering krachtens welke de voorrang niet
zou verloren gaan ingeval de voorrangplichtige bestuurder het stoppen van de
voorranghebbende niet effectief heeft
waargenomen », dat eiser door te stoppen zijn voorrang van rechts verloren
heeft en dat zijn gedraging derhalve
onder
toepassing
valt
van
de
artikelen 12.4 en 12.5 van gezegd koninklijk besluit,
terw1jl, zoals eiser in zijn conclusie
aanvoerde, een voorranghebbende weggebruiker die bij een kruispunt stopt,
zijn voorrang slechts verliest indien de
andere weggebruiker zijn maneuver
heeft gezien of heeft kunnen zien; eiser
heeft betoogd dat verweerder op geen
enkel ogenblik heeft gezien dat hij
stopte; verweerder zulks he eft toegegeven door te verklaren dat eisers wagen
het kruispunt opgereden is zonder te
stoppen en dat hij bet stoppen overigens
niet had kunnen zien doordien het zicht
ter plaatse van het ongeval beperkt was
ten gevolge van bet nachtelijk duister,

waaruit volgt dat, waar het voormeld
verweermiddel verwerpt op grand van de
enkele overweging dat wanneer een
voorranghebbende weggebruiker stopt,
zulks voldoende is om hem die voorrang
te doen verliezen, het bestreden vonnis
een
schending
inhoudt
van
dat
artikel 12.3.2 en dienvolgens ook van de
artikelen 12.4 en 12.5, en derhalve noch
de strafrechtelijke noch de burgerrechtelijke veroordelingen ten laste van eiser
wettelijk verantwoordt :
Overwegende dat het vonnis, na
te hebben aangenomen dat eiser ten
opzichte van verweerder voorn: ng
van rechts genoot, oordeelt dat eiser
die voorrang verloren heeft doordat
hij bij het kruispunt van die twee
openbare wegen gestopt heeft en er
enige tijd gewacht heeft alvorens
zich opnieuw in beweging te zetten;
dat het vonnis overigens vermeldt

dat « de bewoordingen van het
artikel 12.3.2 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975
volkomen duidelijk zijn en geen
enkele beperking inhouden >> en dat
het geval waarbij de voorrangplichtige bestuurder het stoppen van de
voorranghebbende
niet
effectief
heeft waargenomen, niet van de in
dat artikel neergelegde regel is uitgezonderd;
Overwegende dat, krachtens dat
artikel 12.3.2, de voorranghebbende
bestuurder die stopt en dan zijn
voertuig
opnieuw in
beweging
brengt, zijn voorrang daardoor niet
verliest indien zijn maneuver door
de andere weggebruiker niet kon
worden waargenomen;
Overwegende dat, door eiser met
beroep op de artikelen 12.3.2, 12.4 en
12.5 van het koninklijk besluit van
1 december 1975 te veroordelen op
grand dat hij door te stoppen zijn
voorrang verloren had ongeacht of
verweerder dat maneuver al dan
niet had waargenomen, het vonnis
met die wettelijke bepalingen in
strijd is;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering de vernietiging meebrengt van
de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering, die er het gevolg
van is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; legt de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Bergen, zitting houdend in hager
beroep.
25 oktober 1978 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelljkluidende conclusie van de h. Dumon, procureur-generaal Advocat(!n : mrs.
Simont en De Bruyn.
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KA:\IER -

25 oktober 1978

PERSO~EN DIE
CIT HOOFDE VAN HUN STAAT OF BEROEP
KEii:NIS DRAGE:-/ VAN GEHEI:VIEN DIE HUN
ZIJN TOEVERTROUWD - BEGRIP.

1° BEROEPSGEHEIM -

2° BEROEPSGEHEIM -

PERSONEN DIE
UIT HOOFDE VAN HUN STAAT OF BEROEP
KENNIS DRAGEN VAN GEHEIMEN DIE HUN
ZIJN TOEVERTROUWD - BANKIERS - GEEN
BEROEPSG EHEIM.

1" en 2" Art. 458 Sw. kan niet worden

toegepast op degenen die aileen maar
tot discretie ve1plicht zijn; noch de
aard van de werkzaamheden van de
bankiei; noch enige wettelijke bepaling verlenen hem voor de uitoefening
van zijn wei*zaamheden de hoedanig-·
heid van iemand die uit hoofde van
z1jn staat of beroep verplicht is tot
geheimhouding, in de zin van dat
artikel (1}.
(GERARD)
ARREST ( vertafing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 april 1978 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 458 van het Strafwetboek,
doordat de wegens uitgifte van cheques zonder dekking tegen eiser ingestelde vervolgingen op een door diens
bankier gepleegde schending van het
beroepsgeheim berustten en derhalve
onwettelijk waren :

Overwegende dat artikel 458 van
het Strafwetboek geldt ten aanzien
van al wie uit hoofde van zijn staat
of beroep kennis draagt van geheimen die hem zijn toevertrouwd; dat
voormeld artikel niet kan worden
toegepast op degenen die alleen
maar tot discretie verplicht zijn;
(1) Raadpl. Cass., 16 mei 1977 (A.C., 1977,
949) en noot 1; Raadpl., HENRION, Secret
economique et evolution jurisprudentielle, J.T.,
1978, 415, en Le secret des affail"es en droit
beige, Trav. assoc. HENRI CAPITANT, Le secret et
Je droit, D. XXV, 193, 1974 (Beiroet); contra :
L. TAHON, Le secret professionnel du banquier
en droit beige, J.T., 1954, 421 tot 426; Raadpl.
BRUYNEEL, Le secret bancaire en Belgique, in
J.T., 1979, 371 en vlg.; J.P. SPREUTELS, Secret
bancaire et droit penal, Rev. de pEm. et crim.,
1979, 433 en vlg.

Overwegende dat noch de aard
van hun werkzaamheden noch
enige wettelijke bepaling aan de
bankiers de hoedanigheid verleent
van personen die verplicht zijn tot
het beroepsgeheim in de zin van
artikel 458 van het Strafwetboek;
Dat het arrcs:, dat slechts in een
ten overvloede aangevoerde grond
de mededeling van inlichtingen ten
verzoeke van de procureur des
Konings gelijkstelt met een getuigenis in rechte, zijn beslissing wettelijk verantwoordt door de overweging dat aan bankier niet verplicht
is tot het beroepsgeheim in de· zin
van artikel 458 van het Strafwetboek;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest eiser veroordeelt
onder meer op grond van de doorslaggevende overweging dat eiser « toegegeven
heeft zelf de cheques te hebben ondertekend en op de keerzijde ervan het
nummer van zijn betaalpas te hebben
vermeld "•
terwij1 die bekentenis door geen enkel
gegeven van het dossier is bewezen en
evenmin opgenomen werd in het proces-verbaal van de terechtzitting :

Overwegende dat het arrest vermeidt dat eiser « voor dit hof heeft
toegegeven zelf die cheques te hebben ondertekend en op de keerzijde
ervan het nummer van zijn betaalpas te hebben vermeld »;
Overwegende dat eiser enerzijds
het arrest niet van valsheid beticht;
Dat het middel anderzijds niet
nader bepaalt waarin het hof van
beroep de bij artikel 97 van de
Grondwet opgelegde vormverplichting zou hebben verzuimd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 71 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
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dat eiser niet in een onoverkomelijke
dwaling heeft verkeerd, en anderzijds, in
datzelfde verband, op de verklaring
steunt waarin eiser precies betoogde die
cheques te hebben uitgegeven « omdat
de bank mij een dekking verleend had
ten bedrage van 100.000 frank >>, en zich
dus op een dwaling beriep :

Overwegende dat het arrest vermeldt « dat beklaagde zich ten
onrechte beroept op een onoverkomelijke dwaling waarin hij zou hebben verkeerd doordat de Kredietbank hem in het bezit heeft gelaten
van zijn betaalpas en volgens een
vaststaand gebruik de door haar
client uitgegeven cheques verder
heeft uitbetaald, ook nadat het aan
de houders van een betaalpas toegekende automatisch krediet van
25.000 frank reeds overschreden
was >>; dat, bij zijn eerste ondervraging op 23 oktober 1972, beklaagde
zich in werkelijkheid niet in dier
voege heeft gerechtvaardigd en uitdrukkelijk heeft verklaard : << als ik
de door u bedoelde cheques heb
uitgegeven, dan is dat omdat de
bank mij een dekking had verleend
ten bedrage van 100.000 frank»;
Overwegende dat het hof van
beroep de exceptie van onoverkomelijke dwaling niet verworpen
heeft op grand van de in het middel
aangehaalde en uit haar context
gerukte zinsnede, maar op grand
van het geheel der bovenvermelde
overwegingen waardoor het arrest,
wegens de wisselvalligheid van
eisers verklaringen, tot het besluit
gekomen is dat deze te kwader
trouw had gehandeld;
Dat het middel op een onjuiste
uitlegging van het arrest berust en
mitsdien feitelijke grondslag mist;
Over het derde, het vijfde, het zesde
en het zevende middel, die aile uitsluitend betrekking hebben op de veroordeling wegens oplichting :

Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt tot een enkele straf van
zes
maanden
gevangenis
en
500 frank boete;

Overwegende dat, ook al zouden
een of meer van die middelen
gegrond zijn, de uitgesproken straf
dan nag wettelijk verantwoord zou
zijn aileen al wegens uitgifte van
cheques zonder dekking;
Dat de middelen derhalve niet
ontvankelijk zijn bij gebrek aan
be lang;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; verciordeelt de eiser in
de kosten.
25 oktober 1978 - 2' kamer - VoOJ'Zitter en verslaggeve1· : de h. Legros,
afdelingsvoorzitter
Gelljkluidende
conclusie van de h. Charles, eerste
advocaat-generaal Advocaat ; mr.
Saels, Brussel.

2" KAMER -

25 oktober 1978

1° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

STRAFZAKEN AAN DE MILITAIRE
RECHTSMACHT ONDERWORPEN PERSOON EI\'
AAN DE GEWONE RECHTSMACHT ONDERWORPEN PERSOON DIE WEGENS SAMENHANGENDE MISDRIJVEN, VERVOLGD WORDEN GEWONE RECHTSMACHT BEVOEGD - VOORWAARDEN.

2° SAMENHANG -

STRAFZAKEN - UITBREIDING VAN BEVOEGDHEID VAN HET VONNISGERECHT- VOORWAARDEN.

3° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

STRAFZAKEN - AAN DE GEWONE RECHTSMACHT ONDERWORPEN PERSOON EN AAN
DE MILITAIRE RECHTSMACHT ONDERWORPEN PERSOON DIE VOOR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK AFZONDERLIJK ZlJN VERVOLGD
EN NA TWEE AFZONDERLIJKE PROCEDURES
BIJ TWEE OPEENVOLGENDE VONN!SSEN ZIJN
VEROORDEELD - GELIJKTIJDIG VERSCHIJNEN VOOR HET HOF VAN BEROEP ENKEL EN
ALLEEN WEGENS VOEGING VAN DE ZAKENVOEGING DIE NIET LEIDT TOT U!TBREIDING
VAN DE BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN
BEROEP.

4° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - OVERWEGVERKEER
TREDING
INZAKE
BEKLAAGDE DIE ALS MILITAIR DEEL UITMAAKT VAN EEN TROEP TE VELDE '3EVOEGDHEID VAN HET MILITAIR CERECHT.

-2255° lVIILITAIR -

DIE:-JST IN DE BELGISCHE
STRIJDKRACHTEN IN DUITSLAND - MILITAIR
DIE DEEL UITMAAKT VAN EEN TROEP TE
VELD E.

1' Wanneer een

aan de krijgsrechts. macht onderworpen persoon, wegens
samenhang van misddjven, samen
met een aan de gewone i:echtsmacht
onderworpen persoon wordt verFolgd,
is de gewone rechtbank slechts
bevoegd om de aan de m1litaire rechtsmacht onderwiNJH'll persoon
te
berechten op voorwaarde dat de Fervolging gelijktijdig geschiedt (1).
(Art. 26, eerste lid, Wet 15 juni 1899.)

2o en 3' De samenhang tussen Ferschil-

A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij eiser van de tenlastelegging C
wordt vrijgesproken en de strafvordering betreffende de tenlastelegging D verjaard wordt verklaard :
Overwegende dat eiser er geen
enkel belang bij heeft zich tegen die
beslissing in cassatie te voorzien;
Dat de voorziening · in zoverre
onontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de besl~ssing waar-'
bij eiser veroordeeld wordt :

Over het derde middel, afgeleid uit de
lende misdiijven is geen Ferantwoording FOOl' een
uitbreiding van schending van artikel 26, eerste lid, van
bevoegdheid wanneer een aan de de wet van 15 juni 1899 inhoudendeTitel
knj'gsrechtsmacht onderw01pen per- I van het Wetboek van Strafrechtsplesoon en een aan de gewone recHts- ging voor het Ieger,
macht onderworpen persoon FOOl' de
doordat het hof van beroep zich
coh·ectionele rechtbank afzondel"iijk bevoegd heeft verklaard .om eiser, die
zijn FeJvolgd en na twee afzonderlijke ten tijde van de feiten militair . was in
procedures, b1} twee opeenvolgende ' actieve dienst, te berechten, met name
FOnnissen zijn veroordeeld, en wan- op grand dat hij,' wegens samenhanneer z1j' enkel wegens Foeging Fan de. gende misdrijven, tegelijk met een aan
zaken samen FOOl' het hoi Fan beroep de gewone rechtsmacht onderworpen
z1)n Ferschenen (2).
derde voor het hof werd vervolgd,
terwijl eiser en ene aan de gewone
4' Alleen het militair gerecht is bevoegd
rechtsmacht onderworpen heer Huybevoor de berechting Fan een militair die rechts weliswaar .samen verschenen zijn
deel uitmaakt Fan een troep te Felde voor het J:;wf van beroep, dat naar
en die Feivolgd wordt wegens OFertre- aanleiding daarvan de samenvoeging van
ding Fan de wetten en reglementen de zaken heeft bevolen, maar die twee
i'nzake wegFerkeer (3). (Art. 23, Wet beklaagden door de correctionele recht-.
15 juni 1899)
bank bij afzonderlijke vonnissen veroordeeld waren en de vervolgingen te
5' De militair · die dienst doet bij de
hunnen laste dus niet gelijktijdig kunBelgische strijdkracht~n in Duitsland,
nen heten, wat in onderhavig geval de
maakt deel uit Fan eeii troep te Felde
toepassing vfln artikel 26, eerste ,lid, vari
(4).
''
•
de wet van 15 juni 1899 uitsluit:
(KIELEMOES J. EN 0.)
ARREST ( Ferta]ing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 mei 1978 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen; ·
Over ·de voorziening van Jacques
Kielemoes :

· (1) Raadpl. Cass., 21 inaart 1955 (Bull. en
Pas., 1955, I, 805).
(2) Raadpl. Cass., 21 okt. 1968 (A:C, 1969,
210).
(3) en (4) Cass., 16 sept. 1974 (A.ci, 1975, 60).

Overwegende • .dat,
krachtens
artikel 26, eerste Ud, van de. wet van
15 juni 1899, de geworie rechtsmacht
bevoegd is om een aan de krijgsrechtsmacht onderworpen persoon
die wegens sanienhangende misdrijvert samen met een aan de gewone
rechtsmacht onderwo'rpen persoon
vervolgd wordt, te berechten, op
voorwaarde dat die • vervolgingen
ge1ijktijdig worden gevoerd;
·
Overwegende dat uit de gedingstukken blijkt dat eiser eli de heet
Rene , Hu:yberechts voor de correctionele rechtbank afzonderlijk .wer"den verv'oigd en na tWee onder-
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vonnissen
veroordeeld
werden en dat zij, na hager beroep
van het openbaar ministerie tegen
die beslissingen, enkel ten gevolge
van de voeging van de zaken samen
voor het hof van bcroep verschenen
zijn;
Overwegende dat het hof van
beroep zijn bevoegdheid ten aanzien
van eiser derhalve niet wettelijk
kon verantwoorden door een beroep
te doen op artikel 26, eerste lid, van
de wet van 15 juni 1899;
Dat het middel
in zoverre
gegrond is;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 23, laatste lid, van
de wet van 15 juni 1899 inhoudend Titel
I van het Wetboek van Strafrechtspleging voor het Ieger,
doordat het hof van beroep zich
bevoegd heeft verklaard om eiser te
berechten, ook a! was die ten tijde van
de feiten militair in actieve dienst, met
name op grand dat de misdrijven onopzettelijk doden en onopzettelijke verwondingen en inbreuk op de economische reglementering betreffende de snelheidsbeperking aan eiser werden ten,
laste gelegd in samenhang met een tot
de blwoegdheid van de gewone rechtsmacht behorende overtreding van
artikel 34.1° van de gecoordineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer,
terwijl eiser ten tijde van de hem ten
laste gelegde feiten militair was bij de
Belgische strijdkrachten in Duitsland en
derhalve dee! uitmaakte van een troep
in aantocht of te velde, zodat krachtens
artikel 23, laatste lid, van de wet van
15 juni 1899 aileen de krijgsrechtsmacht
te zijnen aanzien bevoegd was :

Overwegende dat een militair die
dwnst doet bij de Belgische strijdkrachten in Duitsland deel uitmaakt
van een legereenheid te velde; dat
krachtens artikel 23, laatste lid, van
de wet van 15 juni 1899 aileen de
krijgsrechtsmacht bevoegd is om
een derg.elijk militair wegens overtreding van de verkeerswetten en
-reglementen te berechten, ook
wanneer de feiten gepleegd zijn
terwijl betrokkene regelmatig met
verlof was;

Overwegende dat het arrest, nu
het volstaat met de vermelding dat
eiser « ten tijde van de hem ten
laste gelegde feiten militair was in
actieve dienst >>, zonder daarbij na
te gaan of betrokkene deel uitmaakte van een troep in aantocht of
te velde, zijn beslissing niet wettelijk verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
II. Op de voorziening van Oscar
Kielemoes als burgerrechtelijk aansprakelijke voor Jacques Kielemoes:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser als burgerrechtelijk aansprakelijke partij
zijn voorziening heeft doen betekenen aan het openbaar ministerie,
tegen wie zij is gericht;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat, ten
gevolge van de vernietiging die
hieronder wordt uitgesproken op de
voorziening van Jacques Kielemoes,
de beslissing waarbij eiser burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de aan beklaagde ten
laste gelegde kosten geen bestaansreden meer heeft;
Om die redenen, en zonder acht
te slaan op de andere door eiser
Jacques Kielemoes voorgedragen
middelen die geen van beide tot
ruimere cassatie noch tot cassatie
zonder verwijzing zouden kunnen
leiden, vernietigt het bestreden
arrest in zoverre het Jacques Kielemoes op de tegen hem ingestelde
strafvordering
veroordeelt,
in
zoverre het uitspraak doet over de
kosten en in zoverre het Oscar
Kielemoes burgerrechtelijk aansprakelijk verklaart voor de aan
eerste eiser ten laste gelegde
kosten; beveelt dat van dit arrest
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melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt de eisers in
de helft van de kosten van hun
voorziening; legt het overige van die
kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Bergen.
25 oktober 1978 - 2' kamer - VoOJ·zitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Charles, eerste
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Le
Paige, Antwerpen.

1' KAMER-

26 oktober 1978

1° VOORZIENING

IN

- TERM!JN - TUCHTZAKEN BESLUIT NR. 267, 24 MAART
M!JN VAN V!JFTIEN DAGEN.

CASSATIE
KONINKLIJK

1936 - TER-

2° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - DISCRETIE BIJ HET ONDERZOEK,
DE PROCEDURE, DE BERECHTING VAN
TUCHTZAKEN - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL.

3° BETEKENING

VAN

EXPLOTEN

- TUCHTZAKEN - CASSATIEBEROEP TEGEN
EEN BESCHIKKING WAARBIJ AAN EEN
MAGISTRAAT EEN DISCIPLINAIRE SANCTIE
WORDT OPGELEGD- BETEKENING VAN DE
BESTREDEN BESLISSING BIJ DEURWAARDERSEXPLOOT, ALS VERTREKPUNT VAN DE
TERMIJN - GER. W., ARTT. 32-1° EN 1073
- GEEN TOEPASSING VAN DIE FORMALITEIT
IN TUCHTZAKEN - BEG RIP.

4° VOORZIENING

IN

CAS SATIE

- TERMIJN - TUCHTZAKEN - BEGINPUNT
VAN DE TERMIJN - BETEKENING VAN DE
BESTREDEN
BESL!SSING
BIJ
DEURGER. W.
ARTT.
WAARDERSEXPLOOT
32-1° EN 1073 - GEEN TOEPASSING VAN
DIE FORMALITEIT - BEGRIP.

1• lngevolge

artikel 1 K.B. nr. 261
24 maart 1936 betreffende de termijnen van voorziening in tuchtzaken
wordt de term1jn van dde maanden
om zich in burgerlijke zaken in cassatie te voorzien, voorheen gesteld bij
art. 1 Wet 25 feb. 1925 v66r de
opheffing van die wet bij de wet van

10 okt. 1967 houdende het Ger. W en
thans bepaald bij art. 1073 van dat

wetboek, in tuchtzaken teruggebracht
op vijftien dagen (1).
2"

Discretie in acht nemen b1j het
onderzoek, de procedure en de berechting van tuchtzaken is geboden bij een
algemeen rechtsbeginsel (2).

3" en 4" Het algemeen rechtsbeginsel
volgens hetwelk discretie geboden is
bij het onderzoek, de procedure en de
berechting van tuchtzaken, impliceert
dat geen beschikkh". waarbij aan een
magistraat een cli.sc.'r;linaire sanctie
wordt opgelegd, aar.. die magistraat, overeenkomstig de artt. 32-1' en
1073 Ger. W bij deurwaardersexploot
kan worden betekend, om a.m. de
termijn van cassatieberoep tegen een
dergelijke beschikking te doen Jopen;
die term1jn gaat in bij de kennisgeving, a.m. aan een zittend magistraat,
door de voorzitter van het gerecht
waarvan h1j deel uitmaakt (3).
(G ... )

ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissingen, namelijk : 1o het
arrest op 16 mei 1978 door het Hof
van Beroep te Brussel in algemene
vergadering gewezen, 2" de beschikking op 21 juni 1978 door de heer
eerste voorzitter van het Hof van
Beroep te Brussel gewezen :
Over
het
middel
van
nietontvankelijkheid, door het openbaar
ministerie ambtshalve opgeworpen, overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek ter kennis gebracht, en
afgeleid uit de tardiviteit van de
voorziening .
(1) In zekere wettelijke bepalingen worden
andere termijnen vastgesteld voor bepaalde
tuchtzaken, t.w. art. 26, K.B. nr. 79, 10 nov.
1967 betreff. Orde van Geneesheren, art. 477
Ger. W. voor cass. beroep tegen een beslissing
van de Tuchtraad van beroep van de Orde van
Advocaten.
(2) Raadpl. Cass., 22 sept. 1972 (A.C., 1973,
92).

(3) Dit algemeen rechtsbeginsel is onder
meer gehuldigd in Ger.W., artt. 423, 425 (voor
de magistraten) en 477 (voor de advocaten) en
in art. 26-.1° K.B. nr. 79, 10 nov 1967 betreffende de Orde van Geneesheren

-228Overwegende dat uit de regelmatig aan het Hof overgelegde processtukken blijkt dat het arrest van
16 mei 1978, dat op tegenspraak is
gewezen, op verzoek van de hoofdgdffier van het Hof van Beroep te
Brussel op 17 mei 1978 aan de in
Belgie gelegen woonplaats van eiser
werd betekend, en dat, op verzoek
van de eerste voorzitter van het Hof
van Beroep te Brussel, door . de
waarnemende voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel· te
Brussel op 21 juni · 1978 aan eiser
kennis werd gegeven en een kopie
werd overhandigd van de op zelfde
dag op tegenspraak gewezen bestreden beschikking;
Overwegende dat de beide bestre·den beslissingen werden gewezen in
een tuchtzaak;
Overwegende dat, luidens artikel 1 van het koninklljk besluit
nr. 261 van 24. maart 1936 betreffende de termijnen van voorziening
in tuchtzaken, de termijn van drie
maanden, · vastgesteld bij artikel 1
van de wet van 25 februari 1925
betreffende de· rechtspleging in cassatie in burgerlijke zaken, in tuchtzaken op' vijftien dagen wordt
teruggebracht;
·
Overwegende dat het feit dat het
eerstbedoelde artikel verwijst naar
de wet. van 25 febn.).ari 1925, die
toen de· cassatietevmijn in burgerlijke zaken bepaalde, noch de
omstandigheid dat deze wet intussen werd opgeheven en de cassatietermijn in burgerlijke zaken thans
wordt bepaald door artikel 1073 van
het Gerechtelijk Wetboek, tot gevolg
hebben dat het koninklijk besluit
van
24 · maart
1936
zonder
voorwerp zou zijli .. geworden, zoals
eiser voorhoudt;
Overwegende immers dat het
koninklijk besluit van 24 maart
1936, zoals uit de tekst en het verslag aan 4e ;Koning bpjkt, tot gevolg
had de termijn om zich in tuchtzaken in •cassatie te voorzien, vast
te stE!llen op vijftien dagen~

Overwegende dat de wetgever de
verwijzing
naar
de
wet
van
25 februari 1925 in het koninklijk
besluit van 24 maart 1936, dat niet
werd opgeheven, niet uitdrukkelljk
diende ,te vervangen door een ver- ·
wijzing naar artikel 1073 van pet
Gerechtelijk Wetboek, nu deze laatste wettekst een termijn van drie
maanden vaststelt « behoudens
wanneer de wet een ~ortere termijn
bepaalt >>; dat het koninklijk besluit
nr. 261 van 24 maart 1936 een
dergelljk geva1 uitmaakt;
Overwegende dat het evenmin
van belang is dat de wet van
25 februari 1925 een << vrije >>
termijn bepaalde, nu het koninklijk
besluit nr. 261 van 24 maart 1936
zelf van geen << vrije termijn >>
gewaagt;
Overwegende dat eiser ook voorhoudt dat, met betrekking tot de
bestreden
beschikking
van
21 juni 1978, de cassatietermijn nog
niet is ingegaan omdat de beschikking hem niet bij deurwaardersexploot werd betekend;
Overwegende dat de cassatietermijn volgens artikel 1073 van het
Gerechtelljk
Wetboek
gerekend
wordt van de dag waarop de bestreden besllssing is betekend, dit is,
volgens artikel 32 van hetzelfde
wetboek, van de dag waarop een
afschrift · van de akte werd afgegeven bij deurwaardersexploot;
Overwegende nochtans dat het als
een algemeen rechtsbeginsel, als
bedoeld in artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek, moet worden aangezien dat in tuchtzaken ten opzichte
van magistraten, inzonderheid wanneer het om een ten laste van een
magistraat uitgesproken tuchtmaatregel gaat, een betekening met de
discretie eigen aan de tuchtzaken
moet geschieden, . zodat betekening
door een gerechtsdeurwaarder moet
worden vermeden;
Dat derhalve de betekening, aan
eiser persoonlijk, door de waarnemende voorzitter van de rechtbank
van koophandel, van de bestreden
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beschikking van 21 juni 1978, de
cassatietermijn op geldige Wl]Ze
heeft doen lopen; dat dezelfde discrete maatregel niet geboden was
met betrekking tot de betekening
van het bestreden arrest van
16 mei 1978, dat; hoewel gewezen op
een incident van de disciplinaire
procedure, geen uitspraak doet over
een disciplinaire sanctie;
Overwegende dat, nu het verzoekschrift tot cassatie pas op 16 augustus 1978 ter griffie van het Hof werd
neergelegd, de voorziening dus laattijdig is en deswege niet toelaatbaar;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
26 oktober 1978- 1• kamer- Voorzitter : de h. Wauters, eerstt voorzitter Verslaggever: de h. Versee - Gelijkluidende conclusie van de h. Dumon, procureur-generaal Advocaten : mrs.
Bayart en Biltzler.
1• KAMER-

26 oktober 1978

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN BESLISSING VAN DE
BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER EEN RECLAMATIE TEGEN EEN
AANSLAG IN EEN DIRECTE GEMEENTEBELASTING- BESLISSING WAARIN ENKEL WORDT
VERWEZEN NAAR DE REDENEN VAN EEN
ADVIES VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZONDER DIE REDENEN
WEER TE GEVEN - GEBREK AAN REDENEN.

Niet met redenen omkleed is de beslissing van de besten(}ige deputatie van
een provincieraad die een reclamatie
tegen een aanslag in een directe
gemeentebelasting verwerpt « om de
redenen van de beslissing van het
college
van
burgemeester
en
schepenen » (1).
(1) Het arrest van 24 april 1958 (Bull. en
Pas., 1958, I, 942 en noot 2) had beslist dat de
motivering ontbrak in een beslissing van de
bestendige deputatie waarin, ter verantwoording van de verwerping van de reclamatie
enkel • was verwezen naar de redenen van
een advies van het college van burgemeester
en schepenen, zonder die redenen weer te
geven of duidelijk te maken wat in dat advies
als redenen wordt beschouwd ».

(ROELS T. STAD CHATEVET)
ARREST

(.vertaling)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 13 oktober 1977
door de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Henegouw:en
genomen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grorid·wet,
doordat de bestreden beslissing, ter
verwerping van eisers bezwaar, enkel
het advies van het college van burgemeester en . schepenen van de stad
Chatelet heeft gevraagd en het daarna
heeft bekrachtigd,
'
terwijl de pestendige deputatie van de
provincieraad een werkelijke rechtsmacht uitoefent, zij bijgevolg haar
beslissing moet motiveren e·n die verplichting ·ten deze des te meer moet
inachtnemen daar zij het belastingreglement heeft goedgekeurd, ·die goedkeuring haar niet bindt en het schepencollege slechts een advies heeft verleend
waarvan men tach moei!ijk kon verwachten dat het zou indruisen tegen de
toegepaste belasting; ·daaruit volgt dat de
beslissing niet regelmatig met redenen
is omkleed als vereist bij artikel 97 van
de Grondwet :

Overwegende dat de bestendige
deputatie van de provincietaad, bij
wie eisers bezwaar aanhangig was
tegen
de belasting, voor het
dienstjaar 1976, op de ongebouwde
percelen begrepen. in een nietvervallen verkaveling, overeenkomstig artikel 136 van de Gemeentewet
het advies van de stad Chatelet
heeft gevraagd en dan eisers
bezwaar heeft verworpen «. om de in
In de zaak waarover het geannoteerde
arrest uitspraak doet; had de · bestimdige
deputatie de reclamatie verworpen « om de
redenen die zijn opgegeven in het op de
achterkant geschreven besluit van het college
van burgemeester en schepenen », d.w.z. ·de
redenen van het besluit waarvan de tekst in
extenso voorkwam op de- achterkant van de
bestreden beslissing.
.
Volgens het Hof had de beslissing_van de
bestendige deputatie de redenen niet overgenomen van het besluit waarnaar. zij verwees
of, althans, had zij het niet. derwijze gedaan
dat de beslissing rl)gelmatig met redenen was
omkleed.
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het besluit van het schepencollege
VAN 30 DEC. 1970 BETREFFENDE DE ECONOMISCHE EXPANSIE VOORZIET IN EEN MOGEvan die stad vermelde redenen >>
LIJKE VERlVIINDERING VAN DE AANSLAG OP
zonder die motieven, a! ware het
BEPAALDE
NIET
KRACHTENS
DE
ten dele, over te nemen;
ARTT. 34 TOT 36 VAN DAT WETBOEK VRIJGEOverwegende dat niet gemotiSTELDE MEERWAARDEN- BEGRIP.
veerd is het vonnis dat, tot staving
3°
INKOMSTENBELASTINGEN - WETvan zijn beschikkende gedeelte,
BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN enkel verwijst naar de motieven van
PERSONENBELASTING - VENNOOTSCHAPSBEhet advies van een college van
LASTING - STELSEL VAN DE MEERWAARDEN
burgemeester en schepenen, zonder
- ART. :!7 VAN DAT WETBOEK - DE WET
die motieven weer te geven en
VAN 30 DEC. 1970 BETREFFENDE DE ECQ.zonder te preciseren wat het vonnis
NOMISCHE EXPANSIE VOORZIET IN EEN MOGELIJKE VERMINDERING VAN DE AANSLAG
in het genoemd advies als motieven
BEPAALD
NIET
KRACHTENS
DE
VAN
beschouwt;
ARTT. 34 TOT 36 VAN DAT WETBOEK VRIJGEDat het middel gegrond is;
STELDE
MEERWAARDEN
K.B.
Om die redenen, vernietigt de
bestreden beslissing; beveelt dat
van dit arrest melding wordt
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de
zaak naar de Bestendige Deputatie
van de Provincieraad van Brabant.
26 oktober 1978 - '1' kamer- Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Closon - Andersluidende conclusie (1) van de h. Dumon
procureur-generaal - Advocaten : mrs.
B. Lorent en B. Roland, Charleroi.

1' KAMER- 26 oktober 1978

1° INKOMSTENBELASTINGEN-

WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN PERSONENBELASTING - VENNOOTSCHAPSBELASTING- STELSEL VAN DE MEERWAARDEN
- ART. 37 VAN DAT WETBOEK - VERMINDERING VAN DE AANSLAG VAN NIET VRIJGESTELDE MEERWAARDEN- BEGRIP.

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN PERSONENBELASTING-VENNOOTSCHAPSBELASTING- STELSEL VAN DE MEERWAARDEN
- ART. 37 VAN DAT WETBOEK - DE WET

(1) Het openbaar ministerie had geconcludeerd tot VE'nverping van het eerste middel op
grond dat, hoewel het misschien n1et aan te
raden was zo te werk te ·gaan, de bestendige
deputatie niettemin oridubbelzinnig aile redenen had overgenomen van het besluit van het
college van burgemeester en schepenen, waarvan de partijen kennis hadden kunnen nemen
en tot aanneming van het tweedE' middel.

6

JAN.

1971

TER

UITVOERING

VAN

DIE

WET VAN 30 DEC. 1970 EN TOT HANDHAVING
VAN
DE
KONINKLIJKE
BESLUITEN
VAN

21

SEPT.

1966

EN VAN

17

FEB.

1967.

1o Ingevolge

art. 37 W.I.B. kan de
Koning, wanneer de economische
omstandigheden zulks rechtvaardigen,
onder de voorwaarden en binnen de
grenzen die Hij bepaalt, de aanslag
verminderen van de niet krachtens de
artt. 34 tot 36 van dat wetboek vrijgestelde meerwaarden.

Art. 15, § 2, wet 30 dec. 1970 betreffende de economische expansie voorziet in de mogelijkheid om binnen de
daarin gestelde termijn de aanslag van
de meerwaarden te verminderen, op
voorwaarde dat de realisatieprijs gei'nvesteerd wordt in de bij die wet
gestelde termijn en in de b1j een in
ministerraad
overlegd
koninklijk
besluit te bepalen ontwikkelingszones,
na advies van verschillende raadgevende overheden. (Artt. 11 en 15 Wet
30 dec. 1970.)
3" Het K.B. 6 jan. 1971 heeft de uitvoeringsmaatregelen van § 2 van art. 15
wet 30 dec. 1970 betreffende de economische expansie vastgesteld, door
handhaving van de koninklijke besluiten van 21 sept. 1966 en van 17 feb.
1967 ter uitvoering van een vroegere
gelijkaardige wet en door vaststelling,
enerzijds, van de regeling inzake aanslag van de meerwaarden en, anderzijds, van de ontwikkelingszones
waarin de realisatiepl'ijs opnieuw moet
worden gei'nvesteerd (2).
2"

(2) Cass., 30 maart 1978 (A.C., 1978, 859) en
de conclusie O.M., verschenen in Bull. en Pas.,
1978, I, 828.
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ARREST ( FertaJing)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 december 1977 door
het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schen. ding van de artikelen 15, § 2, van de wet
van 30 december 1970 betreffende de
economische expansie, 1 van het koninklijk besluit van 6 januari 1971 houdende
zekere voorlopige uitvoeringsmaatregelen van de wet van 30 december 1970,
9bis van het koninklijk besluit van
4 maart 1965 tot uitvoering van het
Wetboek van de !nkomstenbelastingen
en 1 · van het koninklijk besluit van
11 januari 1974 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot
uitvoering van het Wetboek van de
lnkomstenbelastingen,
doordat het arrest beslist dat verweerder vrijstelling van de meerwaarden kan
krijgen, die hij vraagt op basis van
artikel 15, § 2, van de wet van
30 december 1970 betreffende de economische expansie, op grond dat de uitvoering van deze wetsbepaling verzekerd is
bij voormeld koninklijk besluit van
6 januari 1971 en bij de vroegere besluiten die door laatstgenoemd koninklijk
besluit in stand worden gehouden, te
weten de koninklijke besluiten van
21 september 1966 en 17 februari 1967,
terw1jl geen enkele vrijstelling kan
worden verleend op basis van artikel 15,
§ 2, van de wet van 30 december 1970,
omdat het koninklijk uitvoeringsbesluit
waarvan sprake is in die bepaling nooit
werd ultgevaardigd; het koninklijk
besluit van 6 januari 1971, waarbij de
koninklijke besluiten van 21 september
1966 en 17 fezbruari 1967 in stand
worden gehouden, geenszins de uitvoering van dat artikel 15, § 2, is doch
alleen tot doe! had, wat de meerwaarden
betreft die uiterlijk op 31 december 1970
verwezenlijkt en opnieuw belegd werden, de bij die laatste twee besluiten
ingevoerde regeling te handhaven en
zulks niettegenstaande de opheffing van
de wet van 14 juli 1966, op grond
waarvan ze waren uitgevaardigd :

Overwegende dat artikel 15, § 2,
van de wet van 30 december 1970
betreffende de economische expansie bepaalt dat binnen de dertig

dagen volgende op de bekendmaking van die wet, welke gedaan
werd in het Belgisch Staatsblad van
1 januari 1971, gebruik zal worden
gemaakt van de bi.i artikel 37 van
het Wetboek van de Inkomsten belastingen bepaalde mogelijkheid de
aanslag van de meerwaarden te
verminderen, op voorwaarde dat de
realisatieprijs geYnvesteerd wordt in
de bij die wet bedoelde ontwikkelingszones in een termijn gaande
van zes maanden v66r het begin
van het belastbaar tijdperk waarin
de meerwaarde is verwezenlijkt, tot
twaalf maanden na het einde van
datzelfde tijdperk;
Overwegende dat de w~t van
30 december 1970 bepaalt, enerzijds,
in artikel 11, dat de in artikel 15
bedoelde ontwikkelingszories bij een
in ministerraad overlegd koninklijk
besluit worden vastgelegd, na advies
van verschillende raadgevende autoriteiten, en, anderzijds, in artikel 45-2, dat de wet van 14 juli 1966,
waarin reeds dergelijke vrijstellin..:
gen waren voorgeschreven, wordt
opgeheven en, in artikel 47, lid 2,
dat de Koning sommige reglementaire bepalingen genomen op grond
van de opgeheven wetten, in stand
kan houden en, eventueel, aanpassen;
Dat artikel 45-2, tweede lid, van
dezelfde wet luidt dat << de bepalin-.
gen van voornoemde wetten ( dit is
onder meer de wet van 14 juli 1966)
alsmede de toepassingsbesluiten,
nochtans van toepassing blijven op
de zaken die het voorwerp waren
van beslissingen genomen v66r de
inwerkingtreding van onderhavige
wet»;
Overwegende
dat,
reeds
op
13 januari 1971, in het Belgisch
Staatsblad het koninklijk besluit
van 6 januari 1971 is bekendgemaakt << houdende zekere voorlopige
uitvoeringsmaatregelen van de wet
van 30 december 1970 betreffende
de economische expansie » waarbij
onder meer in stand worden gehouden,
enerzijds,
het
koriinklijk
besluit van 21 september 1966 dat,

-232Overwegende dat het arrest derdoor een artikel 9bis dat tijdelijk in
het koninklijk besluit tot uitvoering halve wettig beslist dat het koninkvan het Wetboek van de Inkomsten- lijk besluit van 6 januari 1971, voor
belastingen werd ingevoegd, de aan- zover het de koninklijke besluiten
21
september
1966
en
slagregeling van de meerwaarden van
vaststelde als voorgeschreven bij de 17 · februari 1967 in stand houdt,
wet van 14 juli 1966 en, anderzijds, voorlopig en voortaan zonder beperhet
koninklijk
besluit
van king van tijd een uitvoeringsmaat17 februari 1967 houdende vaststel- regel is, en wei van artikel 15, § 2,
ling van de ontwikkelingszones van de wet van 30 december 1970;
waarin de meerwaarden opnieuw
Dat het middel naar recht faalt;
belegd mqeten worden >>;
Om die redenen, verwerpt de
Overwegende dat het koninklijk
besluit van 6 januari 1971 niet voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
~lleen door zijn titel « koninklijk
besluit houdende zekere voorlopige
26 oktober 1978- 1" kamer- Voorzitmtvoeringsmaatregelen van de wet ter : de h. Wauters, eerste voorzitter van 30 december 1970 ... » - doch Verslaggever : de h. Closon - Gelijkluiook door zijn voorwerp zelf en door dende conclusie van de h. Dumon, prode overwegingen van zijn pream- cureur-generaal Advocaten : mrs.
bule, aangeeft dat het in de voorlo- Maes en Baltus, Brussel.
pige uitvoering van de artikelen 11
en 15 van die wet voorziet door
koninklijke besluiten in stand te
houden die de uitvoering van soort1• KAMER - 27 oktober 1978
gelijke bepalingen van een vroegere
wet mogelijk hadden gemaakt;
1° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST)
ARBEIDSBEDat in die preambule wordt
SCHERMING.- WERKEN DOOR EEN AANNEgezegd, enerzijds, gelet op de wet
MER UITGEVOERD IN DE NABIJHEID VAN EEN
van 30 december 1970 houdende
ONDERGRONDSE ELEKTRISCHE KABEL voortzetting van de bij de opgeheSCHADE AAN DE KABEL- VORDERING VAN
ven wet van 14 juli 1966 ingevoerde
DE
ELEKTRICITEITSMAATSCHAPPIJ
TOT
regeling inzake vrijstelling van
SCHADELOOSSTELLING - VORDERING AFGEmeerwaarden, « dat de wetgever WEZEN OP GRQND DAT DE AANNEMER GEEN
en hiermee wordt de wet van
FOUT HEEFT BEGAAN EN DAT DE SCHADE
ENKEL TE WIJTEN IS AAN DE ELEKTRICI30 december 1970 bedoeld - door
TEITSMAATSCHAPPIJ DIE · KABELS HEEFT
de goedkeuring van artikel 47 de
LATEN PLAATSEN .ZONDER DEZE TE VERMELnoodzaak op het oog had van een
DEN OP DE PLANS EN DIE, HOEWEL ZIJ WIST.
continui:teit niet aileen in de wetge:DAT WERKEN ZOUDEN WORDEN UITGEVOERD,
ving, maar· ook in de reglemenGEEN SCHIKKINGEN HEEFT GETROFFEN OM
tering » en, anderzijds, dat het
DE AANNEMER IN KENNIS TE STELLEN VAN
onmogelijk is de adviserende orgaDE AANWEZIGHEID VAN DE KABEL - GEEN
nen op te richten, nodig om tijdig
VASTSTELLING DAT DE AANNEMER DE BIJ
advies uit te brengen over de ontART. 260BJS, § 1, VAN HET ALGEMEEN RE"
werpen van besluiten die ter uitvoeGLEMENT VOOR DE ARBEIDSBESCHERMING
ring van de nieuwe wet dienen te
BEPAALDE VERPLICHTINGEN HEEFT NAGELEEFD - BESLISSING NIET WETTELIJK VERworden genomen en dat het derANTWOORD.
halve onmogelijk blijkt « de
genoemde continulteit » van de
ARreglementering te verwezenlijken 2° ELEKTRISCHE El\TERGIE BEIDSBESCHERMING - WERKEN DOOR EEN
zonder zijn toevlucht te nemen ·tot
AANNEMER UITGEVOERD IN DE NABIJHEID
de bij artikel 47, tweede lid, van de
VAN EEN ONDERGRONDSE ELEKTRISCHE
wet betreffende de economische
KABEL - SCHADE AAN DE KABEL - VORexpansie uitdrukkelijk bepaalde
DERING
VAN
DE
ELEKTRICITEITSMAATmogelijk~id;

SCHAPPIJ

TOT

SCHADELOOSSTELLING

-

-233VORDERING AFGEWEZEN OP GROND DAT DE
AANNEMER GEEN FOUT HEEFT BEGAAN EN
DAT DE SCHADE ENKEL TE WIJTEN IS AAN DE
ELEKTRICITEITSMAATSCHAPPIJ DIE KABELS
HEEFT LATEN PLAATSEN ZONDER DEZE TE
VERMELDEN OP DE PLANS EN DIE, HOEWEL
ZIJ WIST DAT WERKEN ZOUDEN WORDEN
UITGEVOERD, GEEN SCHIKKINGEN HEEFT
GETROFFEN OM DE AANNEMER IN KENNIS TE
STELLEN VAN DE AANWEZIGHEID VAN DE
KABEL - GEEN VASTSTELLING DAT DE AANNEMER DE BIJ ART. 260BJS, § 1, VAN HET
ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ARBEIDSBESCHERMING BEPAALDE VERPLICHTINGEN
HEEFT NAGELEEFD - BESLISSING NIET WETTELIJK VERANTWOORD.

1• en 2° Niet wettelijk verantwoord is de
beslissing die de vordering van een
elektriciteitsmaatschappij' tot vergoeding van de door een aannemer, bij
het uitvoeren van werken, aan een
ondergrondse elektrische kabel veroorzaakte schade afwijst op grand dat
de aannemer geen tout heeft begaan
en dat de schade enkel te wijten is
aan de elektriciteitsmaatschappij die
kabels heeft Jaten plaatsen zonder
deze te vermelden op de plans en die,
hoewel zij wist dat werken zouden
worden uitgevoerd, geen sch1kkingen
heeft getroffen om de aannemer in
kennis te stellen van de aanwezigheid
van de kabel, zonder echter te onderzoeken of de aannemer de bij
artikel 260 bis, § 1, van het algemeen
reglement voor de arbeidsbescherming
bepaalde verplichtingen heeft nageleefd (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(• INTERCOM , N.V. T. • ALGEMENE VERZEKERINGEN VAN FRANKRIJK » N.V.)
ARREST

RET HOF; - Gelet op het bestre·
den vonnis, op 16 december 1976 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Oudenaarde;

• reglement voor de arbeidsbeschermin!;
wat de ondergrondse elektrische leidingen betreft, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat, om de vordering van eiseres
tot vergoeding van de aan een ondergrondse elektrische kabel veroorzaakte
schade af te wijzen, het vonnis constateert dat de kabel een lusvormige kromming vertoonde naar de baan toe en dat
de aannemer, die mocht verwachten dat
de kabel loodrecht vanuit het huis en
dan evenwijdig met de baan naar de
paal zou !open, bij het vernietigen van
de kabel geen fout beging,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
conclusie stelde dat de aannemer de
onvoorwaardelijke plicht heeft de kabels
te lokaliseren en het vonnis dat het
middel onbeantwoord laat, zodat niet
kan worden uitgemaakt of het vonnis in
rechte de lokalisatieplicht ontkent dan
wei in feite van mening is dat de
aannemer aan die verplichting niet was
tekortgekomen of nog, dat de tekortkoming van de aannemer niet de oorzaak
is geweest van het ongeval, en bijgevolg
het vonnis niet wettelijk met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
tweede onderdeel, de aannemer een
algemene verplichting heeft om de kabel
te lokaliseren vooraleer hij het werk
uitvoert, zodat de aannemer, die aan
deze wettelijke verplichting tekort is
gekomen, daardoor een fout heeft
begaan die het ongeval heeft veroorzaakt
daar de voorafgaande lokalisatie hem de
lusvormige kromming zou ter kennis
hebben gebracht (schending van de
artikelen 260 his van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming,
1382 en · 1383 van het Burgerlijk
Wetboek):

Overwegende dat eiseres in conclusie liet gelden dat de aannemer,
verzekerde van verweerster, de
plicht had, zoals hem was opgelegd
door het genoemde koninklijk
Over het eerste middel, afgeleid uit de besluit . van 5 augustus 1974, de
schending van de artikelen 97 van de ondergrondse elektrische kabels te
Grondwet, 260bis van het bij besluit van lokaliseren vooraleer de werken uit
de Regent van 27 september 1947 goed- te voeren;
gekeurd algemeen reglement voor de
Overwegende dat artikel 260bis,
arbeidsbescherming,
zoals
gewijzigd
door het koninklijk besluit van 5. augus- § 1, van het genoemde · algemeen
tus 1974 tot wijziging van het alge:!Jleen reglement, ingevoegd bij artikel 2
van het genoemde koninklijk besluit
van 5 augustus 1974, bepaalt .
(1) Raadpl. Cass., 5 jan. 1976 (A.C., 1976,
« Geen enkel grond-, bestratings- o1
513).

-· 234ander werk mag worden uitgevoerd oordeelt, met overneming van de motiein de nabijheid van een onder- ven van de eerste rechter, dat het
grondse elektrische kabel zonder ongeval enkel en aileen te wijten is aan
dat de eigenaar van de ondergrond, de fout van eiseres zelf die ondergrondse
kabels laat plaatsen zonder deze te
de overlieid die de eventueel vermelden op de plans en die de nodige
gebruikte openbare weg beheert ·en schikkingen had dienen te treffen om de
de eigenaar van de kabel vooraf zijn aannemer van rioleringswerken hiervan
geraadpleegd. Het feit dat de in in kennis te stellen,
artikel 233 bedoelde merktekens al
terwijl, eerste onderdeel, de voorzordan niet aanwezig zijn, ontslaat niet gen die moesten worden genomen
inzake het merken of op plan vermelden
van deze raadpleging.
Het bepaalde in het eerste lid is van ondergrondse (elektrische) kabels en
inzake het uitvoeren van werken in de
niet toepasselijk wanneer dringende nabijheid daarvan, worden bepaald door
werken moeten worden uitgevoerd het algemeen reglement voor de arbeidsom onderb1·eking van de dienst te bescherming, zodat degene die deze
vermijden. Als de raadpleging niet gedetailleerde en recente reglementering
heeft kunnen plaatshebben, mag het in acht neemt geen fout begaat (schenwerk niet uitgevoerd worden zonder ding van de artikelen 1382 en 1383 van
voorafgaande lokalisering van de het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de Jigging van de
kabels »;
laagspanningsaansluiting van abonnenOverwegende dat het vonnis de ten niet moet worden aangeduid (schengenoemde conclusie niet beant- ding van artikel 233 van het algemeen
woordt;
reglement voor de arbeidsbescherming);
Overwegende dat, nu het vonnis
derde onderdeel, de eigenaar van de
- dat niet constateert dat het ten kabel slechts ertoe verplicht is zijn plans
deze om dringende werken ging die mede te delen of, bij gebreke daarvan,
moesten worden uitgevoerd om de aanduidingen te verstrekken welke
onderbreking van de dienst te ver- nodig zijn om de kabel te lokaliseren,
zodat de aannemer verplicht is de kabel
mijden niet vaststelt dat de te lokaliseren op grond van deze plans
aannemer de genoemde verplichtin- of inlichtingen vooraleer hij het werk
gen had nageleefd, het niet wettelijk uitvoert (schending van de artikelen 233
vermocht te beslissen dat deze laat- en 260bJs van het algemeen reglement
ste geen fout heeft begaan en der- voor de arbeidsbescherming) :
halve zijn beslissing niet wettelijk
Wat het tweede en het derde
verantwoordt;
onderdeel betreft :
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat het vonnis, met
Over het tweede mMdel, afgeleid uit overneming van de motieven van de
de schending van de artikelen 1382, eerste rechter, beslist dat het ver1383 van het Burgerlijk Wetboek, nielen van de kabel enkel en aileen
260bis van het bij besluit van de Regent te wijten is aan de fout van eiseres
van 27 september 1947 goedgekeurd die ondergrondse kabels laat plaatalgemeen reglement voor de arbeidsbescherming, zoals gewijzigd door het sen zonder deze te vermelden op de
koninklijk besluit van 5 augustus 1974, plans die, wanneer zij zulks niet
233 van het bij genoemde besluit van de had gedaan en wist dat ter plaatse
Regent goedgekeurd algemeen regle- rioleringswerken
zouden worden
ment voor de arbeidsbescherming, zowel uitgevoerd « de nodige schikkingen
in zijn oorspronkelijke tekst als, voor had dienen te treffen om de aannezover nodig, in zijn door het koninklijk mer van de werken, of althans zijn
besluit van 5 augustus 1974 gewijzigde opdrachtgever, hiervan in kennis te
tekst,
stellen »;
ddordat, om de vordering van eiseres
Overwegende dat, nu het vonnis,
tot vergoeding van de schade veroorzaakt aan een ondergrondse elektrische met overneming van de motieven
aansluitingskabel die het woonhuis van van de eerste rechter, constateert
P. bedient, af te wijzen, het vonnis dat de bedoelde kc.bel langs een
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om het woonhuis van P. ondergrands te bedienen, het ten deze om
een laagspanningsaansluiting gaat
en luidens artikel 233, § 1, van het
genoemd algemeen reglement, zoals
vervangen bij artikel 1 van het
koninklijk besluit van 5 augustus 1974, de ligging van de laagspanningsaansluitingen van abonnenten niet door merktekens moet
worden aangeduid; dat de § 3 van
zelfde artikel bepaalt : << De eigenaar van een kabel moet steeds in
staat zijn de plans of, bij gebreke
daarvan, de aanduidingen te verstrekken welke nodig zijn om die te
lokaliseren. Hij zal ze verstrekken
aan om het even wie gemachtigd is
werken uit te voeren in de nabijheid van de kabel, en dit binnen
een tijdsruimte van maximaal zeven
werkdagen na de ontvangst van de
aanvraag die hem te dien einde
wordt toegestuurd »;
Overwegende dat, gelet op de
vermelde bepalingen van genoemd
artikel 233 en de in het antwoord op
het eerste middel vermelde bepalingen van artikel 260 bis van het
genoemd algemeen reglement, aan
eiseres niet kon worden verweten te
hebben verzuimd de onderwerpelijke kabel op haar plans te vermelden of te hebben nagelaten de
verzekerde van verweerster van de
aanwezigheid van die kabel. in kennis te stellen, nu het vonniS niet
vaststelt dat die verzekerde hiernaar bij eiseres had gei:nformeerd;

Leckwijck Gehjkluidende conclusie
van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. van Heeke, Dassesse.
3' KAMER - 30 oktober 1978

1° BETEKENING
VAN
EXPLOTEN
- OPGAVE, IN HET EXPLOOT, VAN DE BENA~
MING, HET RECHTSKARAKTER EN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE RECHTSPERSOON AAN WIE HET EXPLOOT IS GERICHTONJUISTE OPGAVE VAN HET RECHTSKARAKTER VAN EEN VENNOOTSCHAP- ONREGELMATIGHEID WAARDOOR DE PARTIJ DIE ZICH
EROP BEROEPT NIET IN HAAR BELANGEN IS
GESCHAAD- GEEN NIETIGVERKLARING VAN
DE BETEKENING MOGELIJK.
2° VOORZIENING
IN
CASSATIE
BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING
WAARTEGEN MEN ZICH IN CASSATIE KAN
VOORZIEN - BESLISSING WAARBIJ AAN EEN
DERDE WORDT BEVOLEN EEN STUK, DAT HIJ
ONDER ZICH HEEFI', TER GRIFFIE VAN HET
GERECHT NEER TE LEGGEN - VOORZIENING
VAN DIE DERDE ONTVANKELIJK.

3° BEROEPSGEHEIM
GEHEIM- OMVANG.
40 BEROEPSGEHEIM

MEDISCH

MEDISCH
GEHEIM - BESLISSING WAARBIJ AAN EEN
GENEESHEER WORDT BEVOLEN EEN STUK,
DAT HIJ ONDER ZICH HEEFI', ·TER GRIFFIE
VAN HET GERECHT NEER TE LEGGEN WEIGERING VAN DE GENEESHEER - TOEZICHT VAN DE RECHTER.

MEDISCH
5° BEROEPSGEHEIM
GEHEIM- PATIENT DIE DE GENEESHEER VAN
ZIJN VERPLICHTING TOT GEHEIMHOUDING
ONTSLAAT - GEEN VERPLICHTING VOOR DE
GENEESHEER HET GEHEIM IN RECHTE
Dat de onderdelen gegrond zijn;
BEKEND TE MAKEN.
6° GENEESKUNST - FElTEN WAAROVER'
Om die redenen, vernietigt het
EEN GERECHTELIJK ONDERZOEK KAN WORbestreden vonnis; beveelt dat van
DEN INGESTELD - AANGIFTE BIJ DE RECHTERLIJKE OVERHEID - K.B. 31 ME! 1885,
het thans gewezen arrest melding
ART. 20 - DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPALING.
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; houdt de
kosten aan en zegt dat de feiten- 7° BEROEPSGEHEIM
MEDISCH
DIRECTEUR VAN
GEHEJM, GENEESHEER
rechter erover zal beslissen; verEEN VERPLEEGINRICHTING - GENEESHEER
wijst de zaak naar de Rechtbank
DIE DOOR HET BEROEPSGEHEIM IS GEBONvan Eerste Aanleg te Gent, zitting
DEN.
houdend in hoger beroep.
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Voorzitter : de h. de Vreese, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Van

MEDISCH
8° BEROEPSGEHEIM
GEHEIM - VERZEKERAAR DIE BETWIST DAT
EEN ONGEVAL IS GEBEURD OP DE WEG NAAR

-· 236EN VAN HET WERK- BESLISSING WAARBIJ,
OVEREENKOMSTIG ART. 879 GER.W. NEERLEGGING WORDT BEVOLEN VAN EEN MED!c..CH
DOSSIER MET DE VERKLARINGEN VAN DE
GETROFFENE AAN EEN GENEESHEER AANGAANDE DE OMSTANDIGHEDEN VAN HET
ONGEVAL EN DE MEDISCHE GEGEVENS OVER
DE PATIENT EN DIENS VROEGERE TOESTAND
- ONWETTIGHEID.

9° ARBEIDSONGEVAL -

VERZEKERAAR
DIE BETWIST DAT EEN ONGEVAL IS GEBEURD
OP DE WEG NAAR EN VAN HET WERK BESLISSING
WAARBIJ,
OVEREENKOMSTIG
ART. 879 GER.W. NEERLEGGING WORDT BEVOLEN VAN EEN MEDISCH DOSSIER MET DE
VERKLARINGEN VAN DE GETROFFENE AAK
EEN GENEESHEER AANGAANDE DE OMSTANDIGHEDEN VAN HET ONGEVAL EN DE MEDISCHE GEGEVENS OVER DE PATIENT EN DIENS
VROEGERE TOESTAND - ONWETTIGHEID.

1• Het middel van niet-ontvankelijkheid

dat door de verweerster, een gemeenschappelijke verzekeringskas tegen
arbeidsongevallen, tegen het cassatieberoep is opgew01pen, kan niet worden aangenomen op grand aileen dat
zij in het aan haar betekende cassatieverzoekschrift wordt vermeld als een
naamloze vennootschap, aangezien de
partij die zich erop beroept, door die
onregelmatigheid niet in haar belangen is geschaad (1). (Artt. 703 en
861 Ger.W.)
2• Nu de beslissing waarbij aan een
derde, overeenkomstig art. 879 Ger. W.,
overlegging ter griffie van een gerecht
kan worden bevolen van een stuk, dat
h1j onder zich heeft, niet vatbaar is
voor hager beroep of verzet, kan de
derde zich tegen die beslissing in
cassatie voorzien (2). (Impliciet.)
3• Het beroepsgeheim van de geneesheren slaat enkel op feiten die uiteraard
geheim zijn of die de genoesheer
uitdrukkelijk of stilzwijgend, beroepshalve is te weten gekomen (3). ·

\

I

(1)
62).

Raadpl. Cass., 15 sept. 1977 (A.C., 1978,

4• De rechter moet nagaan of, volgens

het bewijsmateriaal, de weigering van
de geneesheer, die zich op het
beroepsgeheim beroept om, overeenkomstig art. 879 Ger. W. ter griffie van
het gerecht stukken neer te leggen die
hij onder zich heeft, het medisch
geheim niet van zijn doel afwendt ·en
verantwoord is door het geheim
karakter van de in die stukken vastgestelde feiten (4).
5• De omstandigheid dat de patient, die
aan de geneesheer een geheim toevertrouwt, deze van geheimhouding ontslaat, verplicht hem niet om, zelfs in
rechte, feiten bekend te maken die
door het medisch geheim zijn gedekt (5).
5• Art. 20 KB. 31 mei 1885, Juidens
hetwelk elke geneesheer, geroepen in
gevallen die aanleiding kunnPn geven
tot een gerechteiijk onderzoek, daarvan ogenblikkel~jk kennis moet geven,
heeft de afwijkingen op de regel
inzake het beroepsgeheim niet uitgebreid buiten de bij die wettelijke
bepaling gestelde grenzen.
7• De geneesheer-directeur van t;en ver-

pleeginrichting waar de getroffene van
een ongeval de eerste zorgen heeft
gekregen, is door het beroepsgeheim
gebonden, zoals de behandelende
geneesheer van die getroffene.

a• en g•

Onwettig is de beslissing van de
rechter die, om vast te stellen of een
ongeval is gebeurd op de weg naar en
van het werk, met toepassing van
art. 879 Ger. W., beveelt dat ter griffie
van het gerecht een medisch dossier
wordt neergelegd met de verklaringen
van de getroffene aan zijn geneesheer
over de omstandigheden van het ongeval en de medische gegevens over die
patient en zijn vroegere toestand.

(VAN DER GHINST T. « CAISSE PATRONALE DU
COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE » N.V.)
ARREST ( vertaling)

(2) Tussen partijen is een dergelijke beslissing een beslissing alvorens recht te doen, en
er kan dus geen cassatieberoep worden ingesteld v66r de eindbeslissing : Cass., 4 nov.
1976 (A. C., 1977, 258).

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 juni 1977 door de
Arbeidsrechtbank te Brussel gewezen;

(3)(4) Cass., 23 juni 1958 (Bull. en Pas., 1958,
·I, 1180);:Cass., 14 juni 1965 (ibid., 1965, I, 1102)
en de noten onder die arresten.

(5) Cass., 14 juni 1965 (BJ11 en Pas., 1965, I,
1102).
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van
nietontvankelijkheid dat verweerster
tegen de voorziening opwerpt en
afleidt uit het feit dat het exploot
waarbij de voorziening wordt betekend als identiteit van verweerster
vermeldt << Naamloze Vennootschap
Caisse patronale du Commerce et de
l'Industrie », terwijl deze in werkelijkheid een gemeenschappelijke
verzekeringskas tegen arbeidsongevallen is, « Caisse patronale du
Commerce et de l'Industrie »
genaamd:
Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging blijkt dat verweerster in de gedinginleidende
dagvaarding zichzelf « Caisse patronale
du
Commerce
et
de
l'Industrie » heeft genoemd; dat het
bestreden vonnis die benaming bij
de aanwijzing der partijen overneemt;
Overwegende
dat
de
aangeklaagde onregelmatigheid geen van
de in artikel 862, § 1, van het
Gerechtelijk Wetboek opgesomde
nietigheden is waarop de regel van
artikel 861 van hetzelfde wetboek
niet van toepassing is;
Dat evenmin blijkt dat die onregelmatigheid verweersters belangen
zou geschaad hebben;
Dat
het
middel
van
nietontvankelijkheid niet kan aangenomen worden;
Over het eerste en tweede middel
samen, afgeleid het eerste, uit de scherrding van de artikelen 458 van het
Strafwetboek, 877 tot 882, 929 van het
Gerechtelijk Wetboek, 20 van het
konink!ijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten, en 97 van de
Grondwet,
doordat, in verband met de vraag of
de partij Lopez Coto het slachtoffer werd
van een ongeval op de weg naar het
werk of thuis, en nu hij had vastgesteld
dat in het ziekenhuis te Anderlecht
(M.H.I.) op die partij een osteosynthesis
werd toegepast, de feitenrechter in het
bestreden vonnis beslist dat de overlegging van betrokkenes medisch dossier,
dat zich in het genoemde ziekenhuis
bevindt « niet kan worden geweigerd

onder voorwendsel van het beroepsgeheim », dat door eiser, als geneesheer
hoofd van de dienst heelkunde van
v6ornoemd ziekenhuis waar de partij
Lopez Coto werd behandeld, in zijn brief
van 25 januari 1977 werd aangevoerd ter
verantwoording van zijn weigering te
voldoen aan het verzoek dit dossier in
de debatten in te brengen, waarvan bij
gerechtsbrief van 19 januari 1977 aan
het ziekenhuis te Anderlecht (M.H.I.)
kennis werd gegeven ten gevolge van het
vonnis van 19 november 1976, en bijgevolg de overlegging van het litigieuze
geneeskundig dossier door neerlegging
op de griffie beveelt, op grond : « dat
schending van het beroepsgeheim door
twee bestanddelen wordt gekenmerkt »
waarvan « het materieel bestanddeel
dat bestaat in de onthulling van confidenties die wegens het uitgeoefende
beroep werden verkregen. Het geheim
heeft betrekking op a! wat een persoon
in de uitoefening van zijn beroep verneemt; dat de rechtspraak aanneemt dat
de behandelende geneesheer omnipracticus of specialist, die door de rechter
verzocht wordt het dossier voor te Jeggen van een zieke die zijn verzekeringsinstelling heeft gedagvaard tot betaling
van de bedragen die hem, naar zijn
oordeel, verschuldigd zijn, in geen enkel
geval, behoudens op verzoek van de
patient zelf, het beroepsgeheim kan
aanvoeren om het hem gedane verzoek
te verwerpen wanneer de gevraagde
documenten inderdaad met het geschil
verband houden; dat in dit geval de
verweerder Lopez Coto akkoord ging
met de voorlegging van het bewuste
medisch dossier; dat het beroepsgeheim
enkel de confidenties dekt die aan de
geneesheer werden gedaan we~;~ns zijn
hoedanigheid en tijdens de uitoefening
van zijn beroep; dat een van de vastgestelde uitzonderingen betrekking heeft
op de ziekenhuisdirecteurs;
dat
artikel 20 van het koninklijk besluit van
31 mei 1885 elke geneesheer verplicht
aan de gerechtelijke overheid kennis te
geven in het geval dat aanleiding kan
geven tot een gerechtelijk onderzoek wat
ten deze in beginsel niet uitgesloten is ...
aangezien in verband met de omstandigheden van het ongeval valse verklaringen konden gedaan zijn; dat in dat geval
erop moet gewezen worden dat de
geneesheer deelneemt aan de werking
van een openbare dienst van een ziekenhuis en dat hem in werkelijkheid door
de heer Lopez Coto geen bijzondere
confidenties werden gedaan; dat het in
dit geval belangrijk is in dit dossier de
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aankomst in het ziekenhuis te kennen
inzake de door hem aangegeven omstandigheden van het ongeval, en zulks
buiten elke inlichting aangaande de
medische gevolgen van het ongeval en
verweerders vroegere toestand of aangaande eender welke inlichting van
medische aard, die volledig gekend
zijn
door
het
deskundigenverslag van dokter Ch. J. Vaeye; dat het
gaat om het onderzoek van de juridische
draagwijdte van de verklaringen in verband met de omstandigheden van de val
.die mijnheer Lopez Coto heeft gedaan >>;
teiWljl uit artikel 458 van het Strafwetboek volgt dat de geneesheer, die in
rechte getuigenis moet afleggen, het
recht heeft elk door het beroepsgeheim
gedekte feit te verzwijgen; hij bijgevolg,
wanneer de rechter hem verzoekt in
rechte documenten voor te leggen die hij
als derde in een geschil bezit, over
hetzelfde recht beschikt de overlegging
te weigeren van documenten die de
schriftelijke weergave bevatten van de
door hetzelfde geheim gedekte feiten; de
toestand van de derde die verzocht
wordt een document in rechte voor te
leggen dienaangaande moet gelijkgesteld
worden met die van de getuige waarvoor
het beroepsgeheim een wettige reden
vormt om te worden ontslagen van het
afleggen van de getuigenis (artikel 929
van het Gerechtelijk Wetboek); het
medisch dossier waarvan vaststaat dat
het ten deze door eiser of op zijn bevel
werd opgesteld als geneesheer en in de
uitoefening van zijn beroep en waarvan
de volledige mededeling door het bestreden vonnis wordt bevolen, zoals in het
vonnis wordt vastgesteld, inlichtingen
bevat omtrent de medische gevolgen van
het ongeval, de vroegere toestand van de
getroffenen en mededelingen van medische aard, dat wil zeggen gegevens die
gedekt zijn door het geheim, zelfs a!
moest het voorwerp van dit geheim op
beperkende wijze uitgelegd worden,
quod non; de omstandigheid dat die
gegevens door een deskundigenverslag
zouden gekend zijn geen beperking
vormt van het recht op geheim van de
geneesheer dat in ieder geval die gegevens dekt; nu die gegevens niet kunnen
gescheiden worden van de andere gegevens van het dossier waarvan de voorlegging in zijn geheel wordt bevolen, bet
geheim in ieder geval op laatstgenoemde
gegevens betrekking heeft, noodzakelijkerwijze tot de eerstgenoemde gegevens
moet uitgebreid worden; geen van de in
het middel aangehaalde motieven van

het bestreden vonnis een afwijking van
die beginselen toestaat en de beslissing
bijgevolg niet wettelijk verantwoord is
(schending ·van de in het middel
bedoelde bepalingen);

het tweede, uit de schending van de
artikelen 458 van het Strafwetboek,
877 tot 882, 929 van het Gerechtelijk
Wetboek, 20 van het koninklijk besluit
van 31 mei 1885 houdende goedkeuring
der nieuwe onderrichtingen voor de
geneesheren, de apothekers en de drogisten, en 97 van de Grondwet,
doordat, in verband met de vraag of
de partij Lopez Coto het slachtoffer werd
van een ongeval op de weg naar het
werk of thuis, en nu hij had vastgesteld
dat in het ziekenhuis te Anderlecht
(M.H.I.) op die partij een osteosynthesis
werd toegepast, de feitenrechter in het
bestreden vonnis beslist dat de overlegging van betrokkenes medisch dossier,
dat zich in het genoemde ziekenhuis
bevindt « niet kan worden geweigerd
onder
voorwendsel
van
het
beroepsgeheim ''• dat door eiser, als
geneesheer hoofd van de dienst heelkunde van voornoemd ziekenhuis waar
de partij Lopez Coto werd behandeld, in
zijn brief van 25 januari 1977 werd
aangevoerd ter verantwoording van zijn
weigering te voldoen aan het verzoek dit
dossier in de debatten in te brengen,
waarvan bij gerechtsbrief van 19 januari 1977 aan het ziekenhuis te
Anderlecht (M.H.I.) kennis werd gegeven
ten gevolge van het vonnis van
19 december 1976, en bijgevolg de overlegging van het litigieuze geneeskundige
dossier door neerlegging op de griffie
beveelt, op grond : « dat schending van
het beroepsgeheim door twee bestandde!Pn wordt gekenmerkt >> waarvan « het
materieel bestanddeel dat bestaat in de
onthulling van confidenties die wegens
het ·litgeoefende beroep werden verkregen. Het geheim heeft betrekking op a!
wat een persoon in de uitoefening van
zijn beroep verneemt; dat de rechtspraak aanneemt dat de behandelende
geneesheer omnipracticus of specialist,
die door de rechter verzocht wordt het
.lossier voor te leggen van een zieke die
zijn verzekeringsinstelling heeft gedagvaard tot betaling van de bedragen die
hem, naar zijn oordeel, verschuldigd
zijn, in geen enkel geval, behoudens op
verzoek van de patient zelf, het beroepsgeheim kan aanvoeren om het hem
gedane verzoek te verwerpen wanneer
de gevraagde documtenten inderdaad
met het geschil verband· houden; dat in
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dit geval de verweerder Lopez Coto
akkoord ging met de voorlegging van het
bewuste medisch dossier; dat het
beroepsgeheim enkel de confidenties
dekt die aan de geneesheer werden
gedaan wegens zijn hoedanigheid en
tijdens de uitoefening van zijn beroep;
dat een van de vastgestelde uitzonderingen betrekking heeft op de ziekenhuisdirecteurs;
dat artikel 20 van l:let
koninklijk besluit van 31 mei 1885 elke
geneesheer verplicht aan de gerechtelijke overheid kennis te geven in het
geval dat aanleiding kan geven tot een
gerechtelijk onderzoek, wat ten deze in
beginsel niet uitgesloten is ... aangezien
in verband met de omstandigheden van
het ongeval valse verklaringen konden
gedaan zijn; dat in dat geval erop moet
gewezen worden dat de geneesheer deelneemt aan de werking van de openbare
dienst van een ziekenhuis en dat hem in
werkelijkheid door de heer Lopez Coto
geen bijzondere confidenties werden
gedaan; dat het in dit geval belangrijk is
in dit dossier de verklaringen van verweerder bij zijn aankomst in het ziekenhuis te kennen inzake de door hem
aangegeven omstandigheden van het
ongeval, en zulks buiten elke inlichting
aangaande de medische gevolgen van
het ongeval en verweerders vroegere
toestand of aangaande eender welke
inlichting van medische aard, die voiledig gekend zijn door het deskundigenverslag van dokter Ch. H. Vaeye; dat het
gaat om het onderzoek van de juridische
draagwijdte van de verklaringen in verband met de omstandigheden van de val
die mijnheer Lopez Coto heeft gedaan »;
terwijl, eerste onderdeel, uit artikel
van het Strafwetboek volgt dat de
geneesheer, die in rechte getuigenis
moet afleggen, het recht heeft elk door
het beroepsgeheim gedekte feit te verzwijgen; hij bijgevolg, wanneer de rechter hem verzoekt in rechte documenten
voor te leggen die hij als derde in een
geschil bezit, over hetzelfde recht
beschikt de overlegging te weigeren van
documenten die de sthriftelijke weergave bevatten van de door hetzelfde
geheim gedekte feiten; de toestand van
de derde die verzocht wordt een document in rechte voor te leggen dienaangaande moet gelijkgesteld worden met
die van de getuige waarvoor het
beroepsgeheim een wettige reden vormt
om te worden ontslagen van het afleggen van de getuigenis ( artikel 929 van
het Gerechtelljk Wetboek); het gebruik
van dat recht niet beperkt wordt door de
omstandigheid dat de gevraagde docu-

menten betrekking zouden hebben op
het geschil of vereist zouden zijn voor de
oplossing ervan en evenmin, aangezien
dit recht van openbare orde is, door de
instemming van de partij met de geweigerde overlegging, en ook niet door de
bepalingen van het. koninklijk besluit
van 31 mei 1885, die geen afbreuk
konden doen aan het recht op het
geheim voor het gerecht, zoals het volgt
uit artikel 458 van het Strafwetboek,
inzonderheid in de gevalleri die, zoals
het bestreden vonnis ten deze vaststelt,
tot een gerechtelijk vooronderzoek tegen
de patient kunnen aanleiding geven; er
evenmin enige bijzondere beperking van
het recht op geheim voor het gerecht
bestaat aan de zijde van de geneesheren
of de directeurs van ziekenhuizen en
ook niet kan gevonden worden in de
omstandigheid dat de geneesheer deelneemt aan de werking van een openbare
ziekenhuisdienst of dat de patient hem
geen bijzondere confidenties zou hebben
gedaan; het voorwerp van het geheim
niet beperkt is tot het, juridisch onbestaand, begrip van bijzondere confidenties van de patient aan de geneesheren;
het geheim elk feit omvat dat de geneesheer vernomen of ontdekt heeft in zijn
hoedanigheid en tijdens de uitoefening
van zijn beroep en deswege alle gegevens dekt van het medisch dossier van
de patient, waarvan vaststaat dat het
opgesteld werd door of op bevel van de
geneesheer in die hoedanigheid en tijdens die uitoefening; daaruit volgt dat
de beslissing, op grond van de in het
middel aangevoerde i:edenen, de voorlegging in de rechte te bevelen van dat
medisch dossier niet wettelijk verantwoord is (schending van de in het
middel bedoelde bepalingen);
tweede onderdeel, het geheim in elk
geval de verklaringen van de patient in
het medisch dossier dekt, waarvan het
vonnis vaststelt dat zij bij zijn aankomst
in het ziekenhuis werden afgelegd en
betrekking hebben op de omstandigheden van zijn ongeval en van de val die
hij deed, en dus op de rechtstreekse
oorzaak van zijn letsel, en waarvan
ovo;rigens vaststaat dat eiser ze enkel
heeft vernomen en dat ze door hem of
op zijn bevel in genoemd dossier slechts
vastgelegd werden in zijn hoedanigheid
en door de uitoefening van zijn beroep
als geneesheer hoofd van de dienst waar
de patient werd behandeld, zelfs wanneer die verklaringen niets uitstaande
zouden hebben met de medische gevolgen van het ongeval, met de vroegere
toP<:tand van de patient of met andere
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overlegging wordt bevolen van bet
mediscb dossier met dergelijke verklaringen niet wettelijk verantwoord is
(scbending van de in bet middel
bedoelde bepalingen);
derde onderdeel, zelfs wanneer men
zou aannemen, quod non, dat enkel
feiten die uiteraard gebeim zijn of die
uitdrukkelijk of stilzwijgend aan de
geneesbeer werden toevertrouwd in zijn
boedanigbeid en tijdens de uitoefening
van zijn beroep door bet gebeim gedekt
zijn, bet bestreden vonnis ten deze niet
kon ontkennen dat de verklaringen van
de patient bet kenmerk vertoonden van
uiteraard gebeime of aan de geneesbeer
toevertrouwde feiten, van welke verklaringen bet vonnis vaststelt dat zij afgelegd werden bij zijn aankomst in bet
ziekenbuis en dat zij betrekking bebben
op de omstandigheden van bet ongeval
en op de val die bij deed en dus op zijn
bevel in bet mediscb dossier vastgelegd
werden, enkel in zijn hoedanigbeid en
door de uitoefening van zijn beroep als
geneesbeer boofd van de dienst waar de
patient werd behandeld, zelfs wanneer
die verklaringen niets uitstaande bebben
met de medische gevolgen van bet
ongeval, met de vroegere toestand van
de patient of met andere mededelingen
van mediscbe aard, zonder bet wettelijk
begrip van bet beroepsgebeim te miskennen, zelfs wanneer daaraan een dergelijke beperkte zin wordt gegeven; de
beslissing waarbij de overlegging wordt
bevolen van bet mediscb dossier met
dergelijke verklaringen niet wettelijk
verantwoord is (scbending van de in bet
middel bedoelde bepalingen) :

Overwegende dat het bestreden
vonnis, met toepassing van artikel 879 van het Gerechtelijk Wethoek, de overlegging beveelt van
verweerders medisch dossier dat
door eiser werd opgesteld naar aanleiding van verweerders ongeval
waardoor hij naar het ziekenhuis te
Anderlecht werd overgebracht;
Overwegende dat eiser, om zich
aan die verplichting te onttrekken,
voor de feitenrechter aanvoerde dat
hij zich gebonden achtte door het
beroepsgeheim,
ingevolge
artikel 458 van het Strafwetboek;

Overwegende dat, enerzijds, ingevolge een grondbeginsel dat in
strafzaken werd vastgelegd in de
artikelen 80, 157, 189 en 304 van het
Wetboek van Strafvordering en in
burgerlijke zaken in artikel 928 van
het Gerechtelijk Wetboek, de getuigen die opgeroepen worden om in
rechte te verschijnen getuigenis
moeten afleggen over de hen
bekende feiten;
Dat, anderzijds, artikel 877 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat,
wanneer
er
gewichtige,
bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan dat
een partij of een derde een stuk
onder zich heeft dat het bewijs
inhoudt van een ter zake dienend
feit, de rechter kan bevelen dat het
stuk of een eensluidend verklaard
afschrift ervan bij het dossier van
de rechtspleging wordt gevoegd;
Overwegende dat, hoewel de personen die uit hoofde van hun staat
of hun hun beroep ingevolge
artikel 458 van het Strafwetboek tot
geheimhouding verplicht zijn, niet
verplicht zijn uitleg te geven over
feiten waarvan zij kennis hebben
gekregen door hun staat of hun
beroep die afwijking op de algemene regel beperkt moet worden tot
de maatschappelijke noodwendigbeden waardoor zij gemotiveerd en
verantwoord wordt;
Overwegende dat de geneesheren
behoren tot de noodzakelijke confidenten die krachtens artikel 458
verplicht worden het stilzwijgen te
bewaren over al wat ze aldus vernamen hebben in de uitoefening van
hun ambt of wegens het vertrouwen
dat aan hun beroep is gehecht;
Dat die verplichting van openbare
orde en de daaruit voortvloeiende
onschendbaarheid inzake getuigenis
of overlegging in rechte van het
medisch dossier, wat de geneesheren betreft, berusten op de noodzakelijkheid een volledige zekerheid
te verschaffen aan de personen die
zich aan hen moeten toevertrouwen
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of, volgens de eigen gegevens van
de zaak, het stilzwijgen van de
geneesheer niet van zijn doel is
afgewend;
Overwegende dat, door om de in
de middelen gepreciseerde motieven, de overlegging van verweerders
medisch dossier te bevelen terwijl
het dossier, volgens de vaststellingen van het vonnis, verklaringen
bevatte van de verweerder omtrent
de omstandigheden zelf van het
ongeval en alle medische gegevens
over de patient en over zijn vroegere toestand, het vonnis zijn
beslissing niet wettelijk verantwoordt;
Dat de middelen gegrond zijn;

en aldus aan elke patient de verzorging te waarborgen die zijn gezondheidstoestand vereist, ongeacht de
oorzaak; dat die verplichting alle
confidenties van de zieke omvat,
zelfs wanneer zij met name gekend
waren door een achteraf opgestelde
deskundigenverslag;
Dat het beroepsgeheim de openbare orde raakt en de zieke daarover dus niet kan beschikken; dat
de geneesheer niet ontheven wordt
van het geheim door de omstandigheid dat de zieke zou ingestemd
hebben met het verspreiden van de
door hem aan de geneesheer gedane
confidenties;
Dat bet geheim evenmin wordt
beperkt door het voorschrift van
artikel 20 van het koninklijk besluit
van 31 mei 1875 houdende goedkeuring van de nieuwe onderrichtingen
voor de geneesheren, de apothekers
en de drogisten, luidens welk elke
geneesheer, geroepen in gevallen
die aanleiding kunnen geven tot een
gerechtelijk
onderzoek
daarvan
ogenblikkelijk aan de gerechtelijke
overheid kennis moet geven, nu die
wettelijke bepaling de afwijkingen
op de genoemde regel niet kon
uitbreiden buiten de door haarzelf
gestelde grenzen;
Dat de geneesheer, ongeacht of
hij directeur is van of verbonden is
aan een ziekenhuis waar de zieke
zich heeft aangemeld, die de eerste
zorgen verstrekt aan het slachtoffer
van een ongeval, in de regel moet
worden beschouwd als de behandelende geneesheer van de patient en
als dusdanig door he.t beroepsgeheim is gebonden;
Overwegende dat, nu het beroepsgeheim enkel betrekking heeft op
feiten die uiteraard geheim zijn of
die, uitdrukkelijk of stilzwijgend,
a~m de geneesheer worden toevertrouwd, de bedoeling en de wil van
de wet zeker voorbijgestreefd en
miskend zouden worden wanneer
de vrijstelling om getuigenis af te
leggen of het dossier over te leggen
zou uitgebreid worden tot feiten die
een dergelijk karakter ontberen;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding wordt gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat de feitenrechter erover zal
beslissen; verwijst de zaak naar de
Arbeidsrechtbank te Nijvel.
30 oktober 1978 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Closon
Gelijkluidende conclusie van de h.
advocaat-generaal
Duchatelet,
Advocaten : mrs. Simont, Dassesse.

3' KAMER- 30 oktober 1978

WERKLOOSHEID -

WACHTIIJD - WERKNEMER MET UJT EIGEN WIL VERKORTE WERKTIJD, IN DE ZIN VAN ART. 130, § 2BIS.
K.B. 20 DEC. 1963 - WERKNEMER MET UIT
EIGEN WIL VERKORTE WERKTIJD DIE WIL DAT
REKENING WORDT GEHOUDEN MET ZIJN
HALVE ARBEIDSDAGEN IN EEN ONDERNEMING WAAR DE WEKELIJKSE ARBEID OVER
VIJF DAGEN VERDEELD IS - HET AANTAL
HALVE DAGEN MOET MET 20 PCT. WORDEN
VERHOOGD.

Wanneer een werknemer met uit eigen
wil verkorte werktijd, in de zin van
art. 130, § 2bis, KB. 20 dec. 1963
betreffende arbeidsvoorziening en
werkloosheid, om aanspraak te kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen, doet gelden dat hij halve dagen

-242werkzaam is geweest in een onderneming waar de wekelijkse arbeid normaal en gewoonlijk over vijf dagen
verdeeld is, wordt het aantal halve
arbeMsdagen met 20 pet. verhoogd.
(Artt. 118, 125bis en 130, § 2, K.B.
20 dec. 1963 en art. 7 M.B. 4 juni 1964.)
{R.V.A. T. VANDERMEER)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 juni 1977 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, ll8, 120, 121, 122, 124, 125bis en
143bis van het koninklijk besluit van
20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, zoals ze
aangevuld en gewijzigd werden, artikel 121 bij artikel 1 van bet koninklijk besluit van 4 april 1966, artikel 122
bij de artikelen 1 van het koninklijk
besluit van 5 november 1965, 1 van het
koninklijk besluit van 5 februari 1969,
7 van het koninklijk besluit van
12 november 1970, ll, 1", van het koninklijk besluit van 26 april 1976 en 3 van
het koninklijk besluit van 12 juli 1976,
artikel 124 bij de artikelen 1 van het
koninklijk besluit van 3 oktober 1968,
1 van het koninklijk besluit van
.29 januari 1974 en 3, 1", 2", 3" van het
koninklijk besluit van 22 november 1976,
artikel 125bis bij artikel 2 van het
koninklijk besluit van 26 april 1976 en,
voor zoveel nodig, uit de schending van
deze aanvullende en wijzigende bepalingen alsmede van artikel 7 van het
ministerieel besluit van 4 juni 1964
inzake werkloosheid,
do01·dat het arrest, evenals het beroepen vonnis, verklaart dat artikel 7 van
het ministerieel besluit van 4 juni 1964
tot uitvoering van de artikelen 121 en
122 van het koninklijk besluit ·van
20 december 1963, die van toepassing
zijn op de halve arbeidsdagen waarvan
sprake in artikel 125bis van voormeld
besluit van 20 december 1963, geldt
zowel voor de werknemers met volledige
werktijd als voor de werknemers met uit
eigen wil verkorte werktijd, en dientengevolge beslist dat, nu verweerster vijf
halve dagen per week hal gewerkt, bet
aantal arbeidsdagen waarop zij zich kan
beroepen om in aanmerking te komen
voor de werkloosheidsuitkeringen met
20 pet. moet worden verhoogd, zodat zij
aldus dEl 450 halve dagen bereikt die zij

kraehtens artikel ll8 van voormeld
koninklijk besluit van 20 deeE'mber 1963
moet hebben om aanspraak te kunnen
maken op de werkloosheidsuitkeringen;
terwijl de wetgever, door onder
bepaalde voorwaarden werkloosheidsuitkeringen toe te kennen aan de werknemers die uit eigen wil in een dienstbetrekking met verkorte werktijd zijn
tewerkgesteld, geenszins de bijzondere
markt van de dienstbetrekking met uit
eigen wil verkorte werktijd heeft willen
gelijkstellen met de algemene arbeidsmarkt die steunt op een volledige dienstbetrekking, zodat de wettelijke bepalingen die reeht geven op de verminderde werkloosheidsuitkeringen restrietief
moeten worden uitgelegd en, bij stilzwijgen van de teksten, de regels betreffende
de toekerining van werkloosheidsuitkeri.ngen in een volledige dienstbetrekking
met van toepassing zijn op .een dienstbetrekking met uit eigen wil verkorte
werktijd, waaruit volgt dat het arrest,
door voormeld artikel 7 van het ministerieel besluit · van 4 juni 1964 toe te
passen en het aantal halve arbeidsdagen
vart verweerster toe te passen en het
aantal halve arbeidsdagen van verweerster .met 20 pet. te verhogen, de in het
middel vermelde wettelijke bepalingen
schendt en, bijgevolg, niet wettlg is
verantwoord :
· Overwegende dat artikel 125bis,
lld 1, van het koninklljk besluit van
20
december
1963
betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid
bepaalt dat op werkloosheidsuitkeringen gerechtigd zijn de werknemers die gedurende zoveel halve
arbeidsdagen
als
arbeidsdagen
bepaald in artikelen 113, 120 en 124,
uit eigen wil in een dlenstbetrekking met verkorte werktijd als
bedoeld in artikel 130, § 2bis,
tweede lid, tewerkgesteld zijn;
Dat, naar luid van lid 2 van dat
artikel 125bis, de artikelen 121,
122 en 125 van toepassing zijn op de
halve arbeidsdagen bedoeld in het
eerste lid;
Dat volgens artikel 121 de mimster, na advies van het beheerscomite, bepaalt volgens welke regelen
de arbeidsdagen worden berekend;
Dat in het ministerieel besluit van
4 juni 1964 inzake werkloosheid, in
hoofdstuk II, onder de titel << Voorschriften tot uitvoering van de
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artikelen 121 en 122 van het
koninklijk besluit betreffende de
berekening van de arbeidsdagen en
de halve arbeidsdagen », · een
artikel 7 voorkomt dat luidt als volgt
<< het aantal arbeidsdagen dat een
werknemer werkzaam is geweest in
een onderneming waar de wekelijkse arbeici normaal en gewoonlijk
over vijf dagen verdeeld is, tegen
betaling van een loon overeenstemmend met dat van een volle
arbeidsweek, wordt met 20 pet.
verhoogd >>;
Dat uit al deze verschillende
bepalingen
samen
volgt
dat
genoemd artikel 7 van toepassing is
op de halve arbeidsdagen die verricht werden door een werknemer
die uit eigE'n wil in een dienstbetrekking met verkorte werktijd is
tewerkgesteld zoals deze is geregeld
bij artikel 125bis van het koninklijk
besluit van 20 december 1963;
Dat het middel naar recht faalt;
. Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
30 oktober 1978 - 3' kamer '- Voorzitde h. Gerniers, afdelingsvoorzitter
--'-' Verslaggever : de h. Meeus - Andersluidende conclusie (1) van de h.
Duchatelet, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Simont, Butzler.
tfc?r :
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ARBEIDSONGEVAL

ONGEVALSAANGIITE BIJ DE VERZEKERAAR - ARBEIDSINSPECTEUR DOOR DE VERZEKERAAR . NIET
ERVAN
VERWITIIGD
OAT
ER
TWIJFEL
BESTAAT OVER DE TOEPASSING VAN DE
ARBEIDSONGEVALLENWET HET BESTAAN
OF DE AARD VAN HET ONGEVAL KAN DOOR
DE VERZEKERAAR WORDEN BETWIST.

De omstandigheid dat de verzekeraar
van de werkgever de arbeidsinspecteur
niet ·binnen twee weken na de ontvangst van de ongevalsaangifte ervan
heeft verwittigd dat er naar z1jn
(1) Men leze de conclusie O.M. m Bull. en
Pas., 1979; I, 254.

menjng twUfel bestaat over de toepassing van de wet, neemt niet weg dat
die verzekeraar het bestaan of de aard
van het ongeval kan betwisten.
(Art. 63, § 1, eerste lid, A.Ong.)
(« A.G. VAN 1830 - BELGISCHE MAATSC:HAPPIJ
VAN
ALGEMENE VERZEKERINGEN
BRAND
ONGEVALLEN EN ALLERLEI RISICO'S " N.V. T.
LIETAR M.)

ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 mei 1977 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 6, inzonderheid
§ 2, 7, 8, inzonderheid § 2, 1", 22, 23,. 24,
63, inzonderheid §§ 1 en 2, van de
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
6, 1128, 1131, 1133, 1350, inzonderheid 4",
en 1354 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, met wijziging van
het beroepen vonnis, beslist dat verweerster, op 27 november 1973, een
ongeval op de weg naar en van het werk
is overkomen en een deskundigenonderzoek beveelt tot vaststelling van de
verschillende soorten ongeschiktheid die
er voor haar uit voortgevloeid zijn en
.dat, om aldus te beslissen, het arbeidshof, n~ erop gewezen te hebben dat,
toen e1seres op 20 december 1973 de
ongevalsaangifte ontving, zij geen enkele
betwisting heeft opgeworpen en dat zij
geen beroep heeft gedaan op de onderzoeksprocedure waarvan sprake in
artikel 63 van de arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, steunt op de motivering dat, om te vermijden dat de verzekeraar een betwisting in verband met
het ongeval zou opwerpen op een
moment dat het voor de getroffene niet
meer mogelijk zou zijn het nodige
bewijsmateriaal bijeen te brengen,
genoemd artikel 63 voorschrijft dat de
verzekeraar die de toepasselijkheid van
de wet betwist binnen een termijn van
twee weken vanaf de ontvangst van de
aangifte van het ongeval de arbeidsinspekteur moet verwittigen opdat ·deze
een onderzoek zou kunnen instellen en
de getroffene in kennis stellen van de
opgeworpen betwisting; dat eiseres niet
heeft betwist dat het ongeval voor vergoeding in aanmerking kon komen en
evenmin om die onderzoeksprocedure
heeft gevraagd binnen de haar bij de
wet opgelegde termijn; dat zij, derhalve,
niet meer ontvankelijk is een dergelijke
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wanneer zij aantoont, hetgeen zij niet
doet, dat de erkenning van het recht van
de getroffene die voortvloeide uit dit
gebrek aan betwisting binnen de wettelijke termijn bij vergissing heeft plaatsgehad,
terwijl artikel 63 van de wet van
10 april 1971, dat in § 1 bepaalt dat de
verzekeraar die, bij de ontvangst van de
ongevalsaangifte, twijfelt over de toepassing van de wet op het ongeval binnen
twee weken de arbeidsinspekteur verwittigt en, in § 2, dat in dit geval of zo
de verzekeraar weigert het ongeval als
een arbeidsongeval te erkennen hij binnen dezelfde tijd de verzekeringsinstelling verwittigt waarbij de getroffene is
aangesloten of waar hij is ingeschreven
overeenkomstig de wetgeving betreffende de verplichte verzekering tegen
ziekte en invaliditeit, enkel strekt tot
bescherming van de eventuele rechten
van de werknemer op de vergoedingen
van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, indien komt vast te staan
dat het ongeval dat hem is overkomen
geen arbeidsongeval is; het feit dat de
verzekeraar die verwittiging niet binnen
de , voorgeschreven termijn aan de
arbeidsinspekteur of aan de verzekeringsinstelling heeft gezonden voor hem
hoogstens tot gevolg kan hebben dat hij
krachtens artikel 63, § 2, die vergoedingen zelf moet betalen, doch hem helemaal niet het recht ontneemt om nadien
nog te betwisten dat de wet van toepassing is op het . ongeval, en geenszins
impliceert dat hij het recht van de
getroffene heeft erkend (schending van
artikel 63, inzonderheid §§ 1 en 2, van de
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971);
en terwijl de bepalingen inzake het
toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwetgeving van openbare orde zijn
en zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke bekentenis niet kan slaan
op zaken waarvover men volgens de wet
niet mag beschikken en waarover geen
dading mag worden aangegaan (scherrding van de artikelen 6, 1128, 1131, 1133,
1350, inzonderheid 4", 1354 van het Burgerlijk Wetboek, en 6, inzonderheid § 2,
van
de
arbeidsongevallenwet
van
10 april 1971), zodat het arrest, door te
110rdelen dat eiseres de
rechten van
\erweerster impliciet heeft erkend
umdat zij de arbeidsinspekteur niet binnen twee weken na de ongevalsaangifte
heeft verwittigd dat er bij haar twijfel
bestqnd over de toepassing van de wet

en, door op deze beweerde erkenning te
steunen om te beslissen dat verweerster
een ongeval op de weg naar en van het
werk is overkomen, aile in het middel
vermelde wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat op grond van
geen enkele bepaling van de arbeidsongevallenwet kan worden beslist
dat de verzekeraar het bestaan of
de aard van. een ongeval niet meer
kan betwisten als hij de arbeidsinspekteur niet he eft verwi ttigd binnen twee weken die volgen op de
ontvangst van de aangifte van dit
ongeval; dat de wet niet een dergelijk gevolg toekent aan het feit dat
de verzekeraar die verwittging niet
heeft gedaan gedurende deze termijn, doch hem enkel voorschrijft
de arbeidsinspekteur te verwittigen
indien hij van oordeel is dat er
twijfel bestaat over de toepassing
van de wet op het ongeval en niet
zo hij weigert het ongeval als een
arbeidsongeval te erkennen;
Overwegende weliswaar dat de
verzekeraar-arbeidsongevallen
in
die
beide
gevallen,
krachtens
artikel 63, § 2, van de arbeidsongevallenwet binnen dezelfde tijd van
twee weken die volgen op de ontvangst van de ongevalsaangifte de
verzekeringsinstelling moet verwittigen waarbij de getroffene is aangesloten of waar hij is ingeschreven
overeenkomstig
de
wetgeving
betreffende de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit;
Dat die kennisgeving nochtans
enkel tot doel heeft de eventuele
rechten van de getroffene in het
kader van de wetgeving inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering te
beschermen en dat het verzuim van
de verzekeraar die verplichting tijdig na te komen, overeenkomstig
voormelde wetsbepaling, aileen tot
gevolg heeft dat hij de vergoedingen
wegens
arbeidsongeschiktheid
waarvan sprake in de verplichte
verzekering tegen ziekte en invaliditeit moet betalen vanaf het begin
van de ongeschiktheid tot en met
inbegrip van de dag van de aangifte;
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wettig kon steunen op het in het
middel bekritiseerde motief;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende
dat,
krachtens
artikel 68 van
de wet van
10 april 1971, de kosten ten laste
moeten komen van eiseres;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; veroordeelt eiseres in de
kosten; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Bergen.
30

oktober

1978

3' kamer

-

Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : baron Vin<;otte - Gelijkluidende conclusie van de
h.

Duchatelet,

advocaat-generaal

Advocaten: mrs. Fally, DeBruyn.

5° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN- BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT
BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ,
WELKE DE INRICHTI-"'G AANWIJST WAARIN
DE INTERNERING ZAL PLAATSVINDEN - CASSATIEBEROEP NIET ONTVANKELIJK.

6° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT) - COMMISSIE
TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ,
WELKE DE INRICHTING AANWIJST WAARIN
DE INTERNERING ZAL PLAATSVINDEN - CASSATIEBEROEP NIET ONTVANKELIJK.

1o Bij gebrek aan een conclusie is regel-

matig met redenen omkleed de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij waarbij een
verzoek om voorlopige invrijheidstelling van de gei'nterneerde wordt afgewezen op grand van de vaststelling dat
zijn geestestoestand niet voldoende
verbeterd is en de voorwaarden voor
zijn reclassering niet vervuld z~jn (1).
(Art. 97 Gw. en art. 18, eerste lid, wet
tot bescherming van de maatschappij.)

2' KAMER - 31 oktober 1978

1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT) - BESLISSING
VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN
DE MAATSCHAPPIJ WAARBIJ DE INVRIJHEIDSTELLING VAN DE GE.iNTERNEERDE
WORDT GEWEIGERD - GEEN CONCLUSIE REDENGEVING.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - IN PLEIDOOI ONTWIKKELDE GRIEVEN -- GEE:< VERPLICHTING VOOR DE RECHTER ZE TE BEANTWOORDEN.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN STRAFZAKEN GEEN
CONCLUS!E - GEEN VERPLICHTING VOOR DE
RECHTER DE STUKKEN VAN HET DOSSIER OF
DE GEGEVENS VAN DE ZAAK, WAAROP HIJ
ZIJN BESLISSING STEUNT, NADER AAN TE
DU!DEN.

4° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT) - VERBETERING
VAN DE GEESTESTOESTAND VAN
·TERNEERDE EN VERVULLING VAN
WAARDEN VOOR RECLASSERINGLING DOOR DE COMMISSIE TOT
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ.

DE GE.iNDE VOORBEOORDEBESCHER-

2o De feitenrechter is niet verplicht te

antwoorden op de grieven die vom·
hem door de beklaagde of zijn raadsman in pleidooi zijn voorgedragen (2).
(Art. 97 Gw.)

.

3° Bij ontstentenis van- een conclusie, is

de rechter niet verplicht de stukken
van het dossier of de gegevens van de
zaak, waarop hij zijn beslissing
grondt, nader aan te duiden (3). (Art.
97 Gw.)
4° De commissie tot bescherming van de

maatschappij beoordeelt op onaantastbare wijze, in feite, of de geestestoestand van de eei'nterneerde voldoende
verbeterd is en/of de voorwaarden
voor zijn reclassering vervuld zijn (4).
(Art. 18, eerste lid, wet tot bescherming van de maatschappij.)

5° en 6° Geen cassatieberoep staat open.
tegen de beslissing van de commissie
tot bescherming van de maatschappij,
welke ter uitvoering van een rechterlijke beslissing tot internering de
(1) Cass., 21 maart 1978 (A.C., 1978, 846).
(2) Cass., 19 okt. 1976 (A. C., 1977, 209).
(3) Cass., 5 feb. 1974 (A.C., 1974, 610).
(4) Cass., 21 juni 1977 (A.C., 1977, 1089);
raadpl. Cass., 5 april 1978 (A.C., 1978, 895).

-246inrichHng aanwijst waarin deze internering zal plaatsvinden (1). (Art.
608 Ger.W.; art. 14 wet tot bescherming van de maatschappij.)
{VANDERVEKEN)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 15 september 1978
gewezen door de Commissie tot
bescherming van de maatschappij
ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de hulpgevangenis te
Leuven:
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet en
van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de eerbiediging vah de rechten
van de verdediging,
doordat de beslissing het verzoek van
eiser tot invrijheidstelling verwerpt en
het gesticht tot sociaal verweer te Doornik aanwijst om er zij:p internering
verder te ondergaan,
terwijl, wanneer de commissie een
verzoek tot invrijheidstelling van de
gelnterneerde verwerpt, zij een beslissing neemt over de persoo:hlijke vrijheid
en haar beslissing in die mate een
vonnis is dat met redenen moet omkleed
zijn; de bestreden beslissing niet kan
aangezien worden als « met redenen
omkleed », de commissie zich bedient
van een bij voorbaat getypte tekst,
waarbij in het beschikkend gedeelte
enkel de verwijzing naar Doornik werd
bijgetypt; eiser niet kan uitmaken
waarom hij naar Doornik wordt verwezen; de commissie de redenen niet
aangeeft waarom zij oordeelt dat de
reclassering van eiser niet is verzekerd
of zijn geestestoestand niet is verbeterd;
de commissie daartoe zeker gehouden
was, te meer daar het verslag van de
maatschappelijk assistente en het advies
van het openbaar ministerie gunstig
waren; de commissie verwijst naar de
inhoud van ~ het » verslag, zonder te
bepalen welk verslag, psychiatrisch of
sociaal, wordt bedoeld; de commissie ook
nergens de mondelinge voorstellen van
eiser tot reclassering en medische begeleiding weerlegt; eiser aldus totaal onwetend blijft betreffende de voorwaarden
waaraan hij moet voldoen, wil hij voor
invrijheidstelling in aanmerking komen :
(1) Cass., 21 jan. 1975 (A.C., 1975, 568).

a) In zoverre het middel gericht is
tegen de beslissing waarbij eisers
verzoek tot invrijheidstelling wordt
verworpen.
Overwegende dat, bij ontstentenis
van een conclusie, de commissie tot
bescherming van de maatschappij
haar beslissing tot behoud van de
internering naar eis van recht met
redenen omkleedt door te overwegen, zoals ten deze, dat de geestestoestand van de ge'interneerde
niet voldoende is verbeterd en de
voorwaarden van zijn reclassering
niet zijn vervuld;
Dat de commissie niet verplicht
was te antwoorden op de middelen
die door de ge'interneerde of zijn
raadsman in pleidooi waren voorgedragen;
Overwegende dat, nu de commissie evenmin gehouden was de stukken van het dossier of de gegevens
aan te wijzen waarop zij de beslissing liet steunen, het middel, in
zoverre het aanvoert dat verzuimd
werd in de beslissing aan te duiden
welke de aard was van het onder de
in acht genomen bestanddelen van
het dossier vermelde verslag, bij
gebrek aan belang niet .ontvankelijk
is;
Overwegende dat het middel voor
het overige opkomt tegen de onaantastbare beoordeling van de feitenrechter met betrekking tot de evolutie van de geestestoestand van de
ge'interneerde . en de vervulling van
de voorwaarden van zijn reclassering, en in zoverre evenmin ontvankelijk is;

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantH\le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
b) In zoverre het middel gericht is
tegen de beslissing waarbij de
inrichting wordt aangewezen waar
eiser zijn internering verder zal
ondergaan.

-247Overwegende dat, nu zodanige
beslissing niet voor cassatieberoep
vatbaar is, het middel niet ontvankelijk is;
Om die redenen,
voorziening.

verwerpt

de
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1° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING
STRAFZAKEN WEIGERING VAN DE
VERBALISANTEN EERST ElSER TE VERHOREN, OFSCHOON HIJ KLAGER WAS OMSTANDIGHEID DIE GEEN ~CHENDING VAN
DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING IMPLICEERT.

2° CASSATIETIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN - MIDDEL HIERUIT. AFGELEID DAT
STUKKEN NIET BIJ RET DOSSIER GEVOEGD
WERDEN DAT AAN DE RECHTER IN HOGER
BEROEP WERD VOORGELEGD - M!DDEL VOOR
RET EERST VOOR RET HOF VOORGEDRAGEN
- NIET ONTVANKELIJK.

3° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- MIDDEL DAT ENKEL BETRER:KING HEEFr
OP DE PROCEDURE VOOR DE EERSTE RECHTER MIDDEL DAT GEEN BETREKKING
HEEFT OP DE BEVOEGDHEID EN NIET AAN DE
RECHTER IN HOGER BEROEP .IS VOORGELEGD
- NIET ONTVANKEL!JK MIDDEL:

4° CASSATIEMIDDELEN -

ST~FZAKEN

- MIDDEL DAT OP EEN ONJUISTE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN BESLISSING
STEUNT - MIDDEL DAT FEITEL!JKE GRONDSLAG MIST.

5° MISDRIJF -

1o De weigen'ng van de verbalisanten in

de eerste plaats eiser te verhoren,
ofschoon hij klager was, ]evert geen
schending van de rechten van de
verdediging op.
2" Het middel dat hieruit is afgeleid dat

stukken nie.t gevoegd werden. bij het
dossier dat aan de rechter in hager
beroep werd voorgelegd, kan niet voor
het eerst voor het Hoi worden voorge:._
dragen (1).
3' Eeii middeJ dat geen betrekking heeit

op de bevoegdheid, doch enkel op de
procedure voor de eerste rechter, en
dat niet aan de rechter in hager
beroep is ovei-gelegd kan niet voor het
eerst voor het Hoi worden vooz-gedragen (2).
'
4' Feitelijke grondslag mist het middel

dat op een onjuiste uitlegging van de
bestreden beslissz'ng berust (3).
5' Voor

het misdriji beteugeld bij
art. 276 Sw. is niet vereist dat de
smaad op een openbare plaats
gepleegd werd.

6' Wanneer wegens verscheidene mis-

drijven een enkele strai is uitgespro,
ken, is niet ontvankelijk, wegens ·het
ontbreken van belang, de eis tot vernietiging van de beslissing op de
straivordezing, die gegrond is op een
middel dat slechts op een van deze
misdrijven betrekking heeft, als de
uitgesproken strai wettelijk verantwoord blijit door een ander misdziji
(4). (Artt. 411 en 413 Sv.)
(FOLIE)
ARREST

RET HOF;- Gelet op het bestre~
den arrest, op 25 april 1978 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de rechten van de verdediging,

SMAAD AAN DE POLIT!E -

BESTANDDELEN.

6° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- STRAFVORDER!NG - EEN ENKELE STRAF
U!TGESPROKEN WEGENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING
HEEFr OP EEN VAN DIE M!SDRIJVEN- STRAF
WETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN ANDER
MISDRIJF ,.- NIET ONTVANKEL!JK.

(1) Raadpl. Cass., 24 mei 1976 (A.C., 1976,
1052).
(2) Cass., 23 mei 1978 (A.C., 1978, 1119};
raadpl. Cass., 29 maart 1977 ~ibid., 1977, 820) en
7 feb. 1978 (ibid., 1978, 676).
(3) Cass., 30 april 1974 (A.C., 1974, 955}.
(4) Cass., 23 mei 1978 (A.C., 1978, 1122).

-248doordat de zaak ten laste van eiser in
behandeling werd genomen en veroordelingen tegen hem werden uitgesproken,
terwijl, eerste onderdeel, de correctionele rechtbank de zaak ten laste van
eiser heeft behandeld niettegenstaande
de afwezigheid van zijn raadsman, door
overmacht verhinderd ingevolge het
blokkeren van een lift, en het arrest,
waar het oordeelt dat eiser op tijd zijn
raadsman had moeten verwittigen, de
afwezigheid van een raadsman, zonder
dat de rechtbank van de afwezigheid in
kennis werd gesteld ten einde een uitstel
te verlenen, verwart met de afwezigheid
van de raadsman met inkennisstelling
van die afwezighe1d door een ander lid
van de balie met verzoek de zaak hetzij
te verdagen hetzij aan te houden totdat
de raadsman in de mogelijkheid zou zijn
ter zitting te verschijnen;
tweede onderdeel, de verbalisanten
geweigerd hebben in de eerste plaats
over te gaan tot het verhoor van eiser,
niettegenstaande hij klager was;
derde onderdeel, twee processenverbaal, die in principe bij het. dossier
hadden moeten gevoegd worden, niettegenstaande het aandringen van eiser
nooit gevoegd werden;
vierde onderdeel, de eerste rechter
geweigerd heeft over te gaan tot het
verhoor van twee personen, die konden
bevestigen dat eiser niet drunken was :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
het Hof zou verplichten de ingeroepen feitelijke omstandigheden na te
gaan;
Dat het onderdeel feiten met
recht vermengt;
Wat
het
tweede
onderdeel
betreft :
Overwegende dat de ingeroepen
omstandigheden geen miskenning
inhouden van de rechten van de
verdediging;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser voor het
hof van beroep een conclusie heeft
genomen waarbij hij in verband
met het niet-voegen van stukken,

die hij meende gevoegd te moeten
worden, de schending van de rechten van de verdediging heeft ingeroepen;
Dat, nu die schending voor het
eerst voor het Hof wordt ingeroepen, het onderdeel niet ontvankelijk
is;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
alleen gericht is tegen de beslissing
van de eerste rechter en derhalve
niet ontvankelijk is;
Dat het middel niet kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 13 van de
wet van 3 januari 1933 en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest eiser veroordeelt
wegens het dragen van een jacht- of
sportwapen,
terwijl het aanneemt dat het eiser
geoorloofd was een sportwapen te dragen en derhalve niet zonder tegenstrijdigheid in de motieven kon beslissen dat
zulks hem niet geoorloofd was op het
ogenblik van de feiten :

Overwegende dat he~ arrest
geenszins beslist dat het eiser
geoorloofd was een sportwapen te
dragen doch enkel oordeelt dat,
indien deze de mening zou kunnen
hebben, gezien zijn verantwoordelijkheid op de stelplaats in verband
met de bewaking van de autobussen
en de bewaring van de gelden van
zijn werkgever, dat hij wenselijk
over een sportwapen zou beschikken, er op het ogenblik van de
feiten geen wettige reden was om
met het wapen op de stelplaats rand
te lopen;
Dat het middel, dat stoelt op een
verkeerde lezing van het arrest,
feitelijke grondslag mist;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 276 van het Strafwetboek,
doordat het arrest de telastelegging
van smaad bewezen acht en eiser wegens smaad veroordeelt,
terwijl, eerste onderdeel, in de veronder:;telling dat eiser dronken was, hij
door de houding van de verbalisanten

-249derwijze zenuwachtig en opgehitst werd
dat hem het opzet te smaden niet kan
toegeschreven worden;
tweede onderdeel, het bureau van de
rijkswacht, waar de woorden uitgesproken werden, niet als een openbare plaat:o
kan worden aangezien :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel,
dat feiten en reeht vermengt, niet
ontvankelijk is;
Wat
het
tweede
onderdeel
betreft :
Overwegende
dat
voor
het
bestaan van het door artikel 276 van
het Strafwetboek beteugelde misdrijf niet vereist is dat de smaad in
een openbare plaats zou gesehied
zijn;
Dat het onderdeel faalt naar
reeht;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 329 van het Strafwetboek en artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de telastelegging
van bedreiging bewezen verklaart,
terwijl eiser bij conclusie liet gelden
dat hij een gebaar had gedaan dat door
de rijkswacht verkeerdelijk als een
bedreiging werd aangezien en het arrest
niet vaststelt dat eiser de bedoeling had
te bedreigen, wat een vereiste is voor
het bestaan van het misdrijf :

Overwegende dat het arrest eiser
wegens de vermengde feiten van B.
bedreigingen en D. smaad veroordeelt, met aanneming van verzaehtende omstandigheden, tot een
enkele geldboete van honderd
frank; dat nu die straf wettelijk
verantwoord is door de veroordeling
wegens het feit D., het middel dat
enkel gerieht is tegen de veroordeling wegens het feit B., bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk is;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de telastelegging
no pens de vernieling van· voorwerpen
van algemeen nut bewezen acht en eiser
uit dien hoofde veroordeelt,
teiwijl het eensdeels oordeelt dat eiser
de vernielingen « kon , gepleegd hebben,
- wat op twijfel wijst - , en anderdeels

uit de aariwezigheid van bloedsporen
afleidt dat eiser de feiten gepleegd heeft;
deze redengeving tegenstrijdig is, wat
met een afwezigheid van motieven dient
gelijkgesteld te worden :

Overwegende dat het arrest oordeelt dat de sehade aan de eel van
de doorgangsgevangenis van de
rijkswaeht te Eeklo kan veroorzaakt
zijn door een persoon die in de eel
opgesloten werd, gezien deze ofwel
in de eel aangericht werd ofwel aan
de grendel van de eeldeur, die door
inwendige druk op de buitenzijde
ook kon verwrongen worden; dat de
kwetsuren die de beklaagde aan de
hand vertoonde bij zijn vrijlating
zijn gewelddadig optreden in de eel
bevestigen en het hof van beroep op
voldoende wijze overtuigen dat de
beklaagde deze sehade heeft aangerieht;
Overwegende dat het arrest aldus
eerst op
onpersoonlijke wijze
nagaat of de sehade kan aangerieht
zijn door een persoon die zieh in de
eel bevond, en nadien, uit de aangehaalde feitelijke gegevens van de
zaak afleidt dat eiser de feiten ook
werkelijk pleegde; dat in de context
het gebruik van de uitdrukking
« kan veroorzaakt zijn » niet op
twijfel duidt en het arrest de
beweerde
tegenstrijdigheid
niet
inhoudt;
Dat het middel, dat stoelt op een
verkeerde lezing van het arrest,
feitelijke grondslag mist;
En overwegende, voor het overige,
dat de substantHHe of op straffe van
nietigheid voorgesehreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de
beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten ..
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1° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFT BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- STRAFZAKEN STRAFVORDERING MISKENNING
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN EEN PROCESVERBAAL- BEG RIP.

2° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN
VASTSTELLING VAN DE BESTREDEN BESLISSING, WAARAAN DE RECHTER GEEN ENKEL
GEVOLG HEEFT VERBONDEN- NIET ONTVANKELIJK.

3° BEWIJS

STRAFZAKEN
GEVAL
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL VOORSCHRIJFT - ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

4° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
MID DEL DAT . KRITIEK OEFENT OP EEN
FEITELIJKE BEOORDELING DOOR DE RECHTER- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

1o Wanneer een getuige achtereenvol-

gens tweemaal door de politie ondervraagd is en daarbij verklaringen
heeft afgelegd die verschillen vertonen, wordt de bew1jskracht van het
eerste proces-verbaal, waarin een
summiere verklaring is opgenomen,
niet miskend door de rechter die, na
te hebben vastgesteld dat de verklaringen ten dele verschillen, de verklaring welke in het tweede procesverbaal opgenomen is, in aanmerking
neemt omdat zij uitvoerig en nauwkeurig is.
2o Niet ontvankelijk, bij gebrek aan
belang, is het middel dat kritiek oefent
op een vaststelling van de bestreden
beslissing, waaraan de rechter geen
enkel gevolg heeft verbonden (1).
3° In strafzaken, wanneer de wet geen
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft,
beoordeelt de rechter in feite en
derhalve op onaantastbare wijze de
bewijswaarde van de hem voorgelegde
gegevens (2).
4° Niet ontvankelijk is het middel dat

kritiek oefent op de feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak door
de rechter {3).
(1) Raadpl. Cass., 11 okt. 1977 (A.C., 1978,
196).
(2) Cass.,

.:~ JUni

1978 (A.C., 1978, 1231).

(3) Cass., 21 sept. 1977 (A.C., 1978, 97).

(DE BELEYR)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 juni 1978 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 154 en 189 van het Wetboek
van Strafvordering en van de bewijskracht van de akten,
doordat het bestreden arrest eiser
veroordeelt wegens onopzettelijke slagen
en verwondingen toegebracht aan Van
Gee! Paulus, op grand van het getuigenis
van Tiberghien Gustaaf,
terwijl het daardoor de bewijskracht
schendt van het proces-verbaal van de
politie, waarin Tiberghien verklaard
heeft : ik stand aan de rechterkant van
de. wagens zodat ik de voertuigen welke
aan de linkerkant stonden niet kon zien;
ik heb de auto dus maar eenmaal zien
stoppen; het feit of de wagen de knie
van de rangeermeester raakte kon ik
niet zien;
en terwijl eiser in zijn conclusie had
doen gelden dat : Tiberghien zich niet
op de wagons maar in het NMBSgebouw bevond; Van Gee! Paulus de
rechtstreekse overste is van Tiberghien;
deze enerzijds in het proces-verbaal van
de Spoorwegen en anderzijds later aan
de politie volledig tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd; het arrest niet
motiveert dat Tiberghien zich wel op de
treinwagens bevond en dat de band van
ondergeschiktheid geen invloed had op
de inhoud van de verklaringen van
Tiberghien, en ook niet de redenen
vermeldt waarom eerder aan de eerste
verklaring van Tiberghien (Spoorwegen)
dan aan de tweede, tegenstrijdige verklaring (politie) de voorkeur wordt
gegeven :

Overwegende dat het arrest het
bewijs van de ten laste gelegde
feiten niet alleen steunt op het
getuigenis van Tiberghien, maar
ook op de verklaringen van Van
Geel, die het objectief en betrouwbaar
noemt;
dat
het verder
vermeldt : dat ze geenszins tegengesproken worden door de verklaringen van Tiberghien, zoals deze summier werden afgelegd en opgenomen in het proces-verbaal van de
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legd werden toen hij uitvoerig en arrest en mitsdien bij gebrek aan
nauwkeurig verhoord werd, ook .al belang niet ontvankelijk is;
vertonen die verklaringen verschilOverwegende dat de rechter, in
len; dat uit de voor de beklaagde strafzaken, wanneer de wet zoals
meest gunstige verklaring alleszins ten deze geen bepaalde bewijsmid·blijkt dat Van Geel is moeten weg- delen oplegt, op onaantastbare wijze
springen voor het overstekende de bewijswaarde beoordeelt van de
voertuig van eiser;
gegevens waarover partijen vrij verOverwegende dat het arrest aldus weer hebben kunnen voeren; dat
geen uitlegging geeft van de verkla- het arrest het bewijs van de toegering van Tiberghien aan de politie, brachte slagen afleidt uit de verklawelke niet verenigbaar is met de ring van Van Geel dat hij aangerebewoordingen van die verklaring; den en licht gekwetst was, en uit
dat het de conclusie van eiser het medisch attest, dat pijn en
beantwoordt door erop te wijzen dat drukpijn aan de rechtermediale
de twee verklaringen slechts ten knieschijfrand vermeldt; dat het
dele verschillen, en dat aan de aldus van het medisch attest geen
laatste, afgelegd aan de politie, de uitlegging geeft die met de bewoorvoorkeur moet worden gegeven dingen ervan niet verenigbaar is, de
omdat zij uitvoerig en nauwkeurig conclusie van eiser beantwoordt en
is, aldus ook de redenen aangeeft <ie beslissing wettelijk rechtvaarwaarom het die verklaring geloof- digt;
waardig acht en derhalve het arguDat het middel niet kan worden
ment dat eiser haalde uit de aangenomen;
bestaande band van ondergeschiktOver het derde middel, afgeleid uit de
heid niet nader behoefde te beantschending van de artikelen 97 van de
woorden;
Grondwet en 33 van de Wegverkeerswet,
Dat het middel feitelijke granddoordat het arrest bet vluchtmisdrijf
slag mist;
ten laste van eiser bewezen acht, op
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 420 van het Strafwetboek,
154 en 189 van het Wetboek van Strafvordering en van de bewijskracht van de'
akten,
doordat het arrest aanneemt dat de
slagen bewezen zijn door de verklaringen van Van Geel en door het medisch
attest,
terwijl eiser voorhield dat hij Van
Geel niet had aangereden en dat het
slechts mogelijk was dat Van Geel zich
zelf kwetste; uit een niet objectief vast
te stellen gevoelstoestand van « pijn >> en
« drukpijn >> niet bet bewijs en bet.
bestaan van slagen voortvloeit, en bet
arrest nalaat te vermelden of en welk
letsel werd toegebracht, waardoor de
pijn
en
de
drukpijn
werden
veroorzaakt :

Overwegende dat het arrest uit de
veqnelding « dat beklaagde voorhoudt dat Van Geel zich zelf
kwetste >>, niets afleidt, zodat het
middel in zoverre gericht is tegen

grond dat hem door Van Geel Paulus op
geen duidelijke en ondubbelzinnige
wijze doorgang werd verleend en dat bet
bedreigen van eiser niet bewezen is,
terwijl bet arrest niet vermeldt dat
eiser wist of had moeten weten dat hij
of zijn voertuig oorzaak van dan wel
aanleiding tot een ongeval was geweest;
uit bet feit dat eiser had aangevoerd dat
Van Geel zich zelf kon hebben gekwetst
door mogelijkerwijze tegen bet voertuig
van eiser op te lopen toen deze stopte,
geenszins kan worden afgeleid dat eiser
wist of had .moeten weten dat er een
ongeval was gebeurd, te meer daar uit
niets blijkt dat Van Geel ter plaatse iets
heeft meegedeeld aan eiser of hem erop
opmerkzaam heeft gemaakt dat hij
kwetsuren had opgelopen of dat er een
ongeval was gebeurd, waartoe hij nochtans ruiroschoots de gelegenheid had :

Overwegende dat het arrest de
stelling van eiser, volgens welke hij
er onwetend van zou geweest zijn
dat hij een aanrijding · met slagen
veroorzaakt had of daarin betrokken was, uitdrukkelijk verwerpt en

-252hem wegens vluchtmisdrijf in de
DEZE ORDEMAATREGEL NIET ONTVANKELIJK
VOORZIENING INGESTELD
VERKLAART term en van de wet veroordeel i;, niet
VQQR DE EINDBESLISSING - NIET 01\'TVANalleen op de gronden die in het
KELIJK CASSATIEBEROEP.
middel zijn aangegeven, maar eveneens op grond dat, gezien de verkla- Het arrest dat het hager beroep niet
ring van Van Geel, er bij eiser geen
ontvankelijk verklaart door beklaagde
ingesteld tegen een vonnis waarb1j de
misverstand noch onwetendheid
correctionele rechtbank bij de grand
nopens zijn fout in het gebeuren
van de zaak een exceptie voegt, welke
bestaan, en dat zijn uitleg volgens
hieruit
is afgeleid dat het openbaar
welke hij zou gestopt hebben om
ministerie de zaak, nadat ze was
uitleg te geven over de door hem uit
uitgesteld, gebracht heeft op een
vergissing begane verkeersovertreterechtzitting van de rechtbank v66r
ding, niet aanvaard wordt; dat het
die welke was vastgesteld bij het
arrest aldus te kennen geeft dat
uitstellen van die zaak, doet geen
eiser wist dat hij de hem ten laste
uitspraak over een bevoegdheidsgeschil en de voorziening tegen een
gelegde fout, zijnde onopzettelijke
dergelijk arrest ingesteld v66r de eindslagen en verwondingen door aanbeslissing is niet ontvankehjk (1). (Art.
rijding van Van Geel, had gepleegd;
416 Sv.)
dat het aldus antwoordt op de
{VAN MULDER)
conclusie van eiser en de beslissing
wettelijk verantwoordt;
ARREST
Dat het middel, dat voor het
RET HOF; - Gelet op het bestreoverige opkomt tegen de onaantastbare beoordeling van de feiten door den arrest, op 18 september 1978
de rechter, niet kan worden aange- door het Hof van Beroep te Gent
gewezen;
nomen;
Wat betreft de ontvankelijkheid
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid van de voorziening :
Overwegende dat eiseres voor de
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing ' correctionele rechtbank bij conclusie aanvoerde dat, nu de te haren
overeenkomstig de wet is gewezen;
laste na regelmatige verwijzing door
Om die redenen, verwerpt de de raadkamer aanhangig gemaakte
voorziening; veroordeelt eiser in de . zaak op de terechtzitting van
20 maart 1978 tegensprekelijk was
kosten.
uitgesteld voor behandeling op de
31 oktober 1978 - 2• kamer - VoOJ'Zit- terechtzitting van 3 oktober 1978, de
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor- nieuwe dagvaarding, op 11 mei 1978
zitter - Verslaggever : de h. Soetaert ten verzoeke van het openbaar
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal- ministerie betekend om te verschijlet, advocaat-generaal - Advocaat : mr. nen op 7 juni 1978, nietig of van
Duym, van de balie van Antwerpen.
geen waarde diende verklaard te
worden;
Dat de rechtbank op 27 juni 1978
besliste het incident bij de grond
2• KAMER - 31 oktober 1978
van de zaak te voegen en de zaak
VOORZIENING IN CASSATIE - TER- verwees naar de terechtzitting van
7 september 1978 voor pleidooien;
MIJN STRAFZAKEN CORRECTIONELE
Dat het hof van beroep bij arrest
RECHTBANK DIE BIJ DE GROND VAN DE ZAAK
EEN EXCEPTIE VOEGT, WELKE HIERUIT IS
van 17 augustus 1978, gewezen bij
AFGELEID DAT HET OPENBAAR MINISTERIE
verstek, het door eiseres ingestelde
DE ZAAK, NADAT ZE WAS UITGESTELD,
GEBRACHT HEEFT OP EEN TERECHTZITTING
VOOR DIE WELKE WAS BEPAALD IN DE
BESL!SSING TOT UITSTEL VAN DIE ZAAK ARREST DAT HET HOGER BEROEP TEGEN

(1) Raadpl. Cass., 30 mei 1949 (Bull. en Pas.
1949, I, 401) en Cass., 20 juli 1973 (A.C 1!!73.
1078).
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hager beroep niet ontvankelijk verklaarde en deze beslissing bij het
bestreden arrest, gewezen op het
verzet van eiseres, bevestigt;
Overwegende dat die beslissing
geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering en geen uitspraak
doet over een geschil inzake
bevoegdheid;
Dat de voorziening derhalve voorbarig en niet ontvankelijk is;
Om die redenen, en ongeacht het
middel door eiseres aangevoerd in
haar
verzoekschrift,
dat
geen
betrekking heeft op de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de voorziening; veroordeelt
eiseres in de kosten.
31 oktober 1978- 2' kamer- Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boon Gejjjkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
De Rouck, van de balie te Dendermonde.

2'

KAMER _:_

31 oktober 1978

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST) -

(BUITEN

DODEN - VASTSTELLING VAN DE SCHADE DIE VOOR DE
RECHTVERKRIJGENDEN VAN HET SLACHTOFFER VOORTVLOEIT UIT HET VERLIES VAN
ZIJN INKOMSTEN - RECHTER DIE, NA DE
KOSTEN VOOR HET EIGEN ONDERHOUD VAN
HET SLACHTOFFER TE HEBBEN VASTGESTELD, REKENING HOUDEND MET DE GEZAMENLIJKE INKOMSTEN VAN HET GEZIN, DIT
BEDRAG NIET AFTREKT VAN DE INKOMSTEN
VAN HET SLACHTOFFER MAAR VAN DIE VAN
HET GEZIN - RECHTER DIE AAN DE WEDUWE
VAN HET SLACHTOFFER EEN HOGERE VERGOEDING TOEKENT DAN DE SCHADE DIE ZIJ
WERKELIJK HEEFT GELEDEN - ONWETTIGHEID.

Het azTest dat de kosten voor eigen
onderhoud van het slachtoffer vaststelt
op de helft van de inkomsten van het
gezin en daarna dat bedrag aftrekt,
niet van de inkomsten van het slachtoffer maar van de inkomsten van het
gezin, wijst daardoor de weduwe van

het slachtoffer van een verkeersongeval een vergoeding toe voor een
schade die zij niet werkelijk heeft
geleden en schendt derhalve de artt.
1382 en 1383 B. W. (1).
{VAN MALDERGHEM, • EUROBEL , N.V. T. DE
CLERCQ, VANVOOREN L. C. EN M.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 mei 1978 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet over de door de
verweerders tegen de eisers ingestelde civielrechtelijke vorderingen;
I. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissing op
de door De Clercq Marleen, eerste
verweerster, ingestelde civielrechtelijke vordering :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doordat het arrest, ten einde de
materiele schade door verweerster ten
gevolge van het verlies van het inkomen
van haar echtgenoot te berekenen, na dit
inkomen op het ogenblik van het overlijden te hebben geschat op 310.000 frank
en de inkomsten van verweerster op
60.000 frank ten minste, zodat het inkomen van het huishouden 370.000 frank
bedraagt, en na te hebben verklaard dat
van dit bedrag vijftig percent dient
afgetrokken te worden voor eigen onderhoud van het slachtoffer, de eisers
veroordeelt tot de betaling, de ene · bij
gebreke van de andere, van een vergoeding berekend op grond van een inkomstenverlies dat per jaar de helft van
370.000 frank bedraagt,
terwijl, nu het arrest de kosten van
eigen onderhoud van het slachtoffer
bepaalt op de helft der inkomsten van
het huishouden, namelijk 185.000 frank,
de schade door de weduwe ten gevolge
van het verlies van de inkomsten van
het slachtoffer geleden, het bedrag is
van deze inkomsten (310.000 frank) verminderd met 185.000 frank;
(1) Raadpl. Cass., Ul feb. 1975 (A.C., 1975,
682), de noot getekend R.B. in De Verzekering,
jaargang 1973, blz. 143, en de kroniek van de
rechtspraak (« La responsabilite ciyile »),,
J.T., 1976, nr. 154, blz. 629.
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trekken, niet van de inkomsten van het
slachtoffer, doch van die van het huishouden, ten einde de aan verweerster
toekomende vergoeding te berekenen,
het arrest aan deze laatste een hogere
vergoeding toekent dan de schade die zij
werkelijk heeft geleden (schending van
de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek);
terwijl het arrest aldus eveneens op
tegenstrijdige motieven stoelt, nu het
oordeelt, enerzijds, dat de bezoldiging
van het slachtoffer 310.000 frank bedroeg
en dat het 185.000 frank uitgaf voor
eigen onderhoud, en, anderzijds, dat de
schade van verweerster voortspruitend
uit het ontberen van het gedeelte van
deze inkomsten uit hetwelk zij een
persoonlijk voordeel genoot, niet het
verschi! uitmaakt tussen deze beide
bedragen, doch hoger zou !iggen (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende
dat
het arrest
beslist dat het gezamenlijk inkomen
van de echtgenoten 370.000 frank
bedroeg, waarvan 60.000 frank uit
eigen behouden gebleven inkomsten
van de verweerster Declercq, voorts
de uitgaven van de overledene op de
helft van 370.000 frank bepaalt en
de schadevergoeding van verweerster op basis van de andere helft
van dit bedrag berekent;
Overwegende dat, nu in dat laatste bedrag, blijkens het arrest, het
inkomen van verweerster mede
begrepen is, dat door het overlijden
van haar echtgenoot nochtans niet
is weggevallen, het arrest aan verweerster een vergoeding toewijst
voor schade die zij niet heeft geleden en aldus artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek schendt;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest voor zover het
uuspraak doet over de vordering
van de verweerster De Clercq Marleen, gericht tegen de eisers en
strekkende tot vergoeding van de
schade voortvloeiende uit het verlies
van de inkomsten van haar echtgenoot en het bedrag van die schade
op 3.463.847 frank bepaalt; verwerpt
de voorzieningen voor het overige;
beveelt dat van dit arrest melding

zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de eisers in de
helft van de kosten en verweerster
De Clercq Marleen in de overige
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
31 oktober 1978 - 2" kamer - VoOI'Zitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h; h. DelvaGeliJkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaten :

mrs. Biitzler en Hqutekier.

2" KAMER- 31 oktober 1978

1° VOORZIENING

IN

CAS SATIE

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE - VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING OP DE RECHTSVORDERING VAN HET OPENBAAR Iv!INISTERIE
TEGEN EEN Iv!EDEBEKLAAGDE - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

AFSTAND - STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSINGEN OP DE STRAFVORDERING EN DE
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING
AFSTAND VAN DE VOORZIENING TEGEN DE
BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - AFSTAND GEGROND OP DE
ENKELE REDEN DAT DEZE BESLISSING GEEN
EINDBESLISSING
IS
IN
DE
ZIN
VAN
ART. 416 SV.- AFSTAND DIE NIET ALS EEN
BERUSTING
GEVOLG.

KAN

WORDEN

UITGELEGD -

3° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFT BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - Iv!IDDEL WAARIN
Iv!ISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN
EEN AKTE WORDT AANGEVOERD - BESLISSING NIET GEGROND OP DIE AKTE - MIDDEL
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

4° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFT BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - STRAFZAKEN - PLAATSBESCHRIJVING - UITLEGGING
DOOR DE FEITENRECHTER UITLEGGING
VERENIGBAAR MET DE AANWIJZINGEN VAN
DE SITUATIETEKENING - GEEN MISKENNING
VAN DE BEWIJSKRACHT ERVAN.

-2555° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFT BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEC'/- STRAFZAKE;\J - PROCES-VERBAAL WAARIN DE VERKLARI:\G VAN DE BEKLAAGDE IS OPGENO~IEN BESLISSI)JG DIE AAN DEZE VERKLARI:\G EE!II DAAR~IEE VERENIGBARE DRAAGWIJDTE TOEKENT- GEEN MISKENNING VAN
DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

1" Een beklaagde is niet bevoegd om

zich in cassatie te voorzien tegen de
beslissing op de rechtsvordel'ing van
het openbaar ministerie tegen een
medebeklaagde (1). (Art. 216 Sv.)
2" Wanneer de beklaagde zich in cassa-

tie heeft voorzien tegen de beslissingen op de tegen hem ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvordering en hij vervolgens van zijn voorziening a/stand heeft gedaan in
zoverre die gericht was tegen de
beslissing op de burgeJ'iijke rechtsvordering, om de enkele reden dat die
beslissing geen eindbeslissing is in de
zin van artikel 416 Sv., kan de a/stand
niet als een berusting worden uitgeJegd en verleent het Hoi daarvan geen
akte, indien het vaststelt dat die
beslissing een eindbeslissing is (2).
3" Feitelijke grondslag mist het middel

waarin miskenning van de bewijskracht van een akte wordt aangevoerd,
als de beslissing op die akte niet is
gegrond (3). (Artt. 1319, 1320 en
1322 B.W.)
4" De bewijskracht van de akten wordt

niet miskend door de rechter die aan
een bij een proces-verbaal gevoegde
situatieschets een uitlegging geeft die
met de aanwijzingen ervan verenigbaar is (4). (Artt. 1319, 1320 en
1322 B.W.)
5" De

bewijskracht van het procesverbaal met de weergave van de verklaring van de beklaagde wordt niet
miskend door de beslissing die aan
deze verklaring geen uitlegging toekent welke hiermee niet verenigbaar
is (5). (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)

(1) Cass., 21 sept. 1977 (A.C., 1978, 94).
(2) Cass., 4 jan. 1977 (A.C., 1977, 472).
(3) Cass., 26 april 1978 (A.C., 1978, 995).
(4) en (5) Cass., 10 nov. 1975 (A.C., 1976, 318).

(HER~IANS

T. , Th!AATSCHAPPIJ TIEL FfRECHT
N.V., BOl\GAERTS)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 juni 1978 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen de medebeklaagde Bongaerts
ingestelde strafvordering :
Overwegende dat eiser geen hoedanigheid heeft om zich tegen zodanige beslissing in cassatie te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de tegen eiser ingestelde strafvordering(en) en op de civielrechtelijke
vorderingen van de verweerders en
op de door hem tegen Bongaerts
ingestelde civielrechtelijke vordering:
Overwegende dat eiser verklaart
afstand te doen van zijn cassatieberoep in zoverre het gericht is tegen
de beslissing op de vorderingen van
de verweerders, op grond dat het
vonnis geen eindvonnis is en onder
voorbehoud van cassatieberoep na
de eindbeslissing;
Overwegende dat het vonnis eiser
veroordeelt tot betaling aan elk van
beide verweerders van de door hen
gevorderde provisionele vergoedingen van een frank en de zaak niet
aanhoudt voor verdere behandeling;
Overwegende dat hiermede de
rechter, nu hij niets aanhoudt waarover hij later uitspraak zal moeten
doen, zijn rechtsmacht volledig
heeft uitgeoefend, waaruit meteen
volgt dat de beslissing een voor
cassatieberoep vatbare eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van
het Wetboek van Strafvordering; dat
derhalve geen akte dient te worden
verleend van de afstand, vermits die
door dwaling blijkt te zijn aangetast
en niet als een berusting kan worden gei:nterpreteerd;

-256Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 12,
4°, van het Wegverkeersreglement,
do01·dat het vonnis enerzijds eiser op
strafgebied veroordeelt tot een geldboete
van vijftig frank en op burgerlijk gebied
eiser veroordeelt tot betaling van een
frank provisionele schadevergoeding aan
de burgerlijke partijen Bongaerts en
naamloze vennootschap Tiel Utrecht en
anderzijds zich onbevoegd verklaart om
kennis te nemen van de door eiser tegen
verweerder Bongaerts ingestelde burgerlijke rechtsvordering, op grond dat er op
het plan door de verbalisanten opgesteld,
op de plaats waar het remspoor nagelaten door het voertuig van Bongaerts is
aangebracht, een insnijding van veertig
meter is, zodat niet kan nagegaan worden of dit remspoor v66r deze insnijding
ophoudt dan wel of het nog vijftig meter
verder loopt; dat de tenlastelegging ten
aanzien van eiser wel bewezen is en het
beroepen vonnis op dit punt dient te
worden bevestigd; dat immers uit zijn
eigen verklaring blijkt dat hij de inrit
van zijn woning op de Venlosesteenweg
opgereden is op het ogenblik dat het
voertuig door Bongaerts bestuurd in
aantocht was,
terw1jl, eerste onderdeel, de op het
plan weergegeven sporen van het voertuig van Bongaerts klaar en duidelijk
over de inkeping getekend zijn en ook
verder lopen achter deze inkeping, zodat
het vonnis de bewijskracht van dit plan
miskent (schending
van
de
artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onderdeel, eiser verklaard
heeft dat, terwijl hij de rijbaan opreed,
hij in de verte de door Bongaerts
bestuurde personenwagen zag komen
aanrijden en dit voertuig driehonderd a
vierhonderd meter van hem verwijderd
was, zodat uit deze verklaring hoegenaamd niet volgt dat eiser aan Bongaerts voorrang had moeten verlenen en
de tenlastelegging geenszins bewezen is
(schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 12,
4°, van het Wegverkeersreglement) :

W at het eerste onderdeel betreft :
A. Met betrekking tot de strafvordering( en) en de tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vorderingen
van de verweerders :
Overwegende dat het onderdeei,
dat de miskenning aanvoert van de
bewijskracht van de situatieschets

waarop, blijkens de redengeving van
het vonnis, de vrijspraak van Bongaerts steunt, zonder voorwerp is, in
zoverre het tegen die beslissing
gericht is, nu de voorziening tegen
diezelfde beslissing om de zoeven
gemelde reden niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het onderdeel
feitelijke grondslag mist, in zoverre
het de veroordeling van eiser aanvecht, nu deze veroordeling niet op
de situatieschets steunt, doch wel op
eisers eigen verklaring dat hij uit de
inrit van zijn woning de Venlosesteenweg is opgereden op het ogenblik dat het voertuig van verweerder
Bongaerts in aantocht was;
B. Met betrekking tot de civielrechtelijke vordering van eiser
tegen verweerder Bongaerts :
Overwegende dat het vonnis, door
de vaststelling « dat niet kan nagegaan worden of het remspoor v66r
de insnijding ophoudt, dan wel nog
vijftig meter verder loopt », aan de
situatieschets geen uitlegging geeft
die met de erop voor komende aanwijzingen onverenigbaar is;

onderdeel
Wat
het
tweede
betreft :
Overwegende dat de vaststelling
van het vonnis dat eiser de Venlosesteenweg is opgereden op het ogenblik dat het door
Bongaerts
bestuurde voertuig in aantocht was,
niet onverenigbaar is met de in het
onderdeel weergegeven verklaring
van eiser, zoals opgenomen in het
proces-verbaal nummer 2436/P van
de rijkswacht; dat het onderdeel, in
zoverre het de miskenning van de
bewijskracht van dat proces-verbaal
aanvoert, feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, voor het overige, het onderdeel tegen de feitelijke beoordeling van de rechter
opkomt, en derhalve niet ontvankelijk is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

-257En overwegende, wat de strafvor- 2o Indien het beschikkende gedeelte van
dering betreft, dat de substantiele of
de bestreden beslissing gegrond is op
een door de voorziening bekritiseerde
op straffe van nietigheid voorgereden, mag het Hoi deze vervangen
schreven rechtsvormen in acht zijn
door een rechtsgrond die het beschJkgenomen en de beslissing overeenkende gedeelte verantwoordt (2).
komstig de wet is gewezen;
Om die redenen, en zonder acht 3° De rechter kan wettig beslissen dat,
voor de toepassing van art. 38 wet
te slaan op de gedeeltelijke afstand
30 maart 1976 betreffende de economivan de voorziening, verwerpt de
sche herstelmaatregelen, krachtens
voorziening; veroordeelt eiser in de
hetwelk de huzirprijzen van 1 april tot
kosten.
31 december 1976 beperkt werden, een
31 oktober 1978 - 2' kamer - Voorzdter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Delva Geiljkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Houtekier.
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KAMER -

3 november 1978

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE GERLIJKE ZAKEN GEW!JSDE- BEG RIP.

GEZAG

VAN

BURHET

2° CASSATIE -

OPDRACHT VAN HET HOF
BURGERL!JKE ZAKEN BESTREDEN
BESLISSING WAARVAN HET BESCHIKKENDE
GEDEELTE GEGROND IS OP EEN DOOR DE
VOORZIENING BEKRITISEERDE REDEN BEVOEGDHE!D VAN HET HOF DEZE REDEN TE
VERVANGEN DOOR EEN RECHTSGROND DIE
HET BESCHIKKENDE GEDEELTE VERANTWOORDT.

3° HUUR VAN GOEDEREN -

HUUROVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN - T!JDEL!JKE BEPERKING VAN DE HUURPRIJZEN WET VAN 30 MAART 1976 BETREFFENDE DE
ECONOMISCHE
HERSTELMAATREGELEN,
ART. 38, §§ 2 EN 3 - VERLENGING VAN DE
HUUROVEREENKOMST EN NIEUWE HUUROVEREENKOMST- BEGRIP.

4° CASSATIEMIDDELEN

BURGERL!JKE ZAKEN - M!DDEL DAT ENKEL KR!TIEK
OEFENT OP REDENEN DIE GEEN INVLOED
HEBBEN OP DE WETTIGHEID VAN DE BESTREDEN BESLISSING- MIDDEL ZONDER BELANG.

1o Een vonnis miskent het gezag van het

rechterlijk gewijsde van een vroeger
gewezen vonnis niet, wanneer het
voorwerp en de oorzaak van de vorderingen waarover elk van die vonnissen
uitspraak doet, niet dezelfde zijn en
het Jaatstgewezen vonnis niet onverenigbaar is met het eerste (1). (Art. 2:!
Ger. W.)
(1) Raadpl. Cass., 20 feb. 1975 (A.C., 1975,
696) en 12 sept. 1975 (ibid., 1976, 60).

huurovereenkomst die, behoudens een
wijziging van de huurprijs, de bepalingen van een vorige overeenkomst
hoofdzakelijk overneemt en deze laatste overeenkomst na de beeindiging
ervan voortzet, een verlenging van de
overeenkomst in de zin van § 2 van dit
artikel tot gevolg heeft e:q geen nieuwe
huurovereenkomst in de zin van § 3
van hetzelfde artikel is (3).
4° Zander belang is het middel dat, in
burgerlijke zaken, slechts kritiek
oefent op redenen die geen invloed
hebben op de wettigheid van de
bestreden beslissing (4).
(VAN DOREN E.A. T. ' BROUWERIJ DE PALM
N.V.)

>

ARREST

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 29 maart 1977 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 20, 23, 24, 25, 26,
28, 1132, 1133, 1°, 2o en 4°, van het
(2) Cass., 13 maart 1978 (A.C., 1978, 816).

(3) Het arrest doet aileen uitspraak over de
begrippen « verlenging van de overeenkomst '' en « nieuwe overeenkomst »
in de zin van art. 38, §§ 2 en 3, wet
30 maart 1976; het doet derhalve geen afbreuk
aan de rechtspraak van het Hof, luidens welke
de hernieuwing van de huurovereenkomst,
bedoeld in de afdeling van het Burgerlijk
Wetboek, houdende de bijzondere regels
betreffende de handelshuur, niet kan worden
gelijkgesteld met een verlenging die enkel uit
kracht van de wet plaatsheeft (Cass.
21 april 1955, A.C., 1955, 692; 23 feb. 1968,
ibid. 1968, 838), maar een nieuwe huur doet
ontstaan (Cass. 3 jan. 1958, A.C., 1958, 253;
17 juni 1966, Bull. en Pasic., 1966, I, 1326;
11 feb. 1972, A.C., 1972, 543).
(4) Cass., 21 maart 1973 (A.C., 1973, 719).

-258Gerechtelijk Wetboek, 1134, 1135, 1304,
1349, 1350, 3", 1352, 1728, 2" ' 1738,
1743 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 3, 10,
11, 13, 14, 16, 20, 23, 24, 25 van de wet
van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds, die afdeling
IIbis van hoofdstuk II van titel VIII van
boek III van het Burgerlijk Wetboek
vormt, zoals gewijzigd door de wetten
van 29 juni 1955 en 27 maart 1970, 38,
§§ 1, 2 en 3, van de wet van
30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen en 97 van de
Grondwet,

doordat het vonnis de door de eisers
ingestelde vordering tot betaling door
verweerster van 30.000 frank achterstallige huurgelden, berekend op 6.000 frank
per maand, verwerpt en de eisers op de
door verweerster ingestelde tegenvordering veroordeelt, aan deze laatste
6.000 frank huurprijs terug te betalen op
grond : dat verweerster op 14 november 1966 een handelshuuroovereenkomst sloot met de rechtsvoorgangers
van de eisers betreffende de verhuring van de herberg voor een maandelijkse huurprijs van 6.000 frank; dat
de eisers het huis kochten en een
door verweerster gevraagde hum·hernieuwing weigerden, omdat zij het verhuurde goed zelf wilden betrekken; dat
verweerster toen de eisers dagvaardde in
toekenning van de gevraagde hernieuwing en deze vordering werd afgewezen
bij vonnis van 7 oktober 1975 van de
vrederechter van Berchem; dat vervolgens tussen de partijen een nieuwe
huurovereenkomst tot stand kwam op
25 november 1975 met als enig verschil
een huurprijs van 12.000 frank per
maand; dat echter deze overeenkomst
bezwaarlijk als nieuw huurceel kan worden aangezien doch de eenvoudige
voortzetting of hernieuwing is van de
tussen de partijen bestaande verhuring
van 14 november 1966; dat deze huurceel
vaste datum had verkregen ingevolge
registratie en dus aan de eisers-kopers
tegenstelbaar was en als wet tussen de
partijen geldt volgens het principe van
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
dat derhalve, met toepassing van
artikel 38, § 2, van de herstelwet van
30 maart 1976, het bedrag dat op
1 november 1975 als dusdanig van kracht
was, zijnde 6.000 frank per maand, als
wettelijk beperkte huurprijs geldt; dat
de eisers vruchteloos het gezag van
gewijsde van het vunnis van de vrederechter van Berchem van 7 oktober 1975

inroepen; dat immers thans overduidelijk uit de feiten is gebleken dat de
huurder in het bezit werd gelaten van
het verhuurde goed, omdat de ingeroepen reden voor het weigeren van huurhernieuwing, met name het zelf willen
betrekken van het verhuurde goed, een
drogreden is geweest; dat de eisers
aileen beoogden een hogere huurprijs te
bekomen; dat een vonnis - gebaseerd
op een thans bewezen drogreden, waardoor de vrederechter in zijn vonnis van
7 oktober 1975 werd misleid - door de
eisers bezwaarlijk kan worden ingeroepen;
dat
het
huurceel
van
25 november 1975 geen nieuw huurceel
is, doch slechts de verlenging of de
vernieuwing van het reeds tussen de
partijen geldig bestaande huurceel waarvan enkel de prijs werd gewijzigd,
terw1jl, eerste onderdeel, het gezag
van gewijsde van het vonnis van
7 oktober 1975 van de vrederechter van
Berchem, een wettelijk vermoeden is
waardoor aan verweerder elke tegen di t
gezag ingaande vordering en betwisting
wordt ontzegd, en tegen welk vermoeden
geen bewijs wordt toegelaten, zodat de
beslissing ten onrechte aan dit vonnis
van 7 oktober 1975 het gezag van
gewijsde ontkent en het voor nietig
houdt, omdat alsdan de vrederechter zou
zijn bedrogen geweest (schending van de
artikelen 20, 23, 24, 25, 26, 28, 1132, 1133,
1", 2" en 4", van het Gerechtelijk Wetboek,
1304, 1349, 1350, 3", en 1352 van het
Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het door verweerster en de rechtsvoorgangers van de
eisers gesloten huurceel van 14 november 1966, hoewel aan de eisers tegenstelbaar bij de aankoop van het gehuurde
goed op 24 oktober 1974, was beeindigd
ingevolge de weigering van de door
verweerster gevraagde huurhernieuwing,
hetgeen beslist was door het vonnis van
7 oktober 1975 van de vrederechter van
Berchem, en de eisers dus niet meer
door deze overeenkomst met verweerster
waren gebonden; in elk geval de betwiste motieven de beslissing niet wettelijk
rechtvaardigen
(schending
van
de
artikelen 1134, 1135, 1349, 1350, 3", 1352,
1738, 1743 van het Burgerlijk Wetboek, 1,
3, 13, 14, 16, I, 1", 20, 24, 25 van de wet
van 30 april 1951, 20, 23, 24, 25, 26, 28 van
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet);
derde onderdeel het op 25 november 1975 tussen de partijen gesloten huurceel derhalve een nieuw
huurceel was, onverschillig of aileen de
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de beperkingen van de huurprijs,
bepaald in artikel 38, § 2, van de
herstelwet voor de overdracht of de
verlenging van de handelshuurovereenkomst, niet van toepassing waren en
verweerster gehouden was tot betaling
van de conventionele maandelijkse
huurprijs van 12.000 frank (schending
van de artikelen 1134, 1135, 1728, 2",
1738 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 3, 10,
11, 13, 14, 16, 20, 23, 24, 25 van de wet
van 30 april 1951 en 38, §§ 1, 2 en 3, van
de wet van 30 maart 1976) :

Wat bet eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis van
7 oktober 1975 van de vrederechter
van Berchem de vordering van verweerster tot hernieuwing van de
handelshuur, op grond van de wet
van 30 april 1951, afwijst; dat het
bestreden vonnis aanneemt dat de
overeenkomst waarbij de verhuring
van het goed na het verstrijken van
de niet hernieuwde huurovereenkomst werd voortgezet, moet worden beschouwd als een verlenging
van de vroegere huurovereenkomst
in de zin van artikel 38, § 2, van de
wet van 30 maart 1976;
Dat noch het voorwerp noch de
oorzaak van de vorderingen waarover beide vonnissen uitspraak
doen, dezelfde zijn; dat het bestreden vonnis, dat ook niet onverenigbaar is met hetgeen het vonnis van
de vrederechter vroeger over enige
aanspraak
of
betwisting
heeft
beslist, het gezag van het rechterlijk
gewijsde van het laatstgenoemde
vonnis niet miskent;
Overwegende dat, ook al is de
door het onderdeel aangevochten
grond onjuist, de beslissing dat de
eisers vruchteloos het gezag va.n het
gewijsde van het vonnis van de
vrederechter
inroepen,
derhalve
wettig verantwoord blijft;
W at het tweede en het derde
onderdeel betreft :
Overwegende dat voor de toepassing van artikel 38, § 2, van de wet
van 30 maart 1976 betreffende de
economische
herstelmaatregelen
onder (( verlenging van de overeenkomst >> moet worden verstaan elke

voortzetting van een bestaande
huurovereenkomst na de beeindiging ervan; dat niet uitgesloten is
dat, oak al werd de huurprijs gewijzigd, deze voortzetting het gevolg
zou zijn van het sluiten van een
nieuwe overeenkomst die verder
hoofdzakelijk de bepalingen van een
vorige overeenkomst overneemt;
Dat een overeenkomst die strekt
tot verlenging van een huurovereenkomst in de zin van genoemd
artikel 38, § 2, geen « nieuwe
overeenkomst van huur >> in de zin
van § 3 van dit artikel is;
Overwegende dat het vonnis
vaststelt : dat de handelshuurovereenkomst, op 14 november 1966
door de rechtsvoorgangers van de
eisers en door verweerster aangegaan, op 31 december 1975 een
einde nam; dat de eisers de door
verweerster gevraagde hernieuwing
van de huur weigerden en dat de
door verweerster ingestelde vordering tot hernieuwing werd afgewezen bij vonnis van 7 oktober 1975
van de vrederechter van Berchem;
dat « spijts dit vonnis er tussen
partijen op 25 november 1975 een
nieuw handelshuurceel tot stand
kwam ingaande op 1 januari 1976
en met identiek dezelfde inhoud als
het lopende huurceel met (de
rechtsvoorgangers van de eisers),
doch met een tot 12.000 frank verhoogde huurprijs; dat de enige bijgevoegde voorwaarde in het nieuwe
huurceel, betreffende speelautomaten, ter zake zonder belang is >>;
Dat het vonnis uit deze vaststellingen wettig heeft kunnen afleiden
dat << de huurovereenkomst die tussen partijen op 25 november 1975
tot stand kwam, in de omstandigheden
zoals
hierboven
gezegd,
bezwaarlijk als een nieuw huurceel
kan worden aangezien doch de eenvoudige voortzetting of hernieuwing
is van de tussen partijen bestaande
verhurmg >> en dat derhalve de
huurprijs diende te worden bepaald
overeenkomstig artikel 38, ~ :::., van
de wet van 30 maart. 11:176, en § 3
van dit artikel niet toepasselijk was;
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aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134, 1135,
1234, 1728, 2", 1738 van het Burgerlijk
Wetboek, 1, 3, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 23, 24,
25 van de wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten met het
oog op de bescherming van het handelsfonds, die afdeling IIbis van hoofdstuk II
van titel VIII van boek III van het
Burgerlijk Wetboek vormt, zoals gewijzigd door de wetten van 29 juni 1955 en
27 maart 1970, 38, §§ 1, 2 en 3, van de
wet van 30 maart 1976 betreffende de
economische herstelmaatregelen, 20, 23,
24, 25, 26 en 28 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het vonnis de door de eisers
ingestelde vordering tot betaling door
verweerster van 30.000 frank achterstallige huurgelden, berekend op 6.000 frank
per maand, verwerpt en de eisers op de
door verweerster ingestelde tegenvordering veroordeelt om aan deze laatste
6.000 frank huurprijs terug te betalen op
grond : dat de eisers tevergeefs inroepen
dat de beslissing van de eerste rechter,
luidens
welke
het
huurceel
van
25 november 1975 geen nieuwe huurceel
is, in strijd is met de rechtspraak
volgens welke een hernieuwd huurceel
een nieuwe huurceel is; dat immers deze
rechtspraak tot voorwerp heeft een hernieuwd huurceel, ontstaan op basis van
de voorschriften van huurhernieuwing,
zoals bepaald in de wet op de handelsverhuringen, hetgeen ten deze zeker niet
het geval is geweest met het tussen de
partijen
gesloten
huurceel
van
25 november 1975; dat artikel 38, § 3, van
de wet van 31 maart 1976 ten deze zeker
geen toepassing kan vinden,
terwijl, eerste onderdeel, het vroegere
huurceel van 14 maart 1966 was beeindigd door de weigering van de door
verweerster gedane vraag tot huurher~
nieuwing, zoals tussen partijen definitief
was gevonnist, zodat het op 25 november 1975 gesloten huurceel een nieuw
huurceel was, ook al was dit buiten een
procedure van hernieuwing tot stand
gekomen
(schending
van
de
artikelen 1134, 1135, 1234, 1738 van het
Burgerlijk Wetboek, 1, 3, 13, 14, 16, 20,
23, 24, 25 va.n de wet van 30 april 1951,
20, 23, 24, 25, 26 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek};
tweede onderdeel, de beperkingen van
de huurprijs, bepaald door artikel 38, § 2,
van de herstelwet voor de overdracht of

de verlenging van de handelshuurovereenkomst, derhalve op het op 25 november 1975 gesloten huurceel niet van
toepassing waren, zodat verweerster was
gehouden tot betaling van de conventionele
maandelijkse
huurprijs
van
12.000
frank
(schending
van
de
artikelen 1134, 1135, 1728, 2", van het
Burgerlijk Wetboek, 1, 3, 10, 11, 13, 14,
16, 20, 23, 24, 25 van de wet van
30 april 1951 en 38, §§ 1, 2 en 3, van de
wet van 30 maart 1976) :

Overwegende dat uit het antwoord op het eerste middel blijkt
dat het vonnis door de erin aangehaalde vaststellingen wettig verantwoord is;
Dat de in onderhavig middel
bekritiseerde
overweging
geen
invloed heeft op de wettigheid van
de beslissing;
Dat het middel bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
3 november 1978- 1• kamer- Voorzitter : de h. de Vreese, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sury Gelijkluidende conclusie (1) van de h.
Lenaerts,
advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Houtekier, Biltzler.
3• KAMER - 6 november 1978

1° ARBEIDSONGEVAL -

ONGEVAL

OP

DE WEG NAAR EN VAN HET WERK- BEG RIP.

2° ARBEIDSONGEVAL -

ONGEVAL OP
DE WEG NAAR EN VAN HET WERK- PLAATS
WAAR DE WERKNEMER WERKT- BEG RIP.

1" Onder de weg naar en van het werk

wordt verstaan het normale trajekt dat
de werknemer moet afleggen om zich
van zijn verblijfplaats te begeven naar
de plaats waar hij werkt, en omgekeerd (2}. (Art. 8, § 1, tweede lid,
Arbeidsongevallenwet 10 april 1971.}
(1) De conclusie van het openbaar ministerie is verschenen in R. W:, 1978-1979, kol.
1023.
(2) Cass., 11 mei 1977 (A.C., 1977, 928) en de
conclusie van de advocaat-generaal VELU Over het feit dat het begrip- normaal traject
beoordeeld wordt niet enkel wat betreft de
ruimte maar ook wat betreft de tijd, raadpl.
Cass. 26 jan. 1977 (A.C., 1977, 592) - Over het
begrip weg naar en van het werk, raadpl. ook
Cass., 6 nov. 1978, supra, met de conclusie van
advocaat-generaal Lenaerts.
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plaats
wordt
niet
meer
beschouwd als de plaats waar de
wei*nemer werkt, in de zin van art. 8,
§ 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet
van 10 aplil 1971, wanneer de wei*nemei; na het beeindigen van zijn werk,
langer dan gedurende een normale
t~jdsspanne, zonder wettige reden op
d1e plaats verblijft en daar zich niet
onder het gezag van zijn werkgever
bevindt. (1)
(GALLUY T.

«

HELVETIA >N.V.)

ARREST

. HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 augustus 1977
gewezen door het Arbeidshof te
Antwerpen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 7, 8, § 1, 9, 10,
12 van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de vordering verwerpt, ingesteld door eiseres om te
horen zeggen voor recht dat wijlen haar
echtgenoot Muller op 30 mei 1975 het
slachtoffer is geweest van een arbeidsongeval op de weg van het werk naar
huis en om dienvolgens verweerster te
doen veroordelen haar de vergoedingen
verschuldigd ingevolge de arbeidsongevallenwetgeving uit te betalen, op
grand : dat indien het normale traject
voorgeschreven bij artikel 8, § 1, van de
wet van 10 april 1971 pas begint wanneer de werknemer de plaats waar hij
werkt verlaat om zich naar zijn verblijfplaats te begeven, het echter niet onverschillig is op welk ogenblik hij de plaats
waar hij werkt verlaat; dat men menselijk kan aanvaarden dat de werknemer
bij het einde van zijn arbeidsprestaties:
gedurende een gerechtvaardigde tijdsspanne op die plaats kan verblijven
alvorens ze te verlaten; dat echter ten
deze het slachtoffer zijn dagtaak beeindigd heeft te 20.30 uur en ongeveer
1.30 uur in de exploitatie van zijn
werkgeefster is gebleven, wat niet meer
als een normale tijdsspanne kan bestempeld worden; dat het normale karakter
van het traject veronderstelt dat het op
een normaal ?genblik wordt aangevat,
wat ten deze met het geval is, gezien het
verblijf van de werknemer gedurende
1.30 uur op de arbeidsplaats na het einde
(1) Raadpl. Cass., 16 okt. 1958 (Bull. en
1978
. .,
'

PasJC., 1959, I, 165) en 17 april 1978 (A C

944).

van het werk niet gerechtvaardigd
wordt, noch door overmacht, noch door
een wettige reden, noch door uitvoering
van de arbeidsovereenkomst; dat de
bewermg als zou Muller tot bij zijn
vertrek onder het gezag van de werkgeefster zijn gebleven omdat Muller voor
zich nog een pint getapt heeft en omdat
de exploitante nog naar de ontvangsten
van de avond heeft gevraagd, niet steekhoudend is,
terwijl, eerste onderdeel, het aan wijlen Muller overkomen ongeval gebeurd
1s nadat hij zijn werkplaats, met name
het restaurant van zijn werkgeefster,
verlaten had, en hij zich op de normale
weg naar huis bevond, met name de
directe weg tussen werk en huis, zodat
het ongeval als een arbeidsongeval te
beschouwen is; dat het feit dat het
slachtoffer nog gedurende 1.30 uur op
zijn werkplaats gebleven is geenszins tot
gevolg heeft dat Muller zich niet meer
op het normale traject tussen werk en
huis zou bevonden hebben (schending
van de artikelen 7, 8, § 1, 9, 10 en 12 van
de wet van 10 april 1971),
tweede onderdeel, uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat Muller, na zijn
dagtaak als kelner te 20.30 uur beeindigd
te hebben, nog gedurende 1.30 uur in het
restaurant in aanwezigheid van zijn
werkgeefster gebleven is en met deze
gedurende die tijd getwist heeft over de
afrekening en een pint getapt heeft; dat
de werkgeefster een taxi besteld heeft
om Muller naar huis te voeren maar hij
weggmg voor deze aankwam; dat hieruit
blijkt dat het verblijf van Muller in het
restaurant verband hield met zijn werk
en zijn later vertrek niet tot gevolg heeft
dat Muller niet meer op de normale weg
van het werk naar huis zou geweest zijn,
wanneer het ongeval gebeurde; dat het
feit dat Muller, tijdens dit 1.30 uur
Ianger verblijf, lastig en balorig was
daaraan geen afbreuk doet en zulks de
beslissing niet wettelijk rechtvaardigt
(schending van de artikelen 7, 8, § 1, 9,
10, 12 van de wet van 10 april 1971 en
97 van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende
dat,
krachtens
artikel 8, § 1, van de Arbeidsongevallenwet, als arbeidsongeval wordt
aangezien onder meer het ongeval
dat zich op de weg van het werk
voordoet en onder de weg van het
werk wordt verstaan het :normale
traject dat de werknemer moet
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hij werkt naar zijn verblijfplaats te
begeven:
Overwegende dat, ten aanzien van
de werknemer, de plaats waar hiJ
gewerkt !weft ophoudt het karakter
van werkplaats te vertonen, wanneer hij er, na het beeindigen van
zijn werk, !anger dan gedurende
een normale tijdsspanne zonder
wettige reden verblijft en zich er
niet meer onder het gezag van zijn
werkgever bevindt;
Overwegende dat bet arrest erop
wijst dat het verblijf van de echtgenoot van eiseres, gedurende anderhalf uur na beeindiging van zijn
dagtaak, in het restaurant waar hij
als kelner werkzaam was geweest,
enkel door persoonlijke redenen
was veroorzaakt, met de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst geen
verband hield en niet verantwoord
was door overmacht of door een
wettige reden; dat uit de beweegredenen van het arrest verder blijkt
dat, naar het om·deel van het
Arbeidshof, voornoemde na het
einde van zijn werk niet onder het
gezag van zijn werkgeefster gebleven is;
Dat, op grond van deze overwegingen, de rechter wettelijk heeft
kunnen beslissen dat de man van
eiseres, toen hij, kort na zijn vertrek uit het restaurant, het slachtoffer werd van een dodelijk ongeval,
zich niet op het normale traject
tussen werk en huis bevond;

6 november 1978 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : baron Vin<;:otte
GeiljkluMende conclusie vo.n de h.

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

2° De openbare weg waaraan een eigen-

Wat
het
betreft :

tweede

onderdeel

Overwegende dat het onderdeel
tegen de feitelijke beoordeling van
de rechter opkomt en derhalve niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 68 van
de Arbeidsongevallenwet, veroordeelt verweerster in de kosten.

Declercq,

advocaat-generaal

Advocaat: mr. Bayart.

3'

KAMER-

6 november 1978

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN- GEMEENTEBELASTING OP
DE ONGEBOUWDE DUINGRONDEN GEHEVEN
BIJ DE VERORDENING VAN 3 JUL! 1973 VAN
DE
STAD
NIEUWPOORT
BELASTING
SLECHTS
GEDEELTELIJK
VERANTWOORD
DOOR DE ONDERHOUDSKOSTEN VAN DE
WEGEN, MEER BEPAALD DOOR DE KOSTEN
VAN HET WEGRUIMEN VAN ZAND.

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN- GEMEENTEBELASTING OP
DE ONGEBOUWDE DUINGRONDEN GEHEVEN
BIJ DE VERORDENING VAN 3 JUL! 1973 VAN
DE STAD NIEUWPOORT- EIGENDOMMEN DIE
PALEN AAN DE OPENBARE WEG - OPENBARE
WEG HOEWEL GEEN DEEL VAN DE GEMEENTEWEGEN.

3° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN- GEMEENTEBELASTING OP
DE ONGEBOUWDE DUINGRONDEN GEHEVEN
BIJ DE VERORDENING VAN 3 JULI 1973 VAN
DE STAD NIEUWPOORT BELASTING DIE
GEEN VERGELDING IS VOOR EEN DIENST.

1" De bij de verordening 3 juli 1973 van

de stad Nieuwpoort geheven belasting
op de ongebouwde duingronden, is
niet enkel geheven tot dekking van de
onderhoudskosten van de wegen, meer
bepaald van de kosten voor het wegruimen van het zand (1).
dom moet palen en waarvan sprake is
in de verordening 3 juli 1973 van de
stad Nieuwpoort, is niet noodzakelijk
een openbare weg, die deel uitmaakt
van de gemeentewegen (2).
3° De belasting op de ongebouwde duin-

gronden geheven bij de verordening
3 juli 1973 van de stad Nieuwpoort,
(1) (2) Raadpl. Cass., 11 dec. 1951, 12 feb.
1952" en 12 mei 1953 (Bull. en Pas., 1952, I,
187 en 343 en 1953, I, 710). Wat betreft de
woorden
((
taxe
remuneratoire
en
« remuneration "• raadpl. noot 3, get. E.K.
onder Cass., 2 feb. 1977 (A. C., 1977, 625).
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vergelding voor de tegenwaarde
de kosten die de gemeente bij
onderhoud van wegen heeft
gemaakt voor het wegruimen
zand (1).

een
van
het
opvan

(DE ROMREE DE VICHENET H. M., M.-M. T. STAD
NIEUWPOORT)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 14 juli 1977 gewezen door de Bestendige Deputatie
van de Provincieraad van WestVlaanderen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1, 2 en 3 van de belastingverordening van de stad Nieuwpoort van
3 juli 1973 op de onbebouwde duinengronden,
doordat de beslissing verklaart dat de
belastingverordening bet belastbaar feit
afhankelijk stelt van bet palen van een
duingrond aan « de openbare weg »,
zonder onderscheid te maken of bet gaat
om een weg toebehorend aan de Staat,
de provincie of de gemeente en bet
begrip « openbare weg » derhalve niet
limitatief dient opgevat in de zin door de
eisers bedoeld,
terwijl de tekst van een gemeentelijke
belastingverordening niet kan worden
gei:nterpreteerd zonder de preambule, en
de eisers in hun bezwaarschrift opwierpen dat die preambule de onderhavige
belasting rechtvaardigt door bet onderbaud van de wegen in bet duinengebied
en bepaald bet wegruimen van zand, dat
de wegen ontoegankelijk maakt, dit de
enige reden zi.inde die ter rechtvaardiging werd aangehaald, en nog verder
aanvoerden dat die rechtvaardiging ook
zijn weerslag vond in de tekst zelf van
de belastingverordening, waarin artikel 2
twee zones invoerde, waarvan zone I bet
meest betaalt, omwille van de onmiddellijke nabijheid bij de zee, waar de wind
bet meest kracht heeft en de onbebouwde duinen de grootste oppervlakte
hebben, en zone II, waar nochtans de
meest Juxueuze villa's zijn gelegen, minder betaalt, omdat de wind er minder
spel heeft, en de onbebouwde duinen er
(1) Raadpl. Cass., 11 dec. 1951, 12 feb. 1952
en 12 mei 1953 (Bull. en Pas., 1952, I, 187
en 343 en 1953, I, 710). Wat betreft de woorden « taxe remuneratoire » en « remuneration », raadpl. noot 3, get. E.K. onder
Cass., 2 feb. 1977 (A.C., 1977, 625).

minder zijn uitgestrekt, wat tot gevolg
heeft dat de onderhavige belasting maar
kan worden geheven op die eigendommen die palen aan openbare wegen
waarvan de gemeente de last van bet
onderhoud heeft, terwijl een staatsbaan
waarvan de last van bet onderhoud niet
ten Jaste van de gemeente valt, niet bet
voorwerp van de onderhavige belasting
kan uitmaken, voor zover een onbebouwde duinengrond er aan paalt :
Overwegende dat de eisers in hun
reclamatie, na de in het middel
overgenomen beschouwingen betreffende de beweerde rechtvaardiging in de preambule van de betwiste belastingverordening en betreffende de in het artikel 2 bepaalde
twee zones, aanvoerden : « Als dit
waar is, moet besloten worden dat
het
gaat
om
een
taxe
remuneratoire "· Per definitie worden dan de uitgaven van de
gemeente voor het wegruimen van
zand vergoed », om dan verder de
gevolgtrekkingen af te leiden die
eveneens, namelijk in fine van het
middel worden vermeld;
Overwegende dat de preambule
van
de
taksverordening
van
3 juli 1973 van verweerster als
verantwoording van de betwiste
taks opgeeft dat verweerster jaarlijks belangrijke uitgaven te dragen
heeft voor het onderhoud van de
wegen in het duinengebied; dat
wordt vermeld dat deze uitgaven
<<
voornamelijk ,, voortkomen uit
kosten voor het wegruimen van
zand dat de wegen ontoegankelijk
maakt
en
dat
dit
zand
<< grotendeels >> afkomstig is van de
onbebouwde eigendommen die aan
deze wegen palen;
Overwegende dat de beslissing
erop wijst dat de kwestieuze belasting geheven wordt om de uitgaven
te dekken welke voortspruiten uit
het onderhoud van de wegen in het
duinengebied, « meer bepaald » de
kosten voor het wegruimen van
opwaaiend zand van duinengronden; dat trouwens elke belasting in
wezen een heffing is met het oog op
het dekken van overheidsuitgaven;
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dat het daarbij zonder belang is of
deze uitgaven in de voorbeschouwingen van een taksreglement worden toegelicht of als reden van de
heffing worden aangevoerd; dat de
onderhavige belasting niet kan
beschouwd worden als een << taxe
remuneratoire )) die de tegenwaarde
zou inhouden van de door de
gemeente gedane kosten tot het
onderhoud van de wegen;
Overwegende dat de beslissing
aldus de reclamatie van de eisers
beantwoordt;

3' KAMER - 6 november 1978
1° MACHTSOVERSCHRIJDING
MACHTSAFWENDING- BEGRIP.

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN- GEMEENTEBELASTING OP
DE NIET BEBOUWDE PERCELEN IN EEN NIET
VERVALLEN VERKAVELING ART. 70BJS
WET 29 MAART 1962 OP DE RUIMTELIJKE
GEW.
BIJ
DE
WET
ORDENING,
VAN 22 DEC. 1970- DOEL VAN DIE WETSBEPALING.

1o Machtsafwending, een vorm van
machtsoverschrijding, onderstelt het
optreden van een overheid die een tot
haar bevoegdheid behorende handeling verricht, met inachtneming van de
bij de wet voorgeschreven vormen,
doch haar macht gebruikt vo01· andere
doeleinden dan die waarvoor deze
haar is verJeend (1).

Overwegende dat de beslissing
ten slotte, na te hebben gereleveerd
dat de onderhavige belasting niet
kan beschouwd worden als << taxe
remuneratoire >>, oordeelt dat de
verordening het belastbaar feit
afhankelijk stelt van het palen van
2° Art. 70bis wet 29 maart 1962 op de
een duinengrond aan de << openbare
Ruimtelijke Ordening, gew. b1j de wet
weg >>, zonder onderscheid te maken
van 22 dec. 1970, krachtens welke de
of het gaat om een weg toebehorend
gemeenten een jaarlijkse belasting op
aan de Staat, de provincie of de
de niet bebouwde percelen in een niet
vervallen verkaveling mogen heffen,
gemeente; dat het begrip << openbare
had tot doe] de gemeenten in staat te
weg >> derhalve niet limitatie'l' client
stellen een grondbeleid te voeren (2).
opgevat te worden in de zin zoals
door de reclamanten bedoeld;
(MR. MOERENS. Q.Q., KAMP T. STAD NIEUWOverwegende dat deze redengeving geen schending inhoudt van de
in het middel vermelde artikelen 1,
2 en 3 van de betwiste belastingverordening;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat uit de regelmatig aan het Hof overgelegde stukken niet blijkt dat een middel, dat
de. openbare orde raakt, ambtshalve
moet worden opgeworpen;
Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
6 november 1978 - 3• kamer - Voorzittei· : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Ve1·slaggever : de h. Sury
Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq,

advocaat-generaal

Advocaat : mr. Delafontaine.

PCORT)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissingen, op 14 juli 1977
gewezen door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van
West-Vlaanderen;
Wat de voorziening van eiser, in
zijn hoedanigheid van voogd van
eiseres, betreft :
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing betreffende het bezwaar nr. 484.06/34.285 :
Over het middel,

(1) Cass., 13 okt. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I,
204). Raadpl. Cass., 18 jan. 1977 (A.C., 1971, 553
en noot 6, 554).
(2) Raadpl. 20 nov. 1975 (A.C., 1976, 359);
Cass., 16 feb., 31 okt. en 22 dec. 1977 (A.C.,
t977' 671, 278, 497).
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gemeente, zodat onderhavige belastingaangenomen;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing betreffende de bezwaren nrs. 484.06/33.148
B- 34.286:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 31, 97, 107,
108, 110, 111, 113, 115, 129 van de
Grondwet, 75, 76, 134, 135, 137, 138,
139 van de Gemeentewet, 351 van het
Wet?oek van de Inkomstenbelastingen,
70bJs van de wet van 29 maart 1962 zoals
gewijzigd bij de wetten van 22 april 1970
en 22 december 1970, en 8 van de wet
van 5 juli 1871,
doordat, uit de preambule van de
onderhavige belastingverordening van
8 ap~il 1975 van de stad Nieuwpo_ort, op
de met-bebouwde percelen in een nietvervallen verkaveling, met name de
overweging << dat het nodig is het
vrijkomen van bouwgronden op het
grondgebied van de gemeente te
bevorderen » en de verwijzing naar
artikel 70bis van
de
wet van
29 maart 1962 op de ruimtelijke ordening, zoals gewijzigd door de wetten van
.22 april. en 22 december 1970, waarvan
de voorbereidende we).'ke~ er geen twijfel over laten bestaan dat de genoemde,
gemeentebelastingen eigenlijk tot doel
hebben een grondbeleid te voeren, en de
verwijzing naar de omzendbrief van
17 oktober 1972 nr. 151/ADB van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken
waarin is gezegd : « Niettegenstaande;.
zoals steeds de belasting voor doel moet
hebben de gemeenten noodzakelijke
inkomsten te bezorgen, mag niet uit het
oog verloren worden dat met deze belastingen ook betracht wordt het aanbod
van bouwgronden te stimuleren en dat ·
de noodzaak van dat aanbod van veel
omstandigheden afhangt. Het is dan ook
geraden geen verordening voor verschillende jaren te maken, maar wel ieder
jaar opnieuw de belasting in de gemeenteraad te bepalen en voor de goedkeuring aan te bieden >>, en tevens uit het
feit dat de artikelen 4' en 5 van onderhavige belastingverordening, zodanige vrijstellingen verlenen dat alleen het bouwen in aanmerking werd genomen
onlodchenbaar blijkt dat onderhavig
belastingreglement in hoofdzaak werd
gestemd om aan grondbeleid te doen,
terwijl de gemeentebelasting, zoals
alle belasting trouwens, in hoofdzaak tot
doel moet hebben : het bestrijden van de

verordening kennelijk van machtsafwending laat blijken, omdat onder mom van
een gemeentebelasting, die per definitie
gericht is op het verwerven van inkomsten door belastingen op te leggen, ten
einde de uitgaven der gemeente te
dekken, eigenlijk en uiteindelijk, en in
hoofdzaak, aan grondbeleid wordt
gedaan, met name het stimuleren van de
verkoop van de omschreven nietbebouwde percelen, om aldus de speculatie tegen te gaan,
en terwijl de bestendige deputatie
ambtshalve de wettelijkheid van een
dergelijke gemeentebelastingverordening ·
moest toetsen aan wet en Grondwet :

Overwegende dat machtsafwending het optreden ·onderstelt van
een overheid die een tot haar
bevoegdheid behorende handeling
verricht met inachtneming van de
bij de wet voorgeschreven vormen,
doch · haar macht gebruikt voor
andere doeleinden dan die waarvoor
deze haar is verleend;
Overwegende dat uit de voorbereiding
van
de
wet
van
22 december 1970, die artikel 70bis
in de wet van 29 maart 1962 heeft
ingevoegd, blijkt dat deze wetsbepaling tot doel had « de gemeente in
staat te stellen een grondbeleid te
voeren, namelijk de eigenaars van
de met de belasting bezwaarde·
gronden ertoe te brengen deze werkelijk te koop te bieden en te
verkopen, zodat de mogelijkheid tot
bouwen wordt geschapen »;
Overwegende dat de betwiste verordening verwij st naar voormeld
artikel 70bis en vermeldt dat het
nodig is het vrijkomen van bouwgronden op het grondgebied van de
gemeente te bevorderen; dat eiser
niet betwist dat de door de belasting
verworven inkomsten tot dekking
van de uitgaven van verweerster
worden gebruikt;
Overwegende dat daaruit volgt
dat de verordening in volledige
overeenstemming met de door de
wetgever nagestreefde doeleinden is
genomen, zodat. verweerster geen
machtsafwending heeft gepleegd;
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het traject is echter niet ]anger norDat het middel niet kan worden
maal,
wanneer de
onderbreking
aangenomen;
belangrijk is en niet door overmacht
Over het tweede middel.

wordt verantwoord (1).
(< LA ROYALE BELGE , N.V. T. CORDEMANS)

ARREST

Dat het midd.el niet kan worden
aangenomen;
III. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing betreffende het bezwaar nr. 484.06/31.124 :
Overwegende . d~i eiser dezelfde
middelen liet gelden als die onder
II; dat, zoals blijkt uit het antwoord
onder II, deze rniddelen niet kunnen
worden aangenomen;
En overwegende dat uit de regelmatig aan het Hof overgelegde stukken niet blijkt dat, met betrekking
tot de voorziening van eiser, een
middel dat de openbare orde raakt
ambtshalve rnoet worden opgeworpen;
Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers,
in de kosten.
6 november 1978 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sury Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal Advocaat: mr. Delafontaine.

3'

KAMER -

6 november 1978

ARBEIDSONGEVAL -

ONGEVAL OP DE
WEG NAAR EN VAN HET WERK - ONDERBREKING VAN HET TRAJECT BELANGRIJKE
ONDERBREK!NG DIE NIET DOOR OVERMACHT
VERANTWOORD IS - TRAJEcr NIET LANGER
NORMAAL.

Het traject dat de werknemer moet
afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar
hij werkt, en omgekeerd, kan worden
beschouwd als normaal in de zin van
artikel 8, § 1, tweede lid, van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971, wanneer de onderbreking, waarvan de duur niet belangrijk is, door
een wettige reden gerechtvaardigd is;,

. De advocaat-generaal Lenaerts heeft
in substanfje het volgende gezegd:
Het arrest beslist dat verweerder door
een ongeval op de weg van het werk is
getroffen, hoewel hij, alvorens naar huis
te gaan, anderhalf uur in een cafe
gelegen tegenover de plaats waar hij
gewerkt had, was gebleven en er een
paar glazen bier had gedronken. Het
verantwoordt deze beslissing door de
overweging dat de weg van het werk
wegens een wettige reden was onderbroken.
Eiseres gaat ervan uit dat een wettige
reden alleen volstaat om een o:Jderbreking van de weg te rechtvaardigen,
indien die onderbreking niet belangrijk
is, maar dat een belangrijke onderbreking daarentegen door overmacht moet
gerechtvaardigd zijn. Zij meent dat ten
aanzien van de onderbreking van de weg
hetzelfde onderscheid moet worden
gemaakt als dat wat de recbtspraak van
het Hof ten aanzien van de omweg in
acht neemt.
Alvoren elk onderdeel van het middel
afzonderlijk te bespreken, lijkt een
nader onderzoek van dit principiele uitgangspunt wenselijk.

*
In zijn conclusie bij het arrest van
11 mei 1977 (2) heeft advocaat-generaal
Velu de desbetreffende rechtspraak uitvoerig ontleed.
Hij wijst erop dat het Hof v66r het
arrest van 25 april 1968 (3) geen onderscheid maakte naargelang de omweg of
de onderbreking al dan niet belangrijk
was : in elk geval moest zowel de ene als
de andere door overmacht of door een
wettige reden verantwoord zijn, opdat
het ongeval nog kon worden aangemerkt
als overkomen op bet normale traject
van huis naar het werk of omgekeerd.
(1) Raadpl. Cass., 31 maart 1976 (A.C., 1976,
887); 11 mei 1977 (ibid, 1977, 928) met conclusie
van advocaat-generaal Velu in Bull. en Pasic.,
1977, I, 918.
(2) Bull. en Pasic., 1977, I, 918.
(3) A.C., 1968, 1075, met noot W.G.
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maakt het Hof dit onderscheid wei,
indien de getroffene een omweg heeft
gemaakt : is deze niet belangrijk, dan
volstaat een wettige reden; zoniet moet
de onweg aan overmacht te wijten
zijn (1).
Vraag is nu of dit onderscheid ook
geldt t.a.v. de onderbreking van de weg.
Advocaat-generaal Velu was van oordeel
dat het arrest van 11 mei 1977 geen
onderzoek van die vraag vereiste, maar
liet terloops tach van zijn mening
blijken : « Pour rna part, j'hesiterais a
repondre par !'affirmative a cette
question '' (2).
Ik begrijp zijn aarzeling.
Dat zowel de omweg als de onderbreking door een wettige reden moet
gerechtvaardigd zijn, beantwoordt ongetwijfeld aan de bedoeling van de wetgever. In de voordracht aan de Regent bij
de besluitwet van 13 december 1945
lezen wij daaromtrent :
« De normale weg is niet noodzakelijk
de rechtstreekse weg. Doch de weg kan
niet meer normaal genoemd worden,
zodra de arbeider uit eigen beweging en
zonder voldoende reden een ongewone
omweg maakt.
Eveneens betekent normale weg niet
altijd een weg die zonder onderbreking
afgelegd wordt. Bij elke verplaatsing
kunnen zich gewettigde onderbrekingen
voordoen. Vooral de lengte van de weg
kan oponthoud vergen om uit te rusten
of om zich herop te frissen. ''
De eerste arresten van het Hof verwijzen duidelijk naar deze toelichting. Want
de arresten van 1 april 1955 (3) en
30 januari 1958 (4) stellen dat de weg
niet normaal is << lorsque le travailleur
accomplit, de son plein gre et sans
raison suffisante, un detour inaccoutume
ou . lorsqu'une interruption de ce trajet
n'est pas legitime ». En de rechtvaardiging, zowel van de omweg als van de
onderbreking, moet gelegen zijn in een
wettige reden of in overmacht, wat
uiteindelijk ook een wettige reden is.

Tijdens de bespreking van de nieuwe
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
in de Senaatscommissie wordt uitdrukkelijk verklaard dat het niet de bedoeling is aan de rechtspraak van het Hof
afbreuk te doen (5). Opmerkelijk is wei
dat het Senaatsverslag daarbij niet verwijst naar de meest recente arresten,
volgens welke de belangrijke omweg
door overmacht moet worden verantwoord, maar naar het genoemde arrest
van 30 japuari 1958 en dat van
3 december 1959 (6) die wettige reden
en de overmacht op dezelfde voet plaatsen.
De oorspronkelijke rechtspraak vindt
dus duidelijk steun in de interpretatie
die de wetgever zel£ van het begrip
<< normale weg » heeft gegeven. Dit is
daarentegen niet het geval met het
onderscheid tussen de belangrijke en de
niet belangrijke omweg; dat is een eigen
creatie van de rechtspraak.
Hiermee is niet gezegd dat deze rechtspraak niet verantwoord is. Maar de
verklaring die daarvoor met betrekking
tot de omweg kan worden gegeven, geldt
naar mijn gevoelen niet ten aanzien van
de onderbreking van de weg, omdat er
een fundamenteel verschil tussen beide
bestaat, wanneer het gaat om de vraag
of het ongeval overkomen is op het
normale traject tussen de verblijfplaats
en het werk.
De werknemer die, door een ongeval
wordt getroffen terwijl hij een omweg
maakt, legt op dat ogenblik niet het
normale traject tussen verblijfplaats en
werk af. Hij bevindt zich dus niet op de
weg naar en van het werk, zoals deze
door artikel 8, § 1, tweede lid, van de
Arbeidsongevallenwet is omschreven.
Om hem niettemin tach de door de wet
geboden bescherming te verlenen moet
een extensieve uitlegging aan die wettelijke omschrijving worden gegeven.
Begrijpelijkerwijze stelt het Hof dan
strengere voorwaarden naargelang een
ruimere uitbreiding van het wettelijke
begrip noodzakelijk is, d.i. naargelang de
omweg belangrijker is en dus verder van
de normale weg wordt afgeweken.
(1} Zie als laatste arrest in deze zin : Cass.
Dat onderscheid kwam reeds in de
20 maart 1978 (A.C., 1978, 839} waaruit tevens
blijkt dat een niet noemenswaardige omweg rechtspraak tot uitdrukking alvorens het
niet als omweg wordt aangemerkt, wat even- arrest van 25 april 1968 als voorwaarde
eens de mening van advocaat-generaal Velu stelde dat een belangrijke omweg door
overmacht moet verantwoord zijn. Aan
was (Bull. en Pasic., 1977, I, 920}.
de samenvatting van het arrest van
(2} Bull. en Pasic., 19'77, I, 921.

(3} Bull. en Pasic., 1955, I, 854.

(5) Senaat, 1970-1971, Gedr. St. nr. 215, 64.

(4} Bull. en Pasic., 1958, 581.

(6) A.C., 1960, 298.
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omweg een wettige oorzaak moet hebben, voegde procureur-generaal Hayoit
de Termicourt de volgende precisering
toe : « Toutefois, pour que le cii:!tour du·
trajet direct ait une cause legitime, il
faut aussi que, pour atteindre ce but, un
detour aussi important que celui que le
travailleur a fait, rut justifie. >> Hoewel
hier nog geen sprake is van de noodzaak
van overmacht, wordt toch reeds erop
gewezen dat de wettige reden niet volstaat, indien de omweg erg belangrijk is.
Wanneer de latere rechtspraakdan als
voorwaarde stelt dat de belangrijke
omweg aan overmacht moet te wijten
zijn, komt zulks hierop neer dat die
omweg in het concrete geval als de
normale weg moet worden beschouwd,
omdat de getroffene de gewone weg in
de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet kon nemen m.a.w. hoewel het
ongeval niet op de normale weg is
overkomen, wordt de omweg daarmee
gelijkgesteld of het begrip « normale
weg >> tot de ongewone weg uitgebreid.
Gans anders is het, wanneer het
ongeval overkomt na een onderbreking
van de weg. Op het ogenblik dat de
werknemer door het ongeval getroffen
wordt, legt hij het normale traject tussen
het werk en zijn verblijfplaats af. Hij
bevindt zich dus op de weg, zoals deze
door de wet is omschreven. Om het
ongeval als een arbeidsongeval aan te
merken, kan de wet letterlijk worden
toegepast; een extensieve uitlegging
daarvan is niet nodig.
Op te merken valt dat het arrest van.
29 november 1968 (2), hoewel het
enkele maanden na dat van 25 april 1968
werd
gewezen,
evenals
dit
van
26 april 1972 (3), die beide de onderbreking van de weg betreffen, aileen het
criterium « wettige reden >> in aanmerking nemen zonder gewag te maken van
de belangrijkheid van de onderbreking.
Het arrest van 11 mei 1977 doet dat
weliswaar wei. Het beslist dat het traject
niet ophoudt normaal te zijn << met name
wanneer de oorzaak van de onderbreking wettig is en de duur ervan niet
belangrijk is « (4). Maar uit de reeds
genoemde- conclusie van advocaatgeneraal Velu blijkt duidelijk dat het
(1) .(Jull en Pasic., 1964, I, 752.
(2) A.C., 1969, 339.
(3) A.C., 1972, 809.
(4) A.C., 1977, 928.

Hof door toevoeging van het woord
met name >> wil te kennen geven dat
het geen uitspraak wil doen over de
vraag of de wettige reden aileen volstaat,
wanneer de onderbreking belangrijk is.
Het arrest van 19 december 1968 (5)
beslist dat de werknemer die vroeger
van huis vertrekt dan nodig is om tijdig
op het werk toe te komen, zich toch op
de weg naar het werk bevindt, zolang hij
het normale traject daarvan volgt, welke
ook de reden van zijn vervroegd vertrek
moge zijn. Hoewel hij maar een paar
kilometer per auto te rijden had, was de
betrokkene drie kwartuur alvorens hij
op het werk moest zijn, vertrokken,
omdat hij een afspraak met een meisje
had.
In een dubbel opzicht wijkt dit arrest
weliswaar van de rechtspraak af. Vooreerst overweegt het dat het vervroegde
vertrek << de aan het traject verbonden
risico's >> niet heeft verhoogd, terwijl dit
element in de regel niet in aanmerking
wordt genomen (6). Voorts stelt het Hof
redenen van persoonlijke aard kennelijk
op dezelfde voet als wettige redenen,
terwijl de rechtspraak steeds een duidelijk onderscheid tussen beide maakt om
de verantwoording van de omweg of de
onderbreking van de weg te beoordelen(7).
Weliswaar ging het in die zaak niet
om een omweg of een onderbreking,
maar te vroeg thuis vertrekken staat
toch niet zo ver af van te laat van het
werk vertrekken.
In beide gevallen gaat het toch om een
afwijking van het ogenblik waarop de
weg naar of van het werk wordt afgelegd. En in dit opzicht is het wei
belangrijk dat het arrest het ongeval als
een ongeval op de weg naar en van het
werk aanmerkt, omdat het « zich heeft
voorgedaan op de normale weg die
verweerder moest volgen om zich naar
zijn werk te begeven » en dat het
vervroegd vertrek « niet op zich zelf aan
het afgelegde traject zijn normaal karakter had ontnomen >>, Doorslaggevend
hierbij is ongetwijfeld geweest dat het
ongeval is overkomen op de weg tussen
de verblijfplaats en het werk, zoals hij in
de wet is omschreven.
«

(5) A.C., 1969, 396, met noot W.G.
(6) Cass., 10 april 1964 (Bull en Pasic., 1964,
I, 846) en 25 nov. 1966 (A.C., 1967, 409).
(7) Cass., 15 juni 1977 (A.C., 1967, 1263) en
8 jan. 1975 (ibid, 1075, 520).
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beschouwt het verblijf in een cafe te
lang en de onderbreking dus niet verantwoord, omdat de getroffene, die er
gaan schuilen was toen een onweet
losbrak, er langei' gebleven was dan het
onweer had geduurd. De onderbreking
was dus ongerechtvaardigd, niet omdat
ze te lang had geduurd, dus belangrijk
*
was, maar omdat er na het onweer geen
Het criterium << belangrijkheid >> lijkt wettige reden voor de onderbreking
mij, wat de onderbreking van de weg meer was .. Had het onweer de ganse tijd
· dat de getroffene in het cafe was,
betreft, overigens niet relevant.
Belangrijkheid van de onderbreking aangehouden, dan ware de onderbreking
een wettige reden verantwoord
w.ordt uiteraard gemeten naar de tijds- door
geweest, hoewel ze even lang had
duur ervan.
geduurd, dus even belangrijk ware
geweest.
Welnu, hoe lang die onderbreking ook
duurt, de werknemer legt steeds het
normale trajekt tussen werk en verblijfLaten wij veronderstellen dat een
plaats af. En dit in tegenstelling tot de
werkneemster die per fiets naar huis
belangrijkheid van de omweg, die
moet, blijft schuilen tijdens het onweer
betrekking heeft op het traject zelf; hoe
bij de werkgever, bij de .concierge van
groter de omweg, des te verder men van
het bedrijf of bij een vriendin die op
de normale weg verwijderd is.
haar weg woont. Wanneer het weer is
De duur van de onderbreking daaren- opgeklaard, is het echter reeds donker
tegen heeft geen invloed op het traject, geworden en omdat zij in de duisternis
maar kan alleen in verband worden niet durft rijden, blijft ze overnachten en
gebracht met de wettige reden. Maakt gaat ze eerst de volgende morgen naar
deze het noodzakelijk de weg eerst af te huis. Ongetwijfeld gaat het hier om een
leggen, nadat men zijn verblijfplaats of belangrijke onderbreking; maar omdat
zijn werk reeds enige tijd verlaten heeft, de ganse duur ervan door een wettige
dan blijft men daarna niettemin het reden kan worden verantwoord, is zij
normale traject volgen en is aan de gerechtvaardigd zonder dat het nodig is
een beroep op overmacht te doen. lndien
wettelijk gestelde voorwaarde voldaan.
de werkneemster echter bij haar vrienDe arresten van 25 november 1966 din was blijven overnachten hoewel het
(1), 4 januari 1968 (2) en 29 november na het onweer nog niet donker was, zou
1968 (3) beschouwen een verblijf van· de onderbreking niet door een wettige
respectievelijk een half uur, een uur. en reden verantwoord zijn, maar haar oorander half uur in een cafe als wettige zaak in persoonlijke redenen vinden; en
reden van onderbreking; maar een ver- nochtans zou de onderbreking even lang
blijf van twee uren kan, volgens het hebben geduurd, dus even belangrijk
arrst van 26 april 1972 (4), een onder- geweest zijn.
breking zijn uit vrije wil zonder wettige
De voordracht aan de Regent bij · de
oorzaak.
besluitwet van 13 december 1945 geeft
Het verschil tussen dit vierde geval en als voorbeeld van gewettigde onderbrede vorige drie ligt niet in de omstandig- king dat de lengte van de weg opontheid dat de getroffene een half uur later houd kan vergen om uit te rusten. Is de
naar huis is gegaan, maar in het feit dat afstand zeer kort, dan is dat oponthoud
een verblijf van twee uren in het cafe niet verantwoord, ook al duurt het even
niet noodzakelijk werd geacht om uit te lang, is de onderbreking dus even
rusten na het werk, dus niet door een belangrijk.
wettige reden gerechtvaardigd was.
Uit deze voorbeelden moge blijken dat
de belangrijkheid een niet relevant cri(1) A.C., 1967, 409.
terium is ten aanzien van de onderbreking van de weg, terwijl dit wel het
(2) A.C., 1968, 604.
geval is wat de omweg betreft.
Hetzelfde geldt het ongeval dat de
werknemer heeft getroffen nadat hij de
weg heeft onderbroken, hoe belangrijk
die onderbreking ook moge zijn; en dit
in tegenstelling tot de omweg die, hoe
belangrijker hij is, een des te extensievere uitlegging van het begrip << normaal
traject » vereist.

(3) A.C., 1969, 339.
· (4) A.C., 1972, 809.

(5) Bull. en Pasic., 1965, I, 591.
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dat zich op het normale traject tussen
het werk en de verblijfplaats voordoet
na een onderbreking om een wettige
reden, een ongeval op de weg naar en
van het werk is. Bij de beoordeling
daarvan moet, naar mijn mening, ook
rekening worden gehouden met een
ander element, met name de plaats van
vertrek.
Wanneer, bijvoorbeeld, een werknemer die met pensioen gaat, zijn vrienden
uitnodigt om in het cafe rechtover het
bedrijf een glaasje te drinken, kan dit
voor zijn medewerknemers, die daarna
naar huis njden, als een gewettigde
onderbreking worden beschouwd. Maar
wanneer dit afscheid bestaat uit een
ganse feestavond met danspartij tot in
de vroege uurtjes, zou men kunnen
stellen dat, hoewel zijn vrienden een
wettige reden hadden om eraan dee! te
nemen, zij 's morgens niet van de plaats
van het werk naar huis gereden zijn,
maar vertrokken zijn van de plaats waar
het feest werd gevierd. Zij zouden zich
dan in dezelfde toestand hebben bevonden als wanneer dat feest niet in de
onmiddellijke omgeving van het bedrijf
of op de weg van het werk naar huis
ware gehouden, maar op een plaats
waarheen de werknemers zich met dat
doe! speciaal hadden moeten begeven,
hetzij onmiddellijk na het werk, hetzij
nadat zij eerst nog over huis waren
gegaan.
De weg naar huis is dus niet noodzakelijk de weg van het werk, ook a! gaat
het geografisch om dezelfde weg die om
een wettige reden is onderbroken; vereist is bovendien dat het vertrekpunt
werkelijk de plaats is waar de arbeid
werd verricht.

*
Dient de onderbreking van de weg, die
werkelijk van de verblijfplaats of het
werk vertrekt, in elk geval aileen door
een wettige reden gerechtvaardigd te
zijn, ook indien die onderbreking
belangrijk is, dan faalt het eerste onderdee! van het middel, volgens hetwelk een
belangrijke onderbreking aan overmacht
moet te wijten zijn, naar recht.
Hieruit volgt nog niet meteen dat ook
het tweede onderdeel, dat het arrest
verwijt niet te antwoorden op hetzelfde
middel dat eiseres in conclusie heeft
opgeworpen, niet kan slagen; want zelfs
a! is het verweer niet gegrond, tach moet
het door de rechter beantwoord worden,
indien het ter ~ake dienend is. Maar dat

is het ten deze niet, gelet op de vaststellingen van het arrest. Uit de redengeving
blijkt immers dat het arbeidshof impliciet beslist dat de onderbreking niet
belangrijk is. En dan hoefde het niet
meer te antwoorden op het verweer dat
een belangrijke onderbreking door overmacht moet worden gerechtvaardigd.
Die impliciete beslissing houdt tevens
in dat het derde onderdeel, volgens
hetwelk het arrest in het onzekere laat
of de onderbreking a! dan niet belangrijk wordt geacht, feitelijke grondslag
mist.
Het middel
aangenomen.

kan

dus

niet worden

En dit is nog het geval, indien het
Hof, naar het voorbeeld van het arrest
van 11 mei 1977, zou oordelen dat het
middel geen antwoord vergt op de vraag
of een belangrijke onderbreking door
overmacht moet gerechtvaardigd zijn.
Want zelfs indien de stelling van eiseres
juist zou zijn, zou het arrest nog wettig
gerechtvaardigd zijn, nu het impliciet
vaststelt dat de onderbreking niet
belangrijk is.
Conclusie : verwerping.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 oktober 1977 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1 van de wetten
betre-ffende de vergoeding der schade
voortspruitende uit arbeidsongevallen,
gecoordineerd bij koninklijk beslmt van
28 september 1931, 1, 2 van de beslmtwet
van 13 december 1945 betreffende de
vergoeding van de schade voortspruitende uit de ongevallen die zich op de
weg naar en van het werk voordoen, 1, 7,
8, 9 van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 en 97 van de Grondwet,
doordat, na uitdrukkelijk te hebben
vastgesteld : dat verweerder « omstreeks
17 uur zijn werk verlaten heeft op een
vrijdagavond 21 maart 1975; dat hij niet
onmiddelliJk naar huis gereden is, maar
dat hij in een herberg gelegen rechtover
de bouwplaats een paar glazen bier
gedronken heeft en dat hij omstreeks
18.50 uur het slachtoffer geworden is van
een verkeersongeval op de normale weg
naar huis... », doch zonder te hebben
vastgesteld dat de onderbreking van de
weg niet belangrijk was, het arrest
beslist dat « het feit zich in een herberg
te ontspannen na het werk om wat uit te
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duurde deze onderbreking anderhalf
uur, in onderhavige omstandigheid
gewettigd is ,,,
terwijl, eerste onderdeel, in haar conclusie in hager beroep eiseres uitdrukkelijk liet gelden dat " wanneer een
onderbreking tamelijk lang geduurd
heeft, de werknemer het bewijs moet
leveren dat die onderbreking door de
overmacht gerechtvaardigd moet worden », inderdaad het feit dat een onderbreking of omweg door een wettige
reden gerechtvaardigd zou zijn, niet
volstaat opdat het traject als normaal
zou kunnen worden beschouwd in de zin
van de wettelijke bepalingen betreffende
de vergoeding der schade voortspruitende uit ongevallen op de weg, aangezien het traject niet !anger normaal is
w.anneer een belangrijke omweg of een
belangrijke onderbreking niet door overmacht wordt verantwoord; het arrest
noch het bestaan van overmacht vaststelt, noch het belangrijke karakter van
de onderbreking betwist, doch integendeel uit de termen « ook al duurde deze
onderbreking anderhalf uur » blijkt te
aanvaarden dat de onderbreking belangrijk was; het arrest derhalve het begrip
" normaal traject , miskent en de in het
middel aangehaalde wettelijke bepalingen schendt;
·
tweede onderdeel, het arrest aldus niet
antwoordt op het door eiseres in conclusie .ingeroepen verweer waarin zij deed
gelden : dat verweerder « de bouwplaats
van zijn werkgever verlaten heeft om
17 uur; dat hij onmiddellijk een cafe
rechtover de bouwplaats gelegen bezocht
en er een paar glazen bier dronk en er
anderhalf uur gebleven is; dat hij verder
naar huis gereden is en in een verkeersongeval betrokken werd »; dat verweerder " circa 20 minuten moest rijden met
zijn bromfiets om naar huis te keren;
dat de arbeidsweg gedurende anderhalf
uur onderbroken werd om in een cafe te
gaan drinken >>, maar verweerder
« nadien slechts 20 minuten te rijden
had om naar huis terug te keren; dat de
omweg en de onderbreking door de
werknemer gerechtvaardigd
moeten
worden door een legitieme oorzaak of
door de overmacht; dat wanneer die
onderbreking tamelijk lang geduurd
heeft, de werknemer bewijs moet leveren dat die onderbreking door overmacht gerechtvaardigd wordt >>; het
arrest derhalve niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de
Grondwet);

derde onderdeel, het arrest in het
onzekere laat of het Arbeidshof oordeelt
dat de onderbreking van de weg van
anderhalf uur al dan niet belangrijk
was; het arrest derhalve aangetast is
door dubbelzinnigheid en niet regelmatig gemotiveerd is (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het traject, dat
de werknemer aflegt om zich van de
plaats waar hij werkt naar zijn
verblijfplaats te begeven, normaal
is, ook wanneer het in een niet
belangrijke mate wordt onderbroken om een wettige reden, of nog
wanneer een belangrijke onderbreking aan overmacht te wijten is;
Overwegende dat eiseres in haar
conclusie in hoger beroep voor het
concrete geval liet gelden dat de
onderbreking van het traject << absoluut niet gerechtvaardigd was » en
door << geen legitiem motief gerechtvaardigd wordt, hetzij door de dagtaak, hetzij door een lange weg naar
huis »;
Overwegende dat het arrest er
dan ook mocht van uitgaan en er
impliciet van uitgaat, dat de onderbreking niet belangrijk was en dat
enkel nog diende te worden onderzocht of de onderbreking een wettige reden had; dat het arrest nergens aanneemt dat de onderbreking
een belangrijke duur had;
Wat het tweede en het derde
onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals uit het
antwoord op het eerste onderdeel
· blijkt, het arrest aanneemt dat de
onderbreking van het traject niet
belangrijk was;
Overwegende dat het arrest derhalve niet meer moest antwoorden
op het verweer van eiseres dat een
belangrijke onderbreking door overmacht dient te worden gerechtvaardigd;
Overwegende dat, nu het arrest
impliciet vaststelt dat de onderbreking niet belangrijk is, het arbeidshof zijn beslissing wettig rechtvaar-
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verweerder de weg om een wettige
reden had onderbroken;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening, veroordeelt eiseres in
de kosten.
6 november 1978 3" kamer Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Janssens Andersluidende conclusie (1)
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat : mr. Biitzler.

gevorderde zaak wanneer hij ambtshalve terugbetaling beveelt van de
borgsom die aan het bestuur is gestort
om teruggave van de in beslag genamen goederen te bekomen (2). (Art.
1138, 2" Ger. W.)
(OUWEHAND T. MINISTER VAN FINANCI+N;
MINISTER VAN FINANCIEN T. OUWEHAND)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 juni 1978 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
I.
Op de
Ouwehand:

1• KAMER - 7 november 1978

1° DOUANE EN ACCIJNZEN -

STRAFVORDERING- GEVOLG TEN AANZIEN VAN DE
BORGSOM OM TERUGGAVE VAN DE IN BESLAG
GENOMEN GOEDEREN TE BEKOMEN.

2° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE STRAFVORDERING GEVOLG TEN AANZIEN VAN DE
BORGSOM GESTORT OM TERUGGAVE VAN DE
IN BESLAG GENOMEN GOEDEREN TE BEKOMEN.

3° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN STRAFVORDERING WEGENS POGING TOT
GOEDEREN,
ONDERSLUIKINVOER
VAN
WORPEN AAN DE BELASTING OVER DE -TOEGEVOEGDE WAARDE - RECHTER DIE AMBTSDOET
OVER
DE
HALVE
UITSPRAAK
TERUGGAVE VAN DE BORGSOM DIE IS GESTORT OM TERUGGAVE VAN DE IN BESLAG
GENOMEN GOEDEREN TE BEKOMEN - ONWETTIGHEID.

1• en 2" Door het instellen van de straf-

vordering wegens paging tot sluikinvoer van goederen, onderworpen aan
de belasting over de toegevoegde
waarde, neemt de rechter geen kennis
van de vraag tot terugbetaling van de
borgsom die is gestort om teruggave te
bekomen van de goederen en van het
voertuig die in beslag genomen zijn.
3" De rechter die kennis neemt van de
strafvordering wegens paging tot
sluikinvoer van goederen onderworpen
aan de belasting over de toegevoegde
waarde, doet uitspraak over een niet
(~) Raadpl. de conclusie O.M.

voorziening

van

A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij de teruggave aan eiser van de
borgsom, gestort als tegenwaarde
van de goederen en van het vervoermiddel, wordt bevolen :
Overwegende dat de voorziening,
bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;

B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij de feiten van paging tot invoer
zonder aangifte van goederen
onderworpen aan belasting over de
toegevoegde waarde ten laste van
eiser bewezen verklaard worden, de
verbeuring van de goederen en van
het vervoermiddel wordt bevolen en
eiser wordt veroordeeld in de
kosten:
Overwegende dat de substantiEHe
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. Op de voorziening van de
minister van Financii:~n :
B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij de teruggave aan verweerder van
(2) Vgl. 27 feb. 1973 (A.C., 1973, 639).
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van de goederen en van het vervoermiddel, wordt bevolen :

Ove1· het midel afgeleid uit de scherrding van de artikelen : 97 van de
Grondwet, 239 (gewijzigd bij artikel 1,
§
3,
3",
van
de
wet
van
28 december 1912), 242, eerste lid,
246 (vervangen bij artikel 52, § 1, van de
wijzigingsbepalingen van artikel 3 van
de wet van 10 oktober 1967, houdende
het Gerechtelijk Wetboek}, 247 (gewijzigd bij artikel 29 van de wet van
6 april 1843 en bij artikel 16 van het
koninklijk
besluit,
nr.
6,
van
22 augustus 1934), 249 en 267 van de
algemene wet van 26 augustus 1822 over
de heffing der rechten van in-, uit- en
doorvoer en van de accijnzen, alsmede
van het tonnegeld der zeeschepen, waarvan het opschrift krachtens artikel 1 van
de wet van 22 juni 1976 thans luidt :
«
algemene wet van 26 augustus
1822 inzake douane en accijnzen (thans
de artikelen 272, 275, § 1, 280, 281, 283 en
286 van de bij het koninklijk besluit van
18 juli 1977 bekrachtigd bij artikel 1 van
de wet van 6 juli 1978 gecoordineerde
algemene wet inzake douane en accijnzen); 179 (gewijzigd bij artikel 1, 94", van
de wet van 10 juli 1967} en 370, eerste lid
(gewijzigd bij artikel 4 van de wet van
23 augustus 1919} van het Wetboek van
Strafvordering; 51, § 2, tweede lid, van
de wet van 3 juli 1969 op de belasting
over de toegevoegde waarde; 1134, eerste
lid, 1135, 1239, 2072, eerste lid, 2073 en
2082 van het Burgerlijk Wetboek; 2,
1045 en 1138, 2", van het Gerechtelijk
Wetboek; de algemene rechtsbeginselen
inzake bevoegdheid van de strafgerechten en de . algemene rechtsbeginselen
inzake zakelijke zekerheden, met name
het pand;
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebberi, onder meer, « dat de poging tot
sluikinvoer van een partij vis, zoals
omschreven in de vordering van het
Bestuur (thans eiser), ten laste van
verweerder bewezen is; ... dat de in
beslag genomen vrachtwagen ScaniaVabis met Nederlandse nummerplaat
BS7502 gediend heeft om de partij vis te
vervoeren; dat de vordering van het
Bestuur
in
deze
omstandigheden
gegrond is; ... dat het beslag op de partij
vis en de voormelde vrachtwagen werd
opgeheven tegen een borg waarin begrepen !fe tegenwaarde van de partij vis ten
belope van 37.557 frank en de tegenwaarde van de vrachtwagen geraamd o:p

253.420 frank >>; en ria de verbeuring van
de partij vis en van de vrachtwagen ten
voordele van de Staat uitgesproken te
hebben, niettemin de teruggave aan
verweerder beveelt van het bedrag van
290.977 frank, door hem gestort als
tegenwaarde van de partij vis en van de
vrachtwagen,
terwijl het hof van beroep, zitting
houdend in strafzaken, onbevoegd,
althans niet gemachtigd was om de_
teruggave van dat pand, gevestigd ter
uitvoering van artikel 242, eerste lid, van
de algemene wet van 26 augustus 1822,
te bevelen,
eerste onderdeel, in geen geval (scherrding van, onder andere, de voormelde
artikelen van de wet van 1822, van de
wet van 1969, van het Wetboek van
Strafvordering en van de algemene
beginselen inzake de bevoegdheid van
de strafgerechten);
tweede onderdeel, althans nu het
arrest tegelijkertijd verbeurd verklaart
de in beslag genomen goederen tot
vrijgave waarvan het pand gevestigd was
(schending van, onder andere, dezelfde
bepalingen, aangewezen bij het eerste
onderdeel};
derde onderdeel, althans ambtshalve,
nu daartoe geen geldige eis aanhangig
was (schending van, onder andere, de
voormelde artikelen van het Gerechtelijk
Wetboek};
vierde onderdeel, althans hoewel er
onder meer bedongen was, naar luid van
het proces-verbaal en van de kwitantie
voor zekerheidstelling in geld, dat deze,
naar gelang van de omstandigheden,
ofwel tegen kwijting zal worden terugbetaald ofwel aan de Schatkist zal vervallen, hetzij bij wijze van schikking, hetzij
in geval van verbeurdverklaring der
goederen en/of der vervoermiddelen, en
terwijl niet vastgesteld noch beweerd
wordt dat de Staat zou verzuimd hebben
over die bedongen bestemming van het
pand tijdig te beslissen (schending van,
onder andere, de voormelde artikelen
van het Burgerlijk Wetboek};
vijfde onderdeel, althans om de
beweegreden « dat ten opzichte voormelde partij vis en de vrachtwagen
enkel de verbeurdverklaring wordt
gevorderd zodat Em de voormelde tegenwaarde van de partij vis Em voormelde
tegenwaarde van de vrachtwagen, hetzij
in totaal 290.977 frank, in mindering
. dienen gebracht van de gestorte borg, en
welk bedrag van 290.977 frank aan
_ verweerder moet worden teruggegeven >>,
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eiser als vervolgmakende partij het recht
verleende de verbeurdverklaring van het
pand voor het strafgerecht te vorderen
en terwijl het arrest geen geldige noch
andere reden uitdrukt waarom het aan
eiser, pandhoudende schuldeiser, bij de
wet toegekende recht van terughouding
van het pand een einde zou genomen
hebben (schending van, onder andere, de
voormelde artikelen van het Burgerlijk ·
Wetboek en van de algemene rechtsbeginselen inzake zakelijke zekerheden,
met name het pand);
zesde onderdeel, althans aan verweerder terwijl het pand gestort werd door
een derde :

voorziening van Ouwehand; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijke vernietigde beslissing;
veroordeelt Ouwehand in de kosten
van zijn voorziening en laat de
kosten van de voorziening van de
minister van Financien ten laste
van de Staat; zegt dat er geen reden
is tot verwijzing.
7 november 1978 2' kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde!ingsvoorzitter Verslaggever : de h.
Lebbe - Gelijkluidende conclusie van
de

h.

Krings,

advocaat-generaal

Advocaat : Mr. Bocken, van balie te

Wat het derde onderdeel betreft :
Brussel.
Overwegende
dat
verweerder
Ouwehand, ten verzoeke van de
minister van Financi€m, Bestuur
2' KAMER - 7 november 1978
van douane en accijnzen, was verVLUCHTMISDRIJF
volgd wegens paging tot invoer zan- WEGVERKEER BEG RIP.
der aangifte van goederen, onderworpen aan de belasting over de Wettelijk verantwoord is het vonnis dat
toegevoegde
waarde;
dat
het
de beklaagde veroordeelt wegens
Bestuur, op grand van artikel 51,
vluchtmisdrijf op grand dat dit mis§ 2, van de wet van 3 juli 1969, de
drijf een ogenblikkelijk misdrijf is en
verbeurdverklaring van de goederen
uit het geheel van de voorgelegde
beoordelingselementen blijkt dat de
en van het vervoermiddel vorderde;
beklaagde, wetend dat het door hem
dat het arrest, na de feiten ten laste
bestuurde voertuig oorzaak was van
van de verweerder bewezen te hebdan wei aanleiding was tot een ongeben verklaard, de verbeuring van de
val op een openbare plaats, de vlucht
goederen en van het vervoermiddel
heeft genomen om zich aan de dienuitspreekt en de teruggave aan verstige vaststellingen te onttrekken en
weerder beveelt van de borgsom die
de bij conclusie aangevoerde omstandigheden dat hij zijn wagen niet had
aan het Bestuur als tegenwaarde
verborgen, niets afdoet aan het feit dat
van de aangehaalde goederen en
hij na het ongeval zonder meer is
van het in beslag genomen vervoerverder gereden (1). (Art. 33 Wegvermiddel was gestort zodat de vrijgave
keerswet.)
ervan werd bekamen;
(DE BRANDT)
Overwegende dat het instellen
ARREST
van de strafvordering, geheel of ten
dele, de kwestie van de terugbetaling van de voormelde borgsom niet
RET HOF; - Gelet op het bestreaanhangig maakt voor de rechter ;
den vonnis, op 13 juni 1978, in hager
Dat het onderdeel van het middel beroep gewezen door de Correctiogegrond is;
nele Rechtbank te Dendermonde.
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het de
teruggave aan Ouwehand van de als
tegenwaarde van de goederen en
van het vervaermiddel gestorte
borgsom beveelt; verwerpt de voorzier(ing van de minister van Financien voor het overige, alsmede de

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 52.2.2', tweede lid,
van het Wegverkeersreglement, 33, § 1,
1', en 38 van de Wegverkeerswet en
97 va.n de Grondwet,
(1) Raadpl. Cass., 26 nov. 1974 (A.C., 1975,
362.)

-275doordat

het vonnis eiser wegens
vluchtmisdrijf veroordeelt,
terwijl, eerste onderdeel, het opzet om
zich door de vlucht aan de dienstige
vaststellingen te onttrekken bij eiser
niet aanwezig was;
tweede onderdeel, het vonnis de conclusie waarin eiser de redenen aangaf
waarom dat opzet bij hem ontbrak niet
weerlegt;
derde onderdeel, eiser te goeder trouw
in de mening verkeerde dat hij over
24 uren beschikte om het ongeval, dat
rond 20 uur had plaats gegrepen, bij de
politie aan te geven, doch hiertoe niet de
gelegenheid had daar de rijkswacht zich
reeds 's anderendaags om zeven uur bij
hem thuis aanmeldde;
vierde onderdeel, de omstandigheid
dat eiser niet ter plaatse is gebleven niet
volstaat om de telastelegging van vluchtmisdrijf aan te houden, nu artikel 33 van
de Wegverkeerswet vereist niet alleen
dat de bestuurder die de vlucht neemt
wist dat zijn voertuig een ongeval veroorzaakte, maar ook dat hij dit deed om
zich aan de noodzakelijke vaststellingen
te onttrekken, en het vonnis de vervulling van deze beide voorwaarden niet
vaststelt :

Overwegende dat eiser bij conclusie betoogde dat hij zijn wagen niet
verborgen had, maar zich onmiddellijk bij zijn advocaat te Gent had
begeven en zijn wagen aldaar op
20 meter van het politiecommissariaat had laten staan, vlak bij de post
van de rijkswacht, dat hij te voet
zijn echtgenote was gaan opzoeken,
en daarna samen met haar was
teruggekeerd om de beschadigde
wagen te bezichtigen;
Overwegende dat het vonnis eiser
wegens het in de telastelegging D
omschreven vluchtmisdrijf veroordeelt, eerst op grond van de feitelijke elementen, die het vonnis
omstandig vermeldt, en verder op
grond dat het bedoelde vluchtmisdrijf een ogenblikkelijk misdrijf is;
uit het geheel van de voorgelegde
beoordelingselementen blijkt dat
eiser, wetend dat het door hem
bestuurde voertuig oorzaak was van
dan wel aanleiding was tot een
ongeval op een openbare plaats, de
vlucht heeft genomen om zich aan

de dienstige vaststellingen te onttrekken; en de in de conclusie
ingeroepen omstandigheid dat hij
zijn wagen niet had verborgen niets
afdoet van het feit dat hij op de
plaats van het ongeval zonder meer
is verder gereden;
Overwegende dat het vonnis
zodoende de schuldigverklaring van
eiser aan het vluchtmisdrijf wettelijk verantwoordt, en meteen de
conclusie weerlegt en beantwoordt;
Overwegende dat het middel voor
het overige recht en feiten vermengt
en derhalve niet ontvankelijk is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii'de 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.
7 november

1978

-

2'

kamer

Voorzitter : ridder de Schaetsen, afdelings\ oorzitter Verslaggever : de h.
De,\ a - Gelijkluidende conclusie van de
h. Krings, advocaat-generaal.

2' KAMER - 7 november 1978
1° LEVENSONDERHOUD- BURGERLI.JK
WETBOEK, ARTIKELEN 203 EN 337, TWEEDE
LID- OVERLIJDEN VAN EEN VAN DE OUDERS
- MATERIELE SCHADE DOOR DE KINDEREN
GELEDEN SCHADE DIE KAN BESTAAN
ONGEACHT DE ONDERHOUDSVERPL!CHTING
VAN DE OVERLEVENDE VADER OF MOEDER.

2° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST) - OVERLIJDEN VAN
EEN VAN DE OUDERS- MATERIELE SCHADE
DOOR DE KINDEREN GELEDEN - SCHADE
DIE KAN BESTAAN ONGEACHT DE ONDERHOUDSVERPLICHTING VAN DE OVERLEVENDE
VADER OF MOEDER.

1• en 2' De artikelen 203 en 337, tweede

lid, B. W. krachtens welke een verplichting tot onderhoud en opvoeding
van de minderjarige kinderen op de
ouders en in geval van overlijden van
een van hen, op de overlevende ouder
rust, sluiten niet uit dat de kinderen,
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ten gevolge van het over?ijden van hun
moeder, persoonlijk stoffelijke schade
kunnen Jijden door het de1-ven van het
dee] van de door haar verworven
inkomsten en van de door haar ver-.
richte huishoudelijke arbeid, die voor
hun onderhoud en opvoedfng werden
besteed; een arrest is derhalve niet
wettelijk verantwoord wanneer het
beslist dat de kinderen ten gevolge
van het overlijden van hun moeder,
geen materiiHe schade hebben geleden,
op grand aileen dat zodanige verplich-·
ting tot levensonderhoud ten deze nog
op de overlevende vader rust (1).
(Artt. 1382, 1383 B.W.)
(SCHEERS T, «ROYALE BELGE

»

N.V.)

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest op 6 juni 1978 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 8 november 1977;
A. Op de voorziening van Scheers,
in eigen naam :
Overwegende dat het arrest aileen
uitspraak doet over de door eiser,
nai:nens zijn minderjarige kinderen,
tegen verweerster ingestelde civielrechtelijke vordering; dat, vermits
eiser, in eigen naam, in het desbetreffende geding geen partij is, de
voorziening niet ontvankelijk is;

B. Op de voorziening van Scheers,
qualita qua :
·Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 203, 1382 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doordat het arrest de vordering van
eiser tot het bekomen van schadevergoeding voor de materii:He schade door zijn
minderjarige erkende natuurlijke kinderen geleden ten gevolge van het overlijden van hun moeder ontvankelijk doch
(1) Cass., 21 dec. 1936 (Bull. en Pasic., I,
460); 21 nov. 1955 en 23 jan. 1956 (ibid., 1956, I,
271 en 510); 26 jan. 1973 (A.C., 1973, 539); Vgl.
Cass., 10 maart 1972 (A.C., 1972, 842); DALCQ,
Journal Trib. 1956, 325; DABIN en LAGASSE,

,P:xamen de jurisprudence, in Rev. crit. jur.
beige, 1959, 303, nr. 117.

ongegrond verklaart op grand dat :
« onwettige kinderen, erkend door beide
ouders, geen materiele schade ond~r
gaan wegens het overlijden van hun
moeder die hun onderhoud verschuldigd
was samen met de vader vermits, krachtens artikel 203 van het Burgerlijk
Wetboek, deze verpllchtmg tot onderhoud na het overlijden van de moedeivolledig berust bij hun vader; dat alleen·
degene die door het overlijden van het
slachtoffer uitsluitend de last komt te
dragen van opvoeding en onderhoud van
de kinderen, schade ondergaat door het
gebeurlijk wegvallen van de materiele
hulp die hij (zij) genoot vanwege de
overledene; dat het dan ook slechts
uitzonderlijk zal voorvallen dat de kinderen rechtstreeks materiele schade zullen ondergaan namelijk wanneer er geen
bloedverwanten meer zijn die krachtens
de artikelen 203, 205, 207 van het Burgerlijk Wetboek wettelijk verplicht zijn
tot onderhoud; dat het bestaan en de
toepassing van artikel 203 ten deze juist
tot gevolg heeft dat de kinderen geen
rechtstreekse materiele schade ondergaan; dat de burgerlijke partij alleszins
faalt het bewijs te leveren van enige
.materiele schade »;
terwijl, eerste onderdeel, de minderjarige kinderen, in wier onderhoud en
opvoeding de moeder door een deel van
haar inkomsten en door haar materieel
werk in het huishouden voorziet, door
de wederrechtelijke daad, diE! de dood
van de moeder veroorzaakt heeft, materiele schade ondergaan hebben waarvan
het bestaan niet uitgesloten wordt door
de op de vader rustende verplichting
onderhoud en opvoeding te verschaffen,
zodat het arrest, door te beslissen op
grand van de aangehaalde motieven dat
de kinderen ter zake geen materiele
schade
hebben
ondergaan,
de
artikelen 203 en 1382 van het Burgerlijk
Wetboek schendt; ·

tweede onderdeel, eiser in zijn conclusie aanvoerde dat het slachtoffer, moeder van de minderjarige kinderen in de
onderhoudskosten van die kinderen door
de inkomsten van haar herberguitbating
eri door haar materiele werk in het
huishouden voorzag en het arrest op dit
middel geen of althans geen ondubbelzinnig antwoord geeft; immers de overweging dat « de burgerlijke partij alleszins faalt het bewijs te leveren van enige
materiele schade "• het niet mogelijk
maakt na te gaan of het arrest oordeelt
dat dit bewijs niet geleverd is omdat
eiser riiet bewijst dat het slachtoffer

-277geen eigen inkomsten had en geen
materieel werk in het huishouden
leverde dat ten goede kwam aan haar
minderjarige kinderen, in welk geval het
arrest ook niet is gemotiveerd nu eiser
bij conclusie de elementen aanwees
waarop hij zijn bewijsvoering steunde,
namelijk : onderhoud van het gezin,
activiteit in de herberg getJtaafd door 1)
de overeenkomst m:et de eigenaar van de
herberg; 2) attest van. de bierhandelaar,
3) de verklaring van een vijfentwintigtal
gewezen klanten van de herberg, 4)
attest van de burgemeester van de
gemeente Rotselaar, 5) het feit dat na ·
het overlijden van het slachtoffer de
exploitatie van de herberg moest worden
stopgezet, 6) het feit dat Scheers, JeanPierre als aannemer bekend staat, en
het arrest deze elementen afzonderlijk
noch in hun geheel onderzoekt of tegenspreekt (schending van artikel 97 van de
Grondwet); dan wei of het arrest oordeelt dat ongeacht het bestaan van eigen
inkomsten en materieel werk in het
huishouden, dit bewijs niet is geleverd
aileen omdat blijkt dat eiser zelf, krachtens artikel 203 van het Burgerlijk
Wetboek voor het onderhoud en de
opvoeding van de kinderen moet
instaan, in welk geval het arrest om de
in het eerste onderdeel uiteengezette
redenen, de artikelen 203 en 1382 van
het Burgerlijk Wetboek schendt (scherrding van artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat de artikelen 203
en 337, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, krachtens welke een
verplichting tot onder houd en
opvoeding van de minderj arige kinderen qp de ouders, en in geval van
overlijden van een van hen, op de
overlevende ouder rust, niet uitsluiten dat de kinderen, ten gevolge van
de dood van hun moeder, persoonlijke stoffelijke schade kunnen
ondergaan door het derven van het
deel van de door de moeder verworven inkomsten en :van de door haar
verrichte huishoudelijke arbeid, die
voor hun onderhoud en opvoeding
werd besteed; dat het arrest derhalve, op de enkele grand dat zodanige verplichting ten deze op de
overlevende vader rust, niet wettig
heeft kunnen beslissen dat de kinderen van eiser ten gevolge van het
overlijden van hun moeder geen
materii:He schade ondergingen;

Overwegende dat het arrest weliswaar aan de evenbedoelde considerans toevoegt dat de burgerlijke
partij alleszins faalt in het leveren
van het bewijs van de schade; dat
echter, in zoverre het arrest hiermede enkel bedoelt dat het bewijs
van de schade niet is geleverd
omdat, krachtens de artikelen 203
en 337, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, de kinderen geen
schade kunnen ondergaan, deze bijkomende overweging, om de eerdervermelde reden, de beslissing niet
wettelijk verantwoordt; dat in
zoverre het arrest bedoelt dat, afgezien van de voormelde wetsbepalingen, de vordering toch moet worden
afgewezen bij gebrek aan bewijs
van de schade, het hiermede de
beslissing niet regelmatig motiveert,
nu die overweging, op zichzelf
beschouwd, geen aritwoord uitmaakt
op de conclusie waarin eiser
omstandig en met aanwijzing Van
de feitelijke gegevens waarop hij
zijn bewering steunde, betoogde dat
de inkomsten van de herberg door
het slachtoffer werden · verworven
en ten minste gedeeltelijk ten goede
kwamen aan de kinderen, en dat de
kinderen van een deel van die
inkomsten en van het voordeel dat
zij uit de huishoudelijke activiteit
van hun moeder genoten, ten
gevolge van haar overlijden, beroofd
zijn;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verwerpt · de
voorziening van eiser, handelende
in eigen naam;. beslissende op de
voorziening van eiser, qualitate qua,
vernietigt het bestreden arrest;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van
Beroep te Gent.
7 november 1978 2" kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
Lebbe - Gelijkluidende conclusie van
de h. Krings, advocaat-generaal
Advocaat: Mr. Ansiaux.
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1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN - VOORZIENING
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DIE OOK IN
TUSSENKOMST IS OPGEROEPEN - VOORZIENING NIET BETEKEND - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

2° CASSATIEMIDDELEN

BURGERL!JKE
ZAKEN
MIDDEL
VAN
N!ETONTVANKELUKHEID MIDDEL VAN NIETONTVANKELIJKHEID
GEGROND
OP
EEN
ONJUISTE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN
BESLISSING
MIDDEL
VAN
NIETONTVANKELIJKHEID DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGERLUKE RECHTSVORDERING - BESCHIKKEND
GEDEELTE GEGROND OP TEGENSTRIJDIGE
REDENEN GEEN REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

4° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - EINDBESLISSING OP EEN VAN DE RECHTSVORDERINGEN EN GEEN EINDBESLISSING OP DE
ANDERE
VEROORDELINGEN
DOOR
DEZELFDE ONWETTIGHEID AANGETAST VOORZIENING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS, VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ - AFSTAND VAN DE
VOORZIENING TEGEN DE NIET DEFINITIEVE
BESLISSINGEN ZONDER BERUSTING - VERNIETIGING VAN DE EINDBESLISSING BRENGT
VERNIETIGING VAN DE NIET DEFINITIEVE
BESLISSINGEN MEE.

5° VOORZIENING

IN

CASSATIE

AFSTAND STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ GERICHT
TEGEN VERSCHEIDENE VERWEERDERS AFSTAND VAN DE VOORZIENING
IN
ZOVERRE ZOU WORDEN GEOORDEELD DAT
DIE TE VROEG WERD INGESTELD EN VOORSNIET
HANDS NIET ONTVANKELIJK IS » ONTVANKELIJKE AFSTAND.

6° VOORZIENING

IN

7° VOORZIENING

IN

CASSATIE

PERSONEN TEGEN WIE CASSATIEBEROEP
KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - GEEN
GEDING VOOR DE FEITENRECHTER TUSSEN
DE ElSER EN DE VERWEERDER GEEN
VEROORDELING VAN DE ElSER TEN GUNSTE
VAN DE VERWEERDER - NIET ONTVANKELIJK CASSAT!EBEROEP.

8° VOORZIENING

IN

CASSATIE

TERMIJN STRAFZAKEN BURGERLUKE RECHTSVORDERING - BESLISSING DIE
GEEN UITSPRAAK DOET OVER EEN GESCHIL
INZAKE BEVOEGDHEID, MAAR ENKEL EEN
VOORLOPIGE VERGOEDING TOEKENT EN EEN
ONDERZOEKSMAATREGEL BEVEELT - VOORZIENING V66R DE EINDBESLISSING - NIET
ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

1" Niet ontvankeiljk is de

voorziening
van een burgerlijke partij, die oak in
tussenkomst is opgeroepen, welke niet
is betekend aan de partij tegen wie zij
gericht is (1). (Art. 418 Sv.).

2" Feitelijke grondslag mist het middel

van niet-ontvankelijkheid dat tegen
een middel is opgewOipen, wanneer
dit middel van niet-ontvankelijkheid
gegrond is op een onjuiste interpretatie van de beslissing (2).
3" Niet regelmatig met redenen omkleed
is de beslissing waarvan het beschikkende gedeelte op . tegenstrijdige motieven berust (3). (Art. 97 Gw.)
4" Wanneer de rechter, bij wie meerdere
burgerlijke rechtsvorderingen tegen
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, vrijwillig tussengekomen
partij, aanhangig zijn, beslissingen
heeft gewezen welke door dezelfde
onwettigheid zijn aangetast, een van
deze beslissingen een eindbeslissing is
en de andere niet, brengt de inwilliging van de voorziening van het
Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds tegen de eerste beslissing vernietiging van de andere mee, zelfs

CASSATIE

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
TEGEN HET OPENBAAR MINISTERIE - BURGERLIJKE PARTIJ DIE NIET IN KOSTEN VAN
DE STRAFVORDERING IS VEROORDEELD
NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

(1) Raadpl. Cass., 2 feb. 1977 (A.C., 1977,
674).
(2) Vgl. Cass., 24 jan. 1973, 11 okt. 1978 (A.C.,
1973, 533).
(3) Cass., 20 juni 1977 (A.C., 1977, 1052) en
11 okt. 1978, waarvan sprake in noot 1.

-279indien het Gemeenschappeiljk 111otorOverwegende dat het arrest enkel
waarborgfonds zonder erin te berus- uitspraak doet over de burgerlijke
ten, a/stand gedaan heeft van z1jn belangen;
voorziening tegen deze Jaatste beslissingen (1).
I. Op de voorziening van Ginette
5' Het Hoi mag geen acht slaan, wegens
David:
onduidelijkheid, op de a/stand van een
voorziening die door de burgerlijke
Overwegende dat uit de stukken
pal'tij tegen vel'scheidene vel'Weel'ders waarop het Hof vermag acht te
is ingesteld en die naal' gezegd enkel slaan niet blijkt dat eiseres als
wol'dt gedaan in zovel'l'e « zou wol'den burgerlijke en tot tussenkomst
geooJ"deeld dat die te Vl'Oeg wel'd gedaagde partij haar voorziening
ingesteld en vool'hands niet ontvankeheeft doen betekenen aan de parJijk is » (2).
6' De burgel'lijke pal'tij die niet in tijen tegen wie zij gericht is;
Dat de voorziening niet ontvankekosten jegens de open bare partij is·
veroordeeld, is niet ontvankelijk om lijk is;
zich in cassatie te voorzien tegen het
openbaar ministel'ie (3). (Artt. 177 en
II. Op de voorziening van het
216 Sv.)
Gemeenschappelij k Motorwaarborg7' Niet ontvankeilfk is het cassatiebe- fonds :
roep tegen een partij tegen wie door
A. In zoverre de voorziening
de eiser voor de feitenrechter geen
conclusie is genomen en ten gunste gericht is tegen de naamloze venvan wie de bestreden beslissing geen nootschap Mauretus :
veroordeling ten laste van de eiser
Over het middel, afgeleid uit de schenuitspreekt (4).
ding van de artikelen 97 van de Grand8' Niet ontvankelijk, in strafzaken, is de wet, 1319, 1320, 1322, 1354, 1356 van het
voorziening, v661' de eindbeslissing Burgerlijk Wetboek, en van het algeingesteld tegen de beslissing die, op de meen beginsel van de onschendbaarheid
bul'gerlijke I'echtsvol'dering, geen uit- van de rechten van de verdediging,
spraak doet over een geschil inzake
doordat, om de vennootschap Maurebevoegdheid, maar enkel een provisionele vergoeding toekent, en voo1· het tus buiten het geding te stellen en te
overige
een
onderzoeksmaatregel beslissen dat die vennootschap de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
beveelt (5). (Art. 416 Sv.)
Leroy niet meer verzekerde toen die, op
(GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORG16 augustus 1975 als bestuurder van een
FONDS T. , MAURETUS ' N.V., TENEUL E.A.;
oorspronkelijk op naam van Ginette
TENEUL T. LEROY, GEMEENSCHAPPELIJK
David ingeschreven Chevrolet-wagen
MOTORWAARBORGFONDS, • MAURETUS • N.V.;
met nummerplaat BDU-897, het litiDAVID
T.
LEROY,
GEMEENSCHAPPELIJK
gieuze ongeval veroorzaakte, het bestreMOTORWAARBORGFONDS, • MAURETUS » N.V.)
den arrest als gronden aanvoert dat :
ARREST ( vertafing)
1' " niet betwist wordt dat de burgerHET HOF; - Gelet op het bestre- rechtelijke aansprakelijkheid van de
den arrest, op 29 mei 1978 door het bestuurder van die wagen oorspronkelijk
gedekt was door een verzekering die bij
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
de naamloze vennootschap Mauretus
werd aangegaan ten minste voor de
(1) Raadpl. Cass., 10 jan. 1977 (A.C., 1977, tijdsspanne van 3 maart 1975 tot
520), 16 nov. 1977 en 26 april 1978 (ibid., 1978, 3 september 1975 », welke polis volgens
310 en 993).
de vaststellingen van het arrest afgeslo~
(2) Cass., 14 dec. 1959 (Bul. en Pasic., 1960, I, ten werd door Ginette David;
437); 18 maart 1963 (ibid., 1963, I, 780); raadpl.
2' zeker is dat de naamloze vennootCass., 1 dec. 1969 (A.C., 1970, 326).
schap Mauretus en Ginette David het
(3) Raadpl. Cass., 18 sept. 1978 (A.C., 1979, voornemen hebben gehad de verzekeringsovereenkomst, die oorspronkelijk
nr. 48).
de aansprakelijkheid dekte van de
(4) Cass., 11 okt. 1976 en 23 mei 1978 (A.C., bestuurder van de Chevrolet, over te
1977, 165 en 1122).
dragen ... zodat ziJ de aa1 sprakelijkheid
(5) Cass., 10 dec. 1974 (A.C., 1975, 430); Cass., zou dekken van de bestuu;der van een
Fiat 500;
12 okt. 1976 (ibid., 1977, 180).
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aan de Dienst voor Wegverkeer geadresseerde aanvraag heeft ondertekend om
de nummerplaat BDU-897 in dezelfde
zin over te schrijven;
4" door haar brieven van 30 juli en
5 augustus 1975, de naamloze vennootschap Mauretus, die aanvraag tot overschrijving heeft aangenomen; haar
<< bemoeiingen op 8 augustus 1975 geleid
hebben tot de inschrijving van de Fiatwagen, waaraan aldus de nummerplaat
werd toegekend die oorspronkelijk voor
de Chevroletwagen was uitgereikt »;
5" << Ginette David (om de verzekerde
zaak te wijzigen) geen nieuwe polis
b~.hoefde te ondertekenen, aangezien zij
biJ haar verzoek om de verzekering op
een ander voertuig over te brengen niets
anders vroeg dan de toepassing van een
beding van het oorspronkelijk contract ,,
te weten artikel 33 van het standaard~
contract voor de verzekering van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van·
de bestuurder van een motorrijtuig, welk
artikel luidt : << In geval van overdracht
van het bewuste motorrijtuig, moet de
verzekeringnemer daarvan binnen acht
dagen mededeling doen aan de Maat,schappij, in welk geval de dekking van
het contract hem verworven blijft. Wordt
het overgedragen motorrijtuig onmiddel·lijk door een ander vervangen, dan moet
de verzekeringnemer daarvan mededeling doen aan de Maatschappij binnen
dezelfde termijn van acht dagen die
volgt op de overdracht en blijft het
contract van kracht onder de voorwaarden van het tarief dat op het ogenblik
van de vervanging bij de Maatschappij
van toepassing is. >>; << De toepassing van
dat artikel is eigenlijk de grond van het
geschil, ook al wordt dat door geen van
.de partijenuitdrukkelijk vermeld >>;
6" << nu het gewoon een geval betrof
waarbij de verzekering overgedragen
werd met toepassing van het hierboven
aangehaalde artikel 33, de ondertekening
van een bijblad niet nodig was, vermits
het geen wijziging betrof waarover de
verzekeringsmaatschappij vrijelijk kon
beslissen maar een wijziging waarin het
oorspronkelijk contract had voorzien en
die de verzekeringsmaatschappij had
aangenomen door het contract te ondertekenen >>;
7" << Ginette David haar goederen wijselijk beheerd heeft wanneer zij
gev'raagd heeft het verzekeringscontract
te laten bestaan door het over te brengen van de Chevrolet-wagen, waarvan zij

geen eigenares meer was, op de Fiatwagen die zij net had aangekocht ,, en
dat de << verklaring waarbij Ginette
David voor de onderzoeksrechter heeft
erkend de eigenares te zijn van de
Chevrolet-wagen, op een vergissing
berust >>;
8" Ginette David << niet de eigenares
was van het niet verzekerde voertuig
wat duidelijk blijkt uit de factuur di~
werd opgestelCI door de heer Fran~ois
Lachat >>;
terwijl, eerste onderdeel, blijkens de
conclusie die door de burgerlijke partij
Ginette David voor het hof van beroep
genomen werd en op dat punt door de
andere partijen noch door het arrest
werd tegengesproken, << de door de heer
Fran~ois Lachat opgestelde factuur >>
waarop het arrest in deze laatste considerans zinspeelt, een factuur is van de
verkoop door de heer Lachat aan Leroy;
de burgerlijke partij Ginette David in
haar conclusie namelijk betoogde dat zij
<< de
door Leroy gekochte Chevroletwagen >> bij de maatschappij Mauretus
had doen verzekeren en dat ten tijde
van het ongeval << het door Leroy
bestuurde voertuig niet verzekerd was,
welk voertuig trouwens eigendom was
van Leroy die het van de heer Lachat
gekocht had >>; de redengeving van het
arrest derhalve tegenstrijdig, althans
dubbelzinnig is, aangezien het arrest
enerzijds geloof hecht aan de factuur
waarbij de Chevrolet-wagen door Lachat
aan Leroy werd verkocht, wat impliceert
dat Ginette David nooit eigenares is
geweest van die op haar naam ingeschreven wagen, en anderzijds oordeelt
dat Ginette David ten tijde van het
ongeval << geen eigenares meer was >> van
de Chevrolet-wagen - wat inhoudt dat
zij dat oorspronkelijk wel is geweest en dat zij die wagen (aan een door het
arrest niet genoemde persoon) heeft
overgedragen onder de bij artikel 33
van het standaard-verzekeringscontract
bepaalde omstandigheden, welke tegenstrijdigheid - of althans dubbelzinnigheid - gelijkstaat met een gemis aan
motivering (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
tweede onderdeel, door aldus de oplossing va:r het geschil te doen rusten op
de stellmg dat de Chevrolet-wagen, die
oorspronkelijk gedekt was door de door
Ginette David bij de maatschappij Mauretus afgesloten verzekeringspolis, door
de eigenaar ervan werd overgedragen
tussen de datum van die oorspronkelijke
polis en de datum van het ongeval dat
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voertuig heeft veroorzaakt, het hof van
beroep een versie van de feiten heeft
aangenomen die uit geen enkel gegeven
van het dossier kan blijken en door geen
enkele partij bij conclusie voor het hof
.werd verdedigf:l; nadat immers meer
bepaald de partij Ginette David op
28 november 1975 '- volgens het arrest
op grond van een vergissing - voor de
onderzoeksrechter verklaard had dat zij
van de op 16 augustus 1975 door Leroy
bestuurde Chevrolet de eigenares en dus
de burgerrechtelijk aansprakelijke was,
diezelfde partij in haar conclusie voor
het hof van beroep heeft betoogd dat zij
" de door Leroy· gekochte Chevroletwagen » bij de maatschappij Mauretus
had doen verzekeren en dat ten tijde
van bet ongeval " bet door Leroy
bestuurde voertuig niet verzekerd was,
welk . voertuig trouwen11 eigendom was
van Leroy die bet van. een heer Fran<;ois
Lachat had gekocht », terwijl eiser
zijnerzijds in zijn bijkomende conclusie
die versie van de feiten heeft betwist op
grond " dat de verzekering (van de
Chevrolet) door Ginette David ondertekend werd; dat bet voertuig ook op haar
naam werd ingeschreven; dat zij bij haar
yerhoor door de onderzoeksrechter op
28 november 1975 uitdrukkelijk ver"
klaard heeft : ik ben de eigenares van de
op 16 augustus 1975 door (Leroy)
bestuurde Chevrolet », zodat in geen van
de aangevoerde stellingen ook maar
werd vermeld dat de Chevrolet-wagen na
bet sluite.Q van bet. oorspronkelijk door
Ginette David bij de maatschappij aangegane verzekeringscontract werd overgedragen,
waaruit volgt dat bet bestreden arrest
de bewijskracht heeft miskend hetzij
van de door de burgerlijke partij Ginette
David voor de onderzoeksrechter op
28 november 1975 afgelegde verklaringen, hetzij van de door die burgerlijke
partij of door de andere partijen in
·boger
beroep
genomen
conclusies
(schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van bet Burgerlijk Wethoek), de wettelijke bewijskracht heeft
. miskend. van de bekentenis die deze
burgerlijke partij hetzij bij haar verklaringen voor de onderzi:>eksrechter hetzij
bij haar conclusie in boger beroep heeft
gedaan (schending van de artikelen 1354
en 1356 van bet Burgerlijk Wetboek) en
aan de oplossing van bet . geschil een
feitelijk punt ten grondslag heeft gelegd
dat. uit geen van de aan tegenspraak
onderworpen gegevens van bet strafdossier vermag te blijken, wat een inbreuk

uitmaakt op het algemeen beginsel van
onschendbaarheid van de rechten van de
verdediging :

Over het middel van niet-ontvankelijkheid, door de naamloze
vennootschap Mauretus, verweerster, tegen het eerste onderdeel van
het middel aangevoerd en hieruit
afgeleid dat het betrokken onderdeel van alle belang is ontbloot nu
het gericht is tegen overwegingen
van het arrest die niet de noodzakelijke grondslag vormen van de
beschikkingen van dat arrest; dat
om te beslissen dat verweerster
buiten het geding moet worden
gesteld, het arrest zich namelijk
niet beroept op de omstandigheid
dat de Chevrolet-wagen nooit aan
Ginette David heeft toebehoord,
maar op het feit dat het bewuste
voertuig ten tijde van het ongeval
niet meer de door verweerster verschuldigde dekking genoot omdat
die dekking toepasselijk was gemaakt op een ander voertuig aangezien verweerster toegegeven heeft
dat alle bij artikel 33 van het standaard-verzekeringscontract bepaalde voorwaarden ten deze vervuld
waren, waarbij het arrest niet
nagaat of het eerste voertuig in
werkelijkheid al dan niet werd
overgedragen, nu volgens zijn redenering het feit van de overgang van
de verzekering niets uit te staan
heeft met de eigendom van dat
voertuig:
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat de toepassing van artikel 33 van het standaard-verzekeringscontract « de
grond is van het geschil » en dat de
overdracht van het oorspronkelijk
verzekerde voertuig een van de drie
voorwaarden is die moeten vervuld
zijn opdat het verzekeringscontract
inderdaad zou overgaan volgens de
in dat artikel gestelde regels, vermeldt dat Ginette David haar goederen wijselijk beheerd heeft wanneer zij gevraagd heeft een verzekeringscontract te laten bestaan door
het over te brengen van een voertuig « waarvan zij geen eigenares
meer was, op een ander voertuig dat
zij net had aangekocht »;
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wingen blijkt dat het arrest enkel vergissing erkend heeft de eigenaop grond van de vaststelling dat res ervan te zijn;
Ginette David het oorspronkelijk
Dat het eerste onderdeel van het
verzekerde voertuig overgedragen middel gegrond is;
had en niet meer de eigenares
B. In zoverre de voorziening
ervan was, tot het besluit komt dat gericht is tegen de andere partijen
het verzekeringscontract inderdaad dan de naamloze vennootschap
is overgegaan;
Mauretus:
Dat
het
middel
van
nietOverwegende dat eiser verklaart
ontvankelijkheid op een onjuiste dat hij afstand doet van zijn vooruitlegging van de gronden van het ziening;
arrest berust en derhalve feitelijke
En overwegende dat ondanks die
grondslag mist;
afstand, die geen berusting inhoudt,
Wat het eerste onderdeel betreft :
de vernietiging die zal worden uitOverwegende dat bij de verant- gesproken op eisers voorziening
woording van zijn beslissing volgens tegen de verweerster naamloze venwelke
de
verzekeringneemster nootschap Mauretus mede geldt ten
Ginette David en de verzekeraar aanzien van alle op dezelfde onwetnaamloze vennootschap Mauretus tigheid berustende beschikkingen
nog v66r het schadegeval het verze- van het arrest met inbegrip van
keringscontract, waarin de bij het degene waartegen eiser zich niet
ongeval door Leroy bestuurde Che- rechtsgeldig in cassatie kon voorvrolet-wagen als verzekerd voertuig zien;
was omschreven, door overdracht
hebben doen gelden ter verzekering
III. Op de voorziening van Pauvan de aansprakelijkheid van de
bestuurder van een Fiat 500-wagen, lette Teneul :
zulks met inachtneming van de bij
Overwegende dat eiseres in haar
artikel 33 van het standaard- memorie verklaart dat zij afstand
verzekeringscontract gestelde en
doet van haar voorziening voor
door het arrest aangehaalde toepas- zover << zou worden geoordeeld dat
singvoorwaarden waarvan de eerste die te vroeg is ingesteld en voorsvereist dat het oorspronkelijk verze- hands niet ontvankelijk is >>;
kerde voertuig inderdaad werd
Overwegende dat, het Hof niet
overgedragen, het arrest niet zonder vermag acht te slaan op die afstand
met zichzelf in tegenspraak te wegens onduidelijkheid,
komen enerzijds heeft kunnen ver1" In zoverre de voorziening
melden dat Ginette David gevraagd
heeft het verzekeringscontract te gericht is tegen het openbaar
ministerie :
laten bestaan door het over te
Overwegende dat eiseres als burbrengen van een voertuig « waarvan
zij geen eigenares meer was op een gerlijke en tot tussenkomst dagende
ander voertuig dat zij net had partij niet in kosten van de openaangekocht >>, waardoor impliciet bare partij veroordeeld werd en
maar zeker aangenomen wordt dat mitsdien niet bevoegd is om zich
het overgedragen voertuig v66r de tegen het openbaar ministerie in
overbrenging van het contract cassatie te voorzien;
2" In zoverre de voorziening
eigendom is geweest van Ginette
David, en anderzijds heeft kunnen gericht is tegen de burgerlijke partij
stellen dat blijkens de factuur die Ginette David :
bij de verkoop van de ChevroletOverwegende dat tussen eiseres
wagen aan Leroy door de heer en verweerster voor de feitenrechter
.l:<'ran<;:ois Lachat werd opgesteld, geen enkel geding aanhangig is
Ginette David niet de eigenares was geweest en dat het arrest ten laste
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ling uitspreekt die verweerster ten inbegrip van die waartegen eiseres
goede komt;
zich niet rechtsgeldig in cassatie
Dat de voorziening in dat opzicht kon voorzien;
geen bestaansreden heeft;
Om die redenen, en zonder dat er
3o In zoverre de voorziening
grond
bestaat tot toetsing van het
gericht is tegen de beklaagde Leroy
en tegen de vrijwillig tussenge~? tweede onderdeel van het door de
men
partij
GemeenschappehJk eisers Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en Paulette Teneul
Motorwaarborgfonds :
aangevoerde middel, dat niet tot
Overwegende dat het arrest provi- ruimere cassatie zou kunnen leiden,
sionele vergoedingen toekent aan de verleent akte van de afstand van de
in eigen naam en qualitate qua voorziening van de eiser Gemeenoptredende verweerster en verder schappelijke Motorwaarborgf~nds i_n
een deskundigenonderzoek gelast; zoverre die voorziening gencht IS
dat het geen uitspraak doet over tegen de andere verwerende pareen geschil inzake bevoegdheid en tijen dan de naamloze vennootschap
niet kan worden beschouwd als een Mauretus; vernietigt het bestreden
eindbeslissing in de zin van arrest in zoverre het de naamloze
artikel 416 van het Wetboek van vennootschap Mauretus buiten het
Strafvordering;
geding stelt, de eiseres Paulette
Dat de voorziening derhalve te Teneul veroordeelt om aan die venvroeg is ingesteld en mitsdien niet nootschap
een
bedrag
van
ontvankelijk is;
1.700.000 frank terug te betalen, en
4" In zoverre de voorziening in zoverre het uitspraak doet over
gericht is tegen de naamloze ven- de rechtsvorderingen van de burnootschap Mauretus, tot tussen- gerlijke partijen Ginette David en
komst gedaagde partij :
Paulette Teneul tegen het GemeenMotorwaarborgfonds;
Over het middel, dat hetzelfde is schappelijk
als dat aangevoerd door de eiser verwerpt de voorzieningen voor het
Gemeenschappelijk Motorwaarborg- overige; beveelt dat van dit arrest
fonds
tot
staving
van
zijn melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
voorziening :
Overwegende dat de door de ver- beslissing; veroordeelt de eiseres
weerster naamloze vennootschap Teneul in een derde van de kosten
Mauretus tegen het eerste onder- van haar voorziening en de vernaamloze vennootschap
dee! van het middel opgeworpen weerster
Mauretus
in
tweederde daarvan, de
grond van niet-ontvankelijkheid
dezelfde is als die welke door die- eiseres David in de kosten van haar
zelfde verweerster opgeworpen is voorziening en de verweerster
tegen het eerste onderdeel van het naamloze vennootschap Mauretus in
middel dat het Gemeenschappelijk de kosten van de voorziening van de
Motorwaarborgfonds als eiser heeft eiser Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds;
veroordeelt
het
aangevoerd;
Gemeenschappelijk Motorw'aarborgOverwegende dat uit het ant- fonds in de kosten van zijn afstand;
woord op laatstgenoemde onderdeel verwijst de aldus beperkte zaak
blijkt dat het onderhaviE?e onderdeel naar het Hof van Beroep te Brussel.
van het middel gegrond Is;
En overwegende dat de vernieti8 november 1978 - z• kamer - Voorging die zal worden uitgesproken op
zitter : baron Richard, voorzitter de voorziening tegen de verweerster Verslaggever : de h. Stranard - Gelijknaamloze vennootschap Mauretus, Juidende conclusie van de h. Colard,
mede geldt ten aanzien van de op advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
dezelfde onwettigheid berustende Kirkpatrjck, De Bruyn en Hutzler.
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1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BESLISSING DIE DE STRAFVORDERING VERJAARD VERKLAART - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

- PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE- VOORZIENING GERICHT TEGEN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE- NIET ONTVANKEL!JK CASSATIEBEROEP.

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

AFSTAND STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSINGEN OP DE STRAFVORDERING EN DE
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING
AFSTAND VAN DE VOORZIENING TEGEN DE
BESL!SSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - AFSTAND GEGROND OP DE
ENKELE REDEN DAT DIE BESL!SSING GEEN
EINDBESLISSING
IS
IN
DE
ZIN
VAN
ART. 416 SV. - AFSTAND DIE NIET ALS EEN
BERUSTING KAN WORDEN UITGELEGD GEVOLG.

4° BEWIJS

GEVAL
STRAFZAKEN
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL VOORSCHRIJFT - ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

DAT HI.J ZULKS KAN DOEN ZONDER GEVAAR
VOOR DE ACHTERL!GGERS - NADAT HIJ ZIJN
VOORNEfv!EN OM AF TE SLAAN KENBAAR HEEFT
GEMAAKT, ZICH NAAR LINKS HEEFT BEGEVEN,
IS DIE BESTUURDER NIET VERPLICHT ZICH
ERVAN TE VERGEWISSEN DAT HEM GEEN
BESTUURDER I.INKS WIL INHALEN.

8° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- MIDDEL WAARIN FElTEN EN RECHT VERMENGD ZIJN - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEMIDDEL.

9° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
MIDDEL DAT ENKEL DE FEITELIJKE
BEOORDELING VAN DE RECHTER BEKRITISEERT- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEMIDDEL.

10° VOORZIENING

IN

CASSATIE

PERSONEN TEGEN WIE CASSATIEBEROEP
KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - GEEN
GEDING VOOR DE FEITENRECHTER TUSSEN
DE ElSER EN DE VERWEERDER GEEN
VEROORDELING VAN DE ElSER TEN GUNSTE
VAN DE VERWEERDER - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

11° VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE
PARTIJ - VOORZIENING NIET BETEKEND NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

lo Niet ontvankelijk wegens het ontbre-

ken van belang, is het cassatieberoep
van de beklaagde tegen de beslissing
die de strafvordering vervallen verklaart door verjal'ing (1).

5° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- MIDDEL DAT OP EEN ONJU!STE UITLEGBESTREDEN BESLISSING
GING VAN DE
BERUST - MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

2o Een bekhagde is niet bevoegd om

zich in cassatie te voorzien tegen de
beslissing op de tegen een medebeklaagde ingestelde strafvordering (2).
(Art. 216 Sv.).

6° VOORZIENING

IN

CASSATIE

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING BURGERLIJKE PARTIJ NIET IN
KOSTEN VAN DEZE RECHTSVORDERING VEROORDEELD - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

7° WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 14 MAART liH:i!l- VERANDERING
WEGVERKEERSREGLEMENT
VAN RIGHTING VAN 1 DECEMBER 1975 ARTT. 19.1 EN 19.3 BESTUURDER DIE NAAR LINKS WIL AFSLAAN
OM DE RIJBAAN TE VERLATEN - VERPLICH-·
TING ZICH VOORAF ERVAN TE VERGEWISSEN

3° Wanneer de beklaagde zich in cassa-

tie heeft voorzien tegen de beslissingen op de tegen hem ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvordering en hij ve1volgens van zijn voorziening afstand heeft gedaan in
zoverre zij gericht was tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering,
om de enkele reden dat die beslissing
geen eindbeslissing is in de zin van
art. 416 Sv. kan deze a/stand niet als
een berusting worden uit!{eleJ?d en
(1) Cass., 3 jan. 1978 {A.C:, 1978, 517).
{2) Cass., 3 jan. 1978 {A.C:, 1978, 516).
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indien het vaststelt riat die beslissing
een eindbeslissing is (1).
4° Wannee1; in strafzaken, de wet geen
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft,
beoordeelt de rechter in Ieite en
derhalve op onaantastbare w1jze de
bew1jswaarde van
de
elementen
waamp zijn overtuiging berust (2).
5o Feitelijke grondslag mist het middel
d:d op een onjuiste uitlegging van de
bestreden beslissing berust (3).
6" De burgerlijke partij die niet in
kosten van de strafvordering is veroordeeld, is niet ontvankelijk om zich in
cassatie te voorzien tegen de beslissing op die rechtsv01·dering ( 4). (Artt.
177

en

216

Sv.)

7o De bestuurder die naar links wjj
afslaan om de rijbaan te ve1laten,
moet zich vooraf ervan vergewissen of
hi} zulks kan doen zonder gevaar,
rekening houdend met de vertragingsmogelijkheden van degenen die hem
volgen, en zich bijgevolg ervan vergewissen dat een ander bestuurder niet
op het punt staat hem in te halen; die
verplichting houdt slechts op, wanneer
hi}, na zijn voornemen om links af te
slaan duidelijk en tijdig genoeg kenbaar te hebben gemaakt, zich naar
links heeft begeven, niet meer verplicht is zich opnieuw ervan te vergewissen dat hij niet gevolgd wordt door
een bestuurder die een inhaalmaneuver begint (fi). (Artt. 19.1 en 19.3 Weg-

verkeersregl. 1 dec. 1975.)
8° Niet ontvankelijk, wegens vermenging

van feiten en recht, is het middel dat
het Hoi ertoe zou verplichten feitelijke
gegevens na te gaan (6). (Art. 95 Gw.)
go Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat enkel de feitelijke beoordeling
van de rechter bekritiseert (7). (Art. 95
Gw.)
{1) Cass ..• 31 okt. 1978 (A.C, 1979, nr. 137).
{2) Cass., 31 okt. 1978 (A.C, 1979, nr. 134).
{3) Cass., 31 old. 1978 (A.C, 1979, 133).
(4) Cass., 20 sept. 1973 en het vorige arrest
(A.C, 1979, nr. 48).
(5J Raadpl. Cass., 13 mei 1974 (A.C, 1974,
1019) en 7 dec. 1977 en 23 mei 1978 (ibid., 1978,
418 en 1119).
(6) Cass., 26 sept. 1978 (A.C, 1979, nr. 62).
(7) Cass., 31 okt. 1978 (A.C, 1979, nr. 134).

10° Niet ontvankelijk is het cassatiebe-

roep tegen een part1j tegen wie door
de eiser voor de feitenrechter geen
conclusie is genomen en ten gunste
van wie de bestreden beslissing geen
veroordeling ten Jaste van de eiser
uitspreekt (8).1·
llo Niet ontvankelijk is de voorziening

van een burgerlijke partij die niet is
betekend aan de part1j tegen wie zij is
gericht 1(9) .. (Art. 418 Sv.)
(CIENKOWSKI R., LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. JANSSIS V. SAINT'}EORGES; SAINT-GEORGES T. CIENKOWSKI EN
JANSSIS)
ARREST ( vertafing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 juni 1978 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
A. Op
de voorziening van
Cienkowski :
1o In
zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering jegens eiser :
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat die vordering verjaard is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
zo In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering jegens de beklaagde
verweerder J anssis :
Overwegende dat eiser als medebeklaagde niet bevoegd is om zich
tegen die beslissing in cassatie te
voorzien;
3° In
zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de burgerlijke rechtsvorderingen
van en tegen eiser :
Overwegende dat eiser verklaard
heeft afstand te doen van zijn
voorziening in zoverre die gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de verweerder Janssis jegens hem, op de
JS)t Cass., 11 okt. 1976 (A.C, 1977, 165) en
het vorige arrest.

t{9)· Cass., 21 sept. 1977 (A.C, 1978, 14) en
het vorige arrest.
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van artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering, en onder voorbehoud van het recht zich opnieuw in
cassatie te voorzien zodra over die
rechtsvordering een eindbeslissing
zal zijn gewezen;
Overwegende dat door eiser bij
bevestiging van de beroepen beslissing te veroordelen om aan verweerder een bedrag te betalen van
12.870 frank plus de wettelijke interesten vanaf 2 juli 1976 en de
kosten, de rechters uitspraak hebben gedaan over al wat hun was
voorgelegd en dat aldus hun rechtsmacht is uitgeput;
Dat ook al heeft de rechtbank ze
provisioneel genoemd, die beslissing
derhalve een eindbeslissing is in de
zin van artikel 416 van het Wetboek
van Strafvordering en onmiddellijk
vatbaar was voor cassatieberoep;
Dat er bijgevolg geen termen
bestaan om akte te verlenen van de
afstand van de tegen die beslissing
gerichte voorziening, welke afstand
op een vergissing berust en overigens een voorbehoud bevat waardoor hij niet als een berusting kan
worden uitgelegd;
Over het mjddel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319, 1320, 1322,
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
97 van de Grondwet, 16.1, 16.3, 16.4, 16.5,
16.7, 19.1, 19.3 van het koninklijk besluit
van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer,
doordat het bestreden vonnis, bij
gedeeltelijke bevestiging van de beroepen beslissing, de strafvordering jegens
Janssis verjaard verklaart, zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van
eisers burgerlijke rechtsvordering jegens
Janssis en eiser veroordeelt om aan de
burgerlijke partij J anssis bij voorraad
12.870 frank uit te keren en aan de
burgerlijke partij Saint-Georges een
definitieve vergoeding van 17.690 frank
te betalen, op grand dat J anssis verklaart dat hij bij het in werking stellen
van zijn linker knipperlichten vastgesteld heeft dat achter hem geen enkele
bestuurder aankwam, wat door alle

gegevens van het dossier bewaarheid
wordt en derhalve moet worden aangenomen; dat Janssis verklaart zijn linker
knipperlichten zowat honderd meter
v66r het kruispunt in werking te hebben
gesteld, wat bevestigd wordt door de
onafhankelijke getuige Noel en derhalve
moet worden aangenomen; dat hij overigens verklaart zich naar links te hebben
begeven op ongeveer 50 meter van het
kruispunt, wat eveneens moet worden
aangenomen nu het gestaafd wordt door
het feit dat op zowat 29 meter van het
midden van het kruispunt zijn linkerflank zich boven de as van de rijbaan
bevond; dat hij dus zijn zwenking naar
links reglementair heeft voorbereid; dat
Cienkowski Janssis, wiens linker knipperlichten aan waren, foutief heeft ingehaald; dat nadat de wagens van de
beklaagden met de flank tegen elkaar
hadden geschuurd, Cienkowski nog
37 meter heeft afgelegd zonder te remmen of zijn wagen in de hand te houden,
terwjj], eerste onderdeel, de verklaringen van de eiser Cienkowski, volgens
welke Janssis zijn knipperlichten niet
had aangezet, evenzeer gegevens zijn
van het dossier en volkomen in tegenspraak zijn met de versie van de feiten
volgens welke Janssis bij het in werking
stellen van zijn knipperlichten op
100 meter van het kruispunt zou hebben
vastgesteld dat niemand achter hem
aankwam, zodat het bestreden vonnis de
bewijskracht van het proces-verbaal
nr. 06.3813/76 van 16 juli 1976 uit het
strafdossier miskent (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, eiser in zijn conclusie in hager beroep uitdrukkelijk
betoogde dat de verklaringen van Noel,
die zelfs beweerde dat Janssis' knipperlichten in werking waren op 150 meter
van het kruispunt, niet ernstig konden
in aanmerking genomen worden, dat de
verklaringen van die getuige namelijk zo
ver van de werkelijkheid afstaan dat er
ook niet het minste geloof mag worden
aan gehecht, en dat Noel heeft verklaard
dat Janssis' wagen in het midden van
het kruispunt stilstond, terwijl het ongeval zich op 20 meter van het kruispunt
en tussen twee rijdende voertuigen heeft
voorgedaan, op welke conclusie het
bestreden vonnis niet heeft geantwoord
(schending van artikel 97 van de Grand' wet);
derde onderdeel, eiser in zijn conclusie in hager beroep uitdrukkelijk
betoogde dat het feit dat hij na de
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verloren heeft hem niet als fout kan
worden aangerekend, nu zijn voertuig
een zijdelingse stoot naar links had
gekregen en J anssis na de botsing nog
verder naar links heeft gestuurd, welke
conclusie het bestreden vonnis evenmin
heeft
beantwoord
(schending
van
artikel 97 van de Grondwet);
vierde onderdeel, onder die omstandigheden niet genoegzaam rechtens
bewezen is dat Janssis zijn zwenking
naar links regelmatig heeft voorbereid
noch dat eiser hem foutief zou hebben
ingehaald, en de eventuele fout van eiser
trouwens niet de fout van J anssis uitsluit (schending van de artikelen 16.1,
16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 19.1, 19.3 van het
koninklijk besluit van 1 december 1976,
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet) weshalve het
bestreden vonnis de in het middel
bedoelde bepalingen geschonden heeft :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat om te beslissen
.dat Janssis bij het in werking
stellen van zijn knipperlichten vastgesteld heeft dat achter hem geen
enkele bestuurder aankwam, de
rechtbank op « alle gegevens van
het dossier >> steunt, zonder zich
daarbij bepaaldelijk op enig in het
proceduredossier berustende of tijdens de debatten aangebracht stuk
te beroepen en zonder de inhoud
van die stukken tegen te spreken;
Dat het vonnis daarmee de
bewijskracht van het in dit onderdee! van het middel vermelde proces-verbaal niet miskent;
Wat
treft :

het

tweede

onderdeel

be-

Overwegende dat het vonnis de
geloofwaardigheid van de verklaringen van de getuige Noel, volgens
welke Janssis zijn linker knipperlichten in werking had gesteld, verantwoordt door enerzijds te vermelden dat Noel een onafhankelijke
getuige is, en anderzijds, bij overneming van de gronden van de eerste
rechter, vast te stellen dat voornoemde getuige die verklaringen
heeft afgelegd bij zijn verhoor door
de verbalisanten en ze tijdens de
terechtzitting bevestigd heeft;

Dat het vonnis aldus de in dit
onderdeel van het middel vermelde
conclusie beantwoordt;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat na te hebben
vermeld dat eiser de verweerder
J anssis foutief links heeft ingehaald
en dat hij, nadat de wagens met de
flank
tegen
elkaar
hadden
geschuurd, nog 37 meter heeft afgelegd zonder te remmen of zijn
wagen in de hand te houden, het
vonnis met overneming van de
gronden van de eerste rechter vaststelt dat « de gedragingen van eiser
erop wijzen dat hij zijn voertuig
niet voortdurend in de hand heeft
gehad, nu het deskundigenverslag
ondermeer aantoont dat hij had
kunnen en had moeten kunnen
vermijden de gevolgen van de eerste
aanraking tussen de voertuigen nog
te verergeren »;
Dat het vonnis daarmee de in dit
onderdeel van het middel vermelde
conclusie beantwoordt;
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat wanneer de wet,
zoals in dit geval, geen bijzonder
bewijsmiddel voorschrijft, de rechter in strafzaken de gegevens op
grond waarvan hij tot zijn overtuiging is gekomen in feite en derhalve op onaantastbare wijze beoordeelt;
Overwegende dat alvorens te
beslissen dat Janssis zijn zwenking
naar links regelmatig heeft voorbereid en dat eiser hem foutief links
heeft ingehaald, het vonnis vermeldt
dat Janssis bij het in werking
stellen van zijn linker knipperlichten heeft vastgesteld dat geen
enkele bestuurder achter hem aankwam, dat hij die lichten 100 meter
v66r het kruispunt in werking heeft
gesteld en zich op 50 meter van ciat
kruispunt naar links heeft begeven;
Dat het vonnis zijn beslissing
aldus wettelijk verantwoordt;
Overwegende dat voor het overige, de rechters in hoger beroep
hun beslissing volgens welke J anssis geen fout heeft begaan doen
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steunen op overwegingen waarm
eisers gedragingen hoegenaamd niet
ter sprake komen;
Dat dit onderdeel van het middel
overigens op een onjuiste uitlegging
van de bestreden beslissing berust,
waar het aanvoert dat het vonnis
geoordeeld heeft dat eisers fout de
fout van Janssis uitsluit;
Dat geen van de onderdelen van
het middel kan worden aangenomen;
B. Op de voorziening van de
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, burgerlijke partij :
a) in zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering jegens Janssis :
Overwegende dat eiser niet in
kosten van die rechtsvordering is
veroordeeld; dat de voorziening niet
ontvankelijk is;
b) in zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke
rechtsvordering
van
eiser jegens de beklaagde Janssis :
Over het eerste middel, hieruit afgeleid dat om zich, bij gedeeltelijke bevestiging van het beroepen vonnis, onbevoegd te verklaren om kennis te nemen
van de burgerlijke rechtsvordering van
eiser jegens verweerder J anssis op
grond dat deze laatste in het litigieuze
ongeval geen enkele aansprakelijkheid
draagt, de rechtbank vaststelt « dat
Janssis verklaart dat hij bij het in werking stellen van zijn linker knipperlichten vastgesteld heeft dat achter hem
geen enkele bestuurder aankwam wat
door aile gegevens van het dossier
bewaarheid wordt en dus moet worden
aangenomen >>,
terw1jl, eerste onderdeel, de verplichting zich ervan te vergewissen dat het
maneuver kan worden uitgevoerd zonder
gevaar voor de achterliggers pas ophoudt
te bestaan wanneer de gehele beweging
werd voorbereid door de tijdige kenbaarmaking van de richtingsverandering en
tevens door de uitwijking naar links;
tweede onderdeel, de verweerder Janssis het voertuig van Cienkowski pas op
het ogenblik zelf van de botsing heeft
gezien en zich dus tijdens zijn uitwijking naar links niet ervan heeft vergt:wist dat hij zijn maneuver kun uitvoeren
zonder gevaar :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat krachtens artikel 19.1 van het wegverkeersreglement de bestuurder die de openbare
weg berijdt en naar links wil af.slaan om de rijbaan te verlaten zich
vooraf ervan moet vergewissen dat
hij dit kan doen zonder gevaar
rekening houdend met de vertragingsmogelijkheden van de achterliggers, en derhalve zich ervqn moet
vergewissen dat geen andere weggebruiker op het punt staat hem in te
halen; dat wanneer hij zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar heeft
gemaakt om aile gevaar voor · ongeval te vermijden en zich reeds naar
links heeft begeven, die wettelijke
bepaling hem niet de verplichting
oplegt om zich, alvorens af te slaan,
opnieuw ervan te vergewissen dat
geen achterligger reeds begonnen is
in te halen, aangezien dat inhalen
eventueel rechts moet geschieden
overeenkomstig. artikel 16.3, tweede
lid, van het wegverkeersreglement;
Overwegende dat doordien het,
met overneming van de gronden
van de eerste rechter, vaststelt dat
J anssis zijn voornemen om naar
links af te slaan « tijdig genoeg »
heeft kenbaar gemaakt en dat de in
het geding aangebrachte gegevens
erop wijzen dat daar waar de eerste
botsing plaatsvond, verweerder << al
enige tijd » r;echts van zich een
ruimte liet die voor eiser beslist
voldoende was om aan die kant in
te halen, het vonnis zijn beslissing
wettelijk verantwoordt;
Dat dit onderdeel van het middel
niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onden:teel betreft :
Overwegende dat om dit onderdeel te toetsen, het Hof de feitelijke
omstandigheden van de zaak zou
moeten onderzoeken;
Dat dit onderdeel recht en feiten
vermengt en derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweede en het derde middel
sam en,
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beslissen dat moet worden aangenomen
dat eiser verweerder foutief over links
beeft ingehaald, het vonnis zich beperkt
tot de vaststelling dat de linker knipperlichten van de wagen aan waren,
terwijl het feit dat de voorligger zijn
voornemen om links af te slaan kenbaar
beeft gemaakt door middel van zijn
richtingaanwijzer niet voldoende is om
de bepalingen van artikel 16.3, tweede
lid, van het wegverkeersreglement toepasselijk te maken voor de acbterligger,
vermits daartoe ook nog vereist is dat de
ingehaalde bestuurder zich naar links
heeft begeven;
het derde hieruit afgeleid dat na te
hebben vastgesteld dat verweerder « verklaart zich naar links te hebben begeven
op · zowat 50 meter van bet kruispunt,
wat moet worden aangenomen, nu die
verklaring gestaafd wordt door bet feit
dat op zowat 29 meter van bet midden
van het kruispunt zijn linkerflank zich
boven de as van de rijbaan bevond "• de
rechtbank beslist dat verweerder « dus
zijn zwenking naar links regelmatig
beeft voorbereid ''•
te1wi.fl een bestuurder die links afslaat
zich niet naar links mag begeven wanneer een achterligger reeds 'begonnen is
in te halen en uit het dossier en Janssis'
verklaring duidelijk blijkt dat deze al
ingehaald werd op het ogenblik dat bij
zich naar links begaf :

Overwegende dat, enerzijds, uit
de ten antwoord op het eerste
onderdeel van het eerste middel
aangehaalde overwegingen van het
vonnis blijkt dat die beslissing vaststelt dat de twee in het tweede
middel vermelde voorwaarden ten
deze vervuld zijn, waardoor het
foutieve van Cienkowski's links
inhaalmaneuver wettelijk verantwoord is;
Dat door anderzijds, met overneming van de gronden van de beroepen beslissing, te vermelden dat
verweerder << al enige tijd rechts van
zich een ruimte liet die voor de
Simca (van Cienkowski) beslist voldoende was om aan die kant in te
halen "• en in die stand een zichtbare en te voorziene hindernis opleverde, het vonnis impliciet maar
zeker beslist dat J anssis zich naar

links heeft begeven terwijl Cienkowski nog niet begonnen was hem
in te halen;
Dat de middelen in zoverre feitelijke grondslag missen;
Dat in zoverre zij opkomen tegen
de feitelijke beoordeling van de
rechter, die middelen niet ontvankelijk zijn;
c) in zoverre de voorziening
gericht is tegen de burgerlijke partij
Saint-Georges :
Overwegende dat tussen die verweerder en eiser voor de feitenrechter geen enkel geding aanhangig- is
geweest en dat de bestreden beslissing ten laste van eiser geen enkele
veroordeling uitspreekt die aan verweerder ten goede komt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

C
Op
de
voorziening
van
Saint-Georges :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het hof vermag acht te
slaan niet blijkt dat eiser als burgerlijke partij zijn voorziening heeft
doen betekenen aan de partijen
tegen wie zij gericht is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen;
veroordeelt
elke
eiser in de kosten van zijn voorziening.
8 november 1978 - 2" kamer - Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Stranard - GelijkJuidende conclusie van de h. Colard,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Humblet.

2• KAMER - 8 november 1978

1° HERSTEL IN EER EN RECHTEN
- ARREST DAT HET VERZOEK TOT HERSTEL
IN EER EN RECHTEN NIET ONTVANKELIJK
VERKLAART - ARREST DAT OP TEGENSTRIJDIGE MOTIEVEN STEUNT - NIET MET REDENEN OMKLEED ARREST.

-2902° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - ARREST
DAT EEN VERZOEK TOT HERSTEL IN EER EN
RECHTEN VERWERPT TEGENSTRIJDIGE
MOTIEVEN- BEG RIP.

1" en 2" Tegenstrijdig en derhalve niet
regelma6g met redenen omkleed is
het arrest dat, blj de uitspraak over
een verzoek tot herstel in eer en
rechten en het vaststellen van de
aanvang van de proeftijd, na erop te
hebben
gewezen
dat
krachtens
ar6kel 49 Sw. de ontvanger van de
geldboete de door de veroordeelde
gedane . betaling in de eerste plaats op
de gerechtskosten moet toerekenen,
oordeelt dat de ontvanger van de
geldboete volgens diezelfde wetsbepaJing een betaling van een bepaald
bedrag op de geldstraf mocht toerekenen, teJWJ)'l h1j nochtans vaststelt dat
de veroordeelde dit bedrag heeft
betaald nag voordat hi} de gerechtskosten volledig gekweten had (1). (Art.
96 Gw.)
(CHEVALIER)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 juni 1978 gewezen
door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep
te Bergen, waarnaar de zaak verwezen werd; gelet op het arrest van dit
Hof van 19 oktober 1977;
. Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 49 van het
Strafwetboek, 6 en 97 van de Grondwet,
doordat, om het door eiser ingediende
verzoek tot herstel in eer en rechten niet
ontvankelijk te verklaren op grand dat
de vijfjarige proeftijd pas op de dag van
de betaling van de geldstraf, dat is op
31 augustus 1976, een aanvang heeft
kunnen nemen, en om te antwoorden op
het verweer waarbij eiser deed gelden
dat hij de geldboete van 6.000 frank
betaald had door drie gelijke stortingen
die hij onderscheidenlijk op 16 oktober,
17 november en 23 december 1969 had
uitgevoerd en uitdrukkelijk voor de
betaling van de geldboete bestemd had,
het arrest vermeldt dat eiser, die bij een
in kracht van gewijsde getreden vonnis
van de Correctionele Rechtbank te Brussel op 10 juni 1969 veroordeeld werd tot
(1) Raadpl. Cass, 8 nov 1978 (A.C., 1979, 146).

een op 6.000 frank gebrachte geldboete
van 300 frank en tot de kosten van de
strafvordering, die geldstraf en de
kosten betaald heeft, « maar dat met
uitzondering van een bedrag van
100 frank dat door de ontvanger van de
geldboeten op de geldstraf werd toegerekend, de op 17 oktober 1969 en 6
augustus 1976 verrichte stortingen met
toepassing van artikel 49 van het Strafwetboek op de kosten werden toegerekend, zodat het saldo van de geldboete
'.n feite pas op 31 augustus 1976 betaald
werd , en « dat de tot op 31 augustus
1976 werkelijk verrichte stortingen derhalve terecht werden toegerekend, overeenkomstig
artikel
49
van
het
Strafwetboek »,
terwijl het arrest met zichzelf in
tegenspraak komt en zijn beslissing niet
wettelijk verantwoordt doordien · het
enerzi.ids oordeelt dat de eerste drie
stortingen van elk 2.000 frank, die werden verricht op 16 oktober, 17 november
en 23 december 1969, door de ontvanger
van de geldboeten terecht op de
gerechtskosten werden toegerekend met
toepassing van artikel 49 van het Strafwetboek, en anderzijds aanneemt dat die
ontvanger, niettegenstaande de voormelde bepaling van het Strafwetboek,
een betaling van 100 frank die werd
verricht v66r de volledige kwijting van
de kosten, op de geldstraf mocht
toerekenen :
Overwegende dat eiser in zijn
conclusie voor het Hof van Beroep
deed gelden dat hij de geldboete
betaald had door de eerste drie
stortingen waarvan sprake is in het
middel, dat aangezien hij verscheidene schulden te betalen had, hij
met toepassing van artikel 1253 van
het Burgerlijk Wetboek de schuld
die hij wilde voldoen aangeduid had
door achteraan op de voor de administratie bestemde overschrijvingsformulieren het woord « geldboete >>
te vermelden en dat, nu de ontvanger van de geldboeten in verband
daarmee geen enkel bezwaar heeft
gemaakt, de geldstraf volledig uitgevoerd werd door de betaling van
23 december 1969 :
Overwegende dat het Hof van
Beroep niet zonder met zichzelf in
tegenspraak te komen enerzijds
heeft kunnen vaststellen dat krachtens artikel 49 van het Strafwetboek
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de betalingen die de verzoeker had
gedaan v66r de volledige kwijting
van de kosten, door de ontvanger
van de geldboeten op de gerechtskosten moesten toegerekend worden, en anderzijds impliciet heeft
kunnen aannemen dat de ontvanger
van de geldboeten volgens diezelfde
wetsbepaling een betaling van
100 frank op de geldstraf mocht
toerekenen ook al had de verzoeker
die betaling gedaan nog v66r hij de
gerechtskosten volledig gekweten
had; dat het middel gegrond is;
Om die redenen, en zonder dat er
grond bestaat tot toetsing van de
andere middelen die geen van alle
zouden kunnen leiden tot cassatie
zonder verwr)zmg, vernietigt het
betreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vcrnietigde
beslissing; verwijst de zaak naar de
kamer van inbeschuldigingstelling
van het Hof van Beroep te Luik.
8 november 1978 2' kamer Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Stranard - Gelijkluidende conclusie van de h. Colard,
advocaat-generaal.
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1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

AFSTAND - STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE AKTEVERLENING DOOR HET HOF - VOORWAARDE.

2° MISDRIJF -

SOCIALE ZAKEN WET
WAARIN WORDT BEPAALD, ENERZIJDS, DAT
EEN OVERTREDING VAN HAAR BEPALINGEN
WORDT GESTRAFT MET EEN GEVANGENISSTRAF EN EEN GELDBOETE OF MET EEN VAN
DIE STRAFFEN EN, ANDERZIJDS, DAT DE
GELDBOETE ZOVEEL MAAL WORDT TOEGEPAST ALS ER WERKNEMERS ZIJN T.A.V. WIE
BEPAL!NGEN ZIJN OVERTREDEN, ZONDER DAT
EVENWEL HET TOTAAL VAN DE GELDBOETE
EEN VASTGESTELD MAXIMUM MAG OVERSCHRlJDEN MISDRIJF DAT MET EEN
ENKELE STRAF WORDT GESTRAFT.

3° STRAF -

OVERTREDING VAN DE SOCIALE
WETGEVING- WET WAARIN WORDT BEPAALD,
ENERZIJDS, DAT EEN OVERTREDING VAN
HAAR BEPALINGEN WORDT GESTRAFT MET

EEN GEVA!'\GENISSTRAF EN EEN GELDBOETE
OF MET EEN VAN DIE STRAFFEN EN, ANDERZIJDS, DAT DE GELDBOETE ZOVEEL MAAL
WORDT TOEGEPAST ALS ER WERK:>lEMERS
ZIJN T.A.V. WIE BEPALINGEN ZIJN OVERTREDEN, ZONDER DAT EVEl\'WEL HET TOTAAL
VAN DE GELDBOETE EEN VASTGESTELD
MAXIMUM MAG OVERSCHRIJDEN - MISDRIJF
DAT MET EEN ENKELE STRAF WORDT
GESTRAFT.

1°

In regel kan het Openbaar Ministerie geen afstand doen van de voorziening die het bij het Hoi heeft
ingesteld (1); het Hof verleent niettemin akte van de a/stand wanneer die
is gedaan tijdens de gewone term1jn
van verzet tegen een b1j verstek gewezen
veroordelende beslissing (2).
(Art. 413, derde lid, Sv.; art. 3 Wet
9 maart 1908). (Impliciet.)

2" en 3" Wanneer de wet in sociale zaken

bepaalt, enerzijds, dat een overtreding
van haar bepalingen wordt gestraft
met een gevangenisstraf en een geldboete of met een van die straffen
aileen en, ande1zijds, dat de geldboete
zoveel maal wordt toegepast als er
werknemers z1jn t.a. v. wie de bepalingen zijn overtreden, zonder dat evenwei het totaal van de geldboeten een
vastgesteld maximum mag overschrijden, stelt zij op dat misdrijf een
enkele straf.
Het feit dat de geldboete vastgesteld
moet worden, hetzij samen met een
gevangenisstraf, hetzij afzonderlijk,
naargelang van het aantal werknemers
t.a. v. wie de wet is overtreden, zonder
evenwel een vastgesteld maximum te
mogen overschrijden, belet niet dat
het een enkele straf betreft (3).
(1) Cass., 6 dec. 1858 (Bull. en Pasic., 1859, I,
301) en 25 juni 1928 (ibid, 1928, I, 208).
(2) Raadpl. Cass., 24 sept. 1962 (Bull. en
Pasic., 1963, I, 112). Wanneer het een bij
verstek gegeven beslissing tot vrijspraak
betreft moet het openbaar ministerie zijn
voorziening binnen tien vrije dagen na de
uitspraak instellen (Cass., 11 feb. 1937, Bull. en
Pasic., 1937, I, 687).
(3) Contra : Cass., 11 april 1960 (Bull. en
Pasic., 1960, I, 960).
Raadpl. : Procureur-generaal J. LECLERC(,!,
« Le probJeme de concours d'infractions en cas
de plusieurs travailleurs concel'nes ,, rede
uitgesproken op de plechtige openingszitting
van het Hof van Beroep te Bergen, op
1 september 1977.
Het Hof heeft in zijn arrest erop gewezen
dat enkel de geldboete, en niet de hoofdgevangenisstraf, zoveel maal moet worden uitgesproken als er werknemers .lijn ten aanzien

292(PROCUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN
T. MA:\IELI}
ARREST (

vertajjng)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 juni 1978 door het
Hof van Beroep te Bergen bij verstek gewezen en op 14 juli 1978
regelmatig aan verweerder betekend;

A. Op de voorziening ingesteld op
3 juli 1978 :
Overwegende dat eiser afstand
geeft gedaan van die voorziening;
B. Op de voorziening ingesteld op
25 juli 1978 :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 60 en 65 van het Strafwetboek, 4,
laatste
lid,
van
de
wet
van
26 januari 1951 betreffende de vereenvoudiging der documenten waarvan het
bijhouden door de sociale wetgeving
opgelegd is, 35 en 38 van de wet van
27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders,

van wie een overtreding werd gepleegd. Het
beklemtoont aldus impliciet doch zeker dat de
wetgever in werkelijkheid heeft gewild dat de
geldboete berekend zou worden naar het
aantal « betrokken » werknemers zonder
evenwel een vast maximum te mogen overschrijden. Het Hof oordeelt met andere woorden dat het een gewone berekeningswijze van
de geldstraf betreft die hetzij samen met de
gevangenisstraf, hetzij afzonderlijk wordt uitgesproken.
Die zienswijze vindt met name steun in
artikel 35 van de wet van 27 juni 1961 tot
herziening
van
de
besluitwet
van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders dat, na de toe
te passen sanctie-gevangenisstraf en geldboete
of een van die straffen - te hebben vastgesteld, in zijn tweede lid bepaalt dat de rechter
die de straf uitspreekt (en niet de straffen)
ambtshalve de overtreder moet veroordelen tot
betaling aan de Rijksdienst voor maatschappel'jke zekerheid van bijdragen, bijdragsopslag en en verwijlintresten die niet aan de
llijksdienst werden gestort.
De door de wetgever in sociale zaken
toegepaste bestraffingswijze is vergelijkbaar
met die van artikel 537 van het Strafwetboek.
A. C.

do01·dat het hof van beroep, na de drie
tenlasteleggingen
ten
aanzien
van
beklaagde, thans verweerder, bewezen te
hebben verklaard, geoordeeld heeft dat
a! de daarbij ten laste gelegde feiten
wegens eenheid van misdadig opzet een
samengesteld misdrijf opleveren waarvoor een enkele - en wel de zwaarste
straf moet worden toegemeten, en
wei de straf die gesteld is op de
overtreding van de wet van 27 juni 1969,
en slechts een enkele straf heeft uitgesproken bestaande uit een gevangenisstraf en vijf geldboeten, welke geldboeten bestanddelen waren van de enkele
straf,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 35, 1°,
van de wet van 27 juni 1969 bepaalt dat
« de geldboete zoveel maal wordt toegepast als er werknemers zijn ten aanzien
van wie een overtreding is gepleegd,
zonder dat .het totaal bedrag van de
geldboete evenwel hoger mag zijn dan
50.000 frank >>, waaruit blijkt dat er
zoveel maal een geldstraf moet worden
uitgesproken als er werknemers zijn ten
aanzien van wie een overtreding werd
gepleegd, en niet, zoals het bestreden
arrest ten onrechte gedaan heeft, een
enkele straf waarvan elke geldboete
slechts een bestanddeel zou zijn;
tweede onderdeel, door de rechter de
verplichting op te leggen de geldboete
« zoveel maal toe te passen als er
werknemers zijn ten aanzien van wie
een overtreding is gepleegd >>, artikel 35,
1°, van de wet van 27 juni 1969 het
strafbaar gestelde feit tot een afzonderlijk misdrijf maakt per betrokken werknemer en derhalve de toepassing van
artikel 65 van het Strafwetboek uitsluit
wanneer dat feit zich ten aanzien van
verscheidene
werknemers
voordoet,
waaruit volgt dat de rechter die voor het
ten aanzien van elk van die onderscheiden werknemers gepleegde feit naast de
geldboete ook de bij artikel 35 van de
wet van 27 juni 1969 bepaalde gevangenisstraf meent te moeten uitspreken, die
gevangenisstraf ook zoveel maal moet
opleggen als er werknemers zijn ten
aanzien van wie een overtreding is
gepleegd, zonder dat evenwel het totaal
daarvan, bij gebreke van afwijkende
bepalingen betreffende de gevangenisstraf, het dubbele van het maximum van
de zwaarste straf mag te boven gaan,
zulks overeenkomstig de artikelen 60
van het Strafwetboek en 38 van voormelde wet van 27 juni 1969 .

-293Over beide onderdelen samen :
geldboete zoveel maal wordt toegeOverwegende dat verweerder ver- past als er werknemers zijn ten
volgd werd wegens overtredingen aanzien van dewelke een inbreuk is
van de artikelen 4, 1", van de wet gepleegd », de artikelen 8 van de
van 26 januari 1951, 4 en 35, 1", van wet van 26 januari 1951, 38 van de
de wet van 8 april 1965 tot instelling wet van 27 juni 1969 en 28 van de
van de arbeidsreglementen, 21 en wet van 8 april 1965 onder meer
35 van de wet van 27 juni 1969, artikel 65 van het Strafwetboek
omdat hij nagelaten had, terwijl hij toepasselijk maken op de bij die
vijf werknemers tewerk stelde, de wetten strafbaar gestelde misdrijvoorgeschreven documenten bij het ven; dat hieruit volgt dat bij de
houden (tenlastelegging 1), een straftoemeting voor een samengearbeidsreglement op te maken (ten- steld misdrijf als in artikel 65 van
lastelegging 2) en aan de Rijks- het Strafvvetboek bedoeld, de feitendienst voor maatschappelijk zeker- rechter een enkele straf moet uitheid een aangifte te doen geworden spreken die evenwel dient samengevan het bedrag van de verschul- steld te zijn uit zoveel geldboeten
als er werknemers in de zaak
digde bijdragen (tenlastelegging 3);
O'verwegende dat het arrest ver- betrokken zijn;
Dat het arrest zijn beslissing
meldt dat de bij die drie tenlasteleggingen omschreven feiten << wegens regelmatig met redenen omkleedt
eenheid van misdadig opzet een en wettelijk verantwoordt;
samengesteld misdrijf opleveren »
Om die redenen, verleent akte
waarvoor dus slechts een enkele en wel de zwaarste bij artikel van van de afstand van de voorziening
artikel .35 van de
wet van van 3 juli 1978; verwerpt de voorzie27 juni 1969 bepaalde - straf moet ning van 25 juli 1978.
worden toegemeten; dat het arrest
8 november 1978 2' kamer derhalve ten laste van eiser uit Voorzitter : baron Richard, voorzitter hoofde van die drie tenlasteleggin- Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluigen (( een enkele straf )) uitspreekt, dende conclusie van de h. Colard, advo(( die bestaat uit een enkele gevan- caat-generaal.
genisstraf en zoveel geldboeten als
er werknemers zijn ten aanzien van
wie een overtreding is gepleegd,
zegge vijf geldboeten die bestandde2' KAMER- 8 november 1978
len vormen van de enkele straf »;
Overwegende
dat,
enerzijds, 1° VERJARING - STRAFZAKEN - VERkrachtens artikel 35 van de wet van
OORDELING - MISDRIJF GEPLEEGD TUSSEN
TWEE DATA, ZONDER NADERE PRECISERING
27 juni 1969, aileen de geldboete en
- ONMOGELIJKHEID VOOR HET HOF OM NA
niet de hoofdgevangenisstraf zoveel
TE GAAN OF DE STRAFVORDERING AL DAN
maal moet worden toegepast als er
NIET VERJAARD IS VERNIETIGING MET
werknemers zijn ten aanzien van
VERWIJZING.
wie § 1 van dat artikel 35 overtreden werd;
2° VOORZIENING
IN
CASSATIE
Overwegende dat, anderzijds, hoeTERMIJN STRA!'ZAKEN BURGERwei artikel 4, laatste lid, van de wet
LIJKE RECHTSVORDERING - BESLISSING DIE
van 26 januari 1951 en artikel 35, 1",
GEEN U!TSPRAAK DOET OVER EEN GESCHIL
INZAKE BEVOEGDHEID, MAAR ENKEL EEN
van de wet van 27 juni 1969 ondE;rPROVISIONELE VERGOEDING TOEKENT, DE
scheidenlijk bepalen dat << de geldKOSTEN AANHOUDT EN ZEGT DAT DE VERboete zoveel maal zal worden opgeDERE BEHANDELING VAN DE ZAAK TEN VERlegd als er arbeiders zijn die in de
ZOEKE VAN DE MEEST GEREDE PARTIJ ZAL
documenten weggelaten zijn of
GEBEUREN - VOORZIENING V66R DE EINDwaarvoor de documenten onvolledig
BESLISSING - NIET ONTVANKELIJK CASSAof onnauwkeurig zijn » en dat << de
TIEBEROEP.
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3u VOORZIENING

IN

CASSATIE

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE
BESLISSING T.A.V. DE PARTIJ DIE VOOR HEM
ALS BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE
IN DE ZAAK IS BETROKKEN- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

4" CASSATIE'-

OMVANG- STRAFZAKENVERNIETIGING VAN DE BESLISSING TOT VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE - BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE
ZICH NIET REGELMATIG IN CASSATIE HEEFT
VOORZIEN - GEVOLGEN VAN DE VERNIETIGING T.A.V. DIE PARTIJ.

Wanneer de bestreden beslissing de
beklaagde veroordeelt wegens feiten
gepleegd tussen een bepaalde datum
en een andere datum, zonder nadere
precisering, en aan de hand van de
processtukken waarop het Hoi vermag
acht te slaan niet kan worden nagegaan of de strafvordering al dan niet
vezjaard is, vernietigd het Hoi de
veroordelende beslissing met verwJjzing (1). (Art. 97 Gw.; artt. 21, 22 en
23 Wet 17 april 1878.)
2" Niet ontvankeli]k, in strafzaken, is de
voorziening, v66r de eindbeslissing
ingesteld tegen de beslissing die, op de
burgerlijke rechtsvordering, geen uitspraak doet over een geschzl inzake
bevoegdheid, maar enkel een provisionele vergoeding toekent, de kosten
aanhoudt en zegt dat de verdere
·behandeling van de zaak ten verzoeke
van de meest gerede partij zal gebeuren (2). (Art. 416 Sv.)
3" Een beklaagde is niet bevoegd om
zich in cassatie te voorzien tegen de
beslissing t.a. v. de partij die voor hem
als burgerrechtelijk aansprakelijke in
de zaak is betrokken (3).
4" Wanneer de beslissing tot veroordeling van de beklaagde vernietigd wordt
op diens voorziening en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij zich
niet dan onregelmatig in cassatie heeft
voorzien, heeft de beslissing waarbij
die partij burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de veroordeling van de beklaagde geen bestaansreden meer (4).
1"

(1) Cass., 24 jan. 1978 (A.C., 1978, 620 en de
noot get. E.K.)
(2) Cass., 12 okt. 1976 (A.C., 1977, 180).
(3) Cass., 21 feb. 1977 (A.C., 1977, 676).
(4) Cass., 25 jan. 1978 (A.C., 1978, 625).

(LEFEBVRE T. ROISIN EN INTERSTEEL N.V.)
ARREST (

vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 juni 1978 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
jegens eiser ingestelde strafvordering :
a) uit hoofde van de tenlasteleggingen A, B en D :
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
b) uit hoofde van de tenlastelegging C :
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 54, 1°,
2°, 56 en 60 van de op 28 juni 1971
gecoordineerde wetten betreffende de
jaarlijkse vakantie van de werknemers :

Overwegende dat het arrest eiser
zes geldboeten oplegt uit hoofde van
de niet nader bepaalde tenlastelegging dat hij verzuimd heeft binnen
de voorgeschreven termijn en valgens de reglementaire modaliteiten
het voor zes arbeiders tussen
30 maart en 23 juni 1976 verschuldigde vakantiegeld te betalen;
Overwegende dat nu, enerzijds,
het arrest niet bepaalt op welke
data van de voormelde tijdruimte de
feiten werden gepleegd, noch zelfs
vermeldt, « met het oog op de
eenheid van opzet » die het in
aanmerking neemt, op welke datum
het laatste feit gepleegd werd, en er,
anderzijds, sedert het begin van de
bedoelde tijdruimte meer dan twee
jaar verlopen zijn, het Hof in de
onmogelijkheid verkeert om te toetsen of de strafvordering bij de
uitspraak van het arrest al dan niet
verjaard was;
II. In zoverre de voorziening
_gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van de
verweerder Roisin jegens eiser :

l:.
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erop wijst dat die rechtsvordering
op de tenlasteleggingen A en D
berust, aan verweerder, bij wijze
van provisionele vergoeding voor
· een op 203.910 frank geraamde
schade, een bedrag van een frank
toewijst, de beslissing over de
kosten aanhoudt en zegt dat de
zaak verder zal afgehandeld worden
door het hof van beroep ten verzoeke van de meest gerede partij; '
Overwegel)lde dat die be::;lissing,
die wegens eisers veroordeling uit
hoofde van de tenlasteleggingen A
en D verantwoord blijft, ,geen eindbeslissing is
in
de zin van
artikel . 416 van het Wetboek van
Strafvordering en evenmin uitspraak doet over een geschil van
bevoegdheid;
Dat de voorziening te vroeg is
ingesteld en mitsdien niet ontvankelijk is;
Ill. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de rechtsvordering van het openbaar ministerie jegens de verweerster als burgerrechtelijk aansprakelijke partij, en op de rechtsvordering van het openbaar ministerie
jegens diezelfde verweerster op
grond van artikel 55, § 1, van de
gecoordineerde wetten van 28 juni
1971 :
Overwegende
dat . eiser
niet
bevoegd is om zich tegen die beslissingen in cassatie te voorzien;
Overwegende dat nu het arrest
echter vernietigd wordt in zoverre
het eiser tot geldboeten veroordeelt
uit hoofde van de tenlastelegging C,
zowel de beslissing waarbij verweerster burgerrechteiijk aansprakelijk wordt verklaard voor de betaling van de uit dien hoofde opgelegde geldboeten als de beslissing
waarbij zij ·veroordeeld wordt tot
betaling van het vakantiegeld, geen
bestaansreden meer heeft;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het eiser
veroordeelt uit hoofde van de tenlastelegging C en hem in de kosten

verwijst; verwerpt de voorziening
voor het overige, met dien verstande
dat de beslissing op de rechtsvordering van het openbaar ministerie
jegens verweerster in haar hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke voor de betaling van de
uit hoofde van de tenlastelegging C
opgelegde geldboeten alsook de
beslissing
waarbij
verweerster
ambtshalve tot betaling van vakantiegeld veroordeeld wordt, geen
reden van bestaan meer heeft; veroordeelt eiser in drievierde van de
kosten van zijn voorziening en laat
het overige ten laste van de Staat;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.
8

november

1978

-

2"

kamer -

Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h . Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Colard, advocaat-generaal.

2"

KAMER -

REGELING

8 november 1979

VAN

RECHTSGEBIED

STRAFZAKEN BESCHIKKING VA['/ DE
VERDACHTEN
RAADKAMER
WAARBIJ
WEGENS GECORRECTIONALISEERDE MISDADEN EN WANBEDRIJVEN NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK WORDEN VERWEZEN VONNISGERECHT DAT ZICH ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT EEN ALS WANBEDRIJF
GEKWALIFICEERD MISDRIJF NIET GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD IS EN DE ANDERE
MISDRIJVEN
SAMENHANGEND
ZIJN
BESLISSINGEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE
GEGAAN - BESLISSING WAARBIJ DE RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VERKLAART
GEDEELTELIJKE VERNIETIGI,NG VAN DE
BESCHIKKING VERWIJZING NAAR DE
KAMER VkNB~~~~·
.<fn
Wanneer tie-kame:- wxn mbeseJn:tkJi-: f
gi#gstelli'¥[ verdachten wegens. gecorrectionaliseerde misdaden en als wanbedrijvim gekwalificeerde feiten naar
het vonnis gerecht heeft verwezen en
de correctionele rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard omdat, een als
wanbedrijf gekwalificeerd feit , niet
gecorrectionaliseerde misdaad is en de
andere misdrijven samenhangend zijn,
gaat het Hoi, het rechtsgebied regeJende na of beide beslissingen in
kracht van gewijsde zijn gegaan en als
de bef!lissing van onbevoegdverklaring

-296Jijkt gegrond te z1jn vernietigt het de slaapmiddelen, verdovende middebeschikking, behalve in zoverre zij len, ontsmettingsstoffen en antisepvo01·
de
misdaden
verzachtende tica, zomede uit hoofde van helinomstandigheden heeft aangenomen en gen,
diefstallen,
verduistering,
verw1jst de aldus beperkte zaak naar
, de kamer van inbeschuldigingstelling gebruik van vals paspoort, gebrek
van valse naam en onwettig verblijf;
(1}.
Overwegende dat sommige van
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
die feiten die kunnen gestraft worBEROEP TE LUIK INZAKE GALERE E.A .)
den met een criminele straf, door de
ARREST ( verta]ing)
raadkamer in wanbedrijven werden
omgezet op grond van verzachtende
HET HOF; - Gelet op het ver- omstandigheden;
Overwegende dat het Hof van
zoekschrift tot regeling van rechtsgebied van 16 oktober 1978 van de Beroep te Luik er in zijn arre's t van
procureur-generaal bij het Hof van 23 augustus 1978 op wijst dat het
sub F aan de derde, de vierde en de
Beroep te Luik;
Overwegende dat de raadkamer vijfde beklaagde ten laste gelegde
van de Rechtbank van Eerste Aan- feit, te weten door middel van vals
leg te Luik bij beschikking van voorschrift, van valse aanvraag, van
valse handtekening of door enig
24 mei 1978,
ander bedriegelijk middel verdo1. Henri Galere, zonder beroep,
vende
of andere psychotrope middegeboren te Seraing op 1 april 1957,
len
te
hebben verkregen, bij de
2. Jean Yerna, technisch klerk bij
de diensten van de stad Luik, gebo- artikelen 21 tot 28 van het · koninklijk besluit van 31 december 1930
ren te Ougree op 30 oktober 1955,
3.
Martial
Bergoens,
zonder betreffende de handel in · slaap- en
beroep, geboren te Katona op verdovende middelen strafbaar is
gesteld, onverminderd de straffen
28 november 1959,
4. Christian Bille, zonder beroep, gesteld bij het Strafwetboek;
geboren te Charleroi op 16 februOverwegende dat bedoeld feit,
ari 1959,
waarop bij 'de artikelen 193, 196, 197,
5. Claude Dachouffe, student, 213 en 214 van het Strafwetboek
geboren te Luik op 26 maart 1958,
criminele straffen zijn gesteld, door
6. Juan Marcos-Caranzza, pastei- de beschikking van de raadkarrier
bakker, geboren te Bellregoart niet in een wanbedrijf werd omge(Spanje) op 7 januari 1955,
zet;
7. Serge Vassart, zonder beroep,
Overwegende dat de eerste rech. geboren te Charleroi op 20 mei 1959,
8. Dominique Pire, bediende, ter de zaak gesplitst heeft wat de
Martin
en Gerard
geboren te Verviers op 22 febru- beklaagden
betreft en dat het arrest van het
ari 1954,
9. Mireille Martin, zonder beroep, Hof van Beroep te Luik van
geboren te Grivegnee op 1 augustus 23 augustus 1978 slechts ten aanzien
van de negen andere beklaagden
1954,
10. Jean Goossens, zonder beroep, uitspraak heeft gedaan;
geboren te Nijvel op 4 mei 1958,
Overwegende dat, na binnen die
11. Roger Gerard, apotheker, perken de samenhang tussen de
geboren te Rulles op 29 augus- tenlastelegging F en de andere tentus 1924, naar de Correctionele lasteleggingen te hebben vastgeRechtbank te Luik verwezen heeft steld, het hof van beroep zich onbeuit hoofde van verscheidene inbreu- voegd heeft verklaard om kennis te
ken op de wetgeving betreffende het nemen van de strafvordering tegen
· 'v erhandelen van de giftstoffen, de
negen ter
zake blijvende
beklaagden, op grond dat het in de
(1} Cass., 14 juni 1978 (A.C., 1978, 1209}.
tenlastelegging F omschreven feit

-297een misdaad opleverde die bij de
overeenkomst op grand van het onderzoek van de ganse inhoud van die
beschikking van de raadkamer niet
stukken en van extrinsieke omstandigin wanbedrijf was omgezet;
heden, aan die stukken een inteipretaOverwegende dat die beschikking
tie geeft die ermede niet onverenigen het arrest beide in kracht van
baar is (1). (Artt. 1319, 1320 en
gewijsde getreden zijn en dat hun
1322 B.W.)
onderlinge tegenstrijdigheid een
(TACK T. PLEVOETS L., C.)
'geschil van rechtsmacht heeft doen
ARREST
ontstaan dat de rechtsgang belemmert;
HET HOF; - Gelet op het bestreOverwegende dat het in de tenlastelegging F omschreven feit de bij den vonnis, op 8 november 1976 in
voormelde artikelen van het Straf- hoger beroep gewezen door de
wetboek strafbaar gestelde misdaad Rechtbank van Eerste Aanleg te
oplevert ·en lijkt samen te haugen Hasselt;
met de andere aan de negen
Over het middel, afgeleid uit de scherrbeklaagden ten laste gelegde feiten;
ding van de artikelen 1108, 1134, 1135,
Om die redenen, verklaart het 1168, 1175, 1176, 1178, 1319, 1320, 1322,
verzoek onontvankelijk waar het de 1709, 1711, 1714 van het Burgerlijk
beklaagden
Martin
en Gerard Wetboek, gewijzigd door de wet van
betreft; en beslissende tot regeling 4 november 1969, 1 van de wet van
april 1951 op de handelshuurovereenvan rechtsgebied, vernietigt de 30
komsten met het oog op de bescherming
beschikking van de raadkamer van van het handelsfonds, zoals gewijzigd
de, Rechtbank van Eerste Aanleg te door de wet van 29 juni 1955, dat
Luik van 24 mei 1978 ten aanzien afdeling llbis van hoofdstuk II van
van de andere beklaagden, behalve titel VIII van boek III van het:;:elfde
in zoverre zij beslist dat op grond wetboek vormt, en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis de door eiser tegen
van verzachtende omstandigheden
de sub A, 1, 3, 4, 5, 7,, 8, 9, 10 en sub de verweerders ingestelde vorderingen,
B; 11 ~ot 17, ten laste gelegde feiten strekkende enerzijds tot het opstellen
slechts tot correctionele straffen van een plaatsbeschrijving van het door
eiser van de verweerders gehuurde goed
kunner;t aanleiding geven; beveelt en
anderzijds tot veroordeling van de
dat van. dit arrest melding zal wor- verweerders tot betaling van een schadeden .gemaakt op de. kant van de vergoeding totdat het goed in bruikbare
gedeeltelijk; vernietigde beslissing; huurstaat, met de sleutels, door hen aan
verwijst de aldus beperkte zaak eiser zal worden afgeleverd, verwerpt, op
naar de kamer van . inbeschuldi- grand : dat uit de overeenkomst van
gingstelling van het Hof van Beroep 10 september 1975 en uit de optieakte,
ondertekend door de beide partijen, van
te LlJ.ik.
dezelfde datum, blijkt dat de overeen8 ·'november 1978 2' kamer Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Legros - Gelijkluidende cpnclusie van de h. Colard, advocaat-generaal.

1" KAMER

-10 nove~ber 1978

J3EWIJS. ..,--. BEWIJS ·DOOR GESCHRIFI'
BURGERLIJKE ZAKEN- MISKENNING VAN DE
BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE- BEGRIP

De bewijskracht van de akten wordt met
miskend dool' het vonnis dat, bij het
analyseren van de gemeenschappelijke
bedoeling van de partijen in een

komst onder voorwaarde werd aangegaan; dat in de overeenkomst vermeld
staat : « huidig contract wordt aan een
jurist voorgelegd om in een wettelijke
vorm te worden vertaald >>; dat in de
ondertekeude optie staat : « Er is een
mondeling gesprek geweest en er is
opgedragen aan Leo Tack om dit alles te
omschrijven waarna met goedkeuring
van beide partijen een advocaat of
rechtsgeleerde zal aangesteld worden om
dit juridisch te rechtvaardigen, bij voorkeur advocaat Schollaert, door beiden
gekend. De definitieve ingebruikneming
(1) ;Raadpl. Cass., 27 okt. 1977 (A.C:, 1978,
269).

-- 298eerste rechter, met name « dat de
optie ook op 10 september 1975
ondertekend zou zijn doch na het
opstellen van het huurcontract >>,
« onlogisch en onjuist >> was; dat
eiser echter niet betoogde, zoals hij
het in het onderdeel voorhoudt, dat
« de optie door het contract vervangen was>>;
Overv;egende dat, nu het bestreden vonnis geenszins aanhoudt,
zoals de eerste rechter het deed, dat
de optie na de redactie van de
beweerde huurovereenkomst werd
opgesteld, het op eisers conclusie,
die niet meer terzake dienend was,
niet behoefde te antwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het eerste en het tweede
onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis
onderzoekt of het op 10 september
1975 tussen de partijen gesloten
contract ofwel een << voorontwerp
van overeenkomst » was, zoals verweerder het beweerde, ofwel een
werkelijke huurovereenkomst, zoals
eiser het voorhield;
Overwegende dat het vonnis, in
feite releveert dat 1o eiser de hoeve,
voorwerp van de overeenkomst,
betrok en ze « veranderde >> om deze
voor de exploitatie van een houthandel te gebruiken; 2° de verweerders,
in
een
schrijven
van
22 september 1975, zich niet
akkoord
verklaarden
met
het
gebruik van de hoeve; 3° eiser, op
10 oktober 1975, een ander ontwerp
van overeenkomst aanbood, dat
evenwel niet werd aanvaard, en, in
verband met de inhoud van de
geschreven stukken, aanstipt dat a)
de overeenkomst zelf stipuleert :
« huidig contract wordt aan een
jurist voorgelegd om in een wettelijke vorm te worden vertaald >>; b)
de optie, die dezelfde dagtekening
draagt, vermeldt : « Er is een
mondeling gesprek geweest en er is
Wat het derde onderdeel betreft :
opgedragen aan Leo Tack (eiser) om
Overwegende dat eisers conclusie, dit alles te omschrijven, waarna,
in hoger beroep neergelegd, voor- met goedkeuring.van beide partijen,
hield dat de zienswijze van de een advocaat of rechtsgeleerde zal

en maandeli.ikse afbetalingen zullen
starten. zodra aan hogervermeld is voldaan »; dat in het huurcontract en in de
optie van 10 september 1975 een uitdrukkelijke voorwaarde werd gesteld om
een definitieve huurovereenkomst af te
sluiten, dat eiser dit wel wist, daar hij op
10 oktober 1975 zelf een nieuw antwerp
van huurovereenkomst opstelde en aan
de verweerders opstuurde, die het echter
niet ondertekenden,
terw1jl, eerste onderdeel, de door partijen op 10 september 1975 ondertekende
akte vermeldt dat de verweerders de
hoeve met grand voor de gelndexeerde
prijs van 10.000 frank per maand aan
eiser in huur geven vanaf 1 januari 1976;
deze alzo weergegeven overeenkomst de
wezenlijke bestaanselementen van het
huurcontract bevat, dat aldus wettelijk
tot stand kwam, en het feit dat partijen
tevens stipuleerden dat het contract aan
een jurist zou worden voorgelegd om het
in een wettelijke vorm te vertalen,
daaraan geen afbreuk doet (schending
van de artikelen 1108, 1134, 1135, 1709,
1711, 1714 van het Burgerlijk Wetboek
en 1 van de wet van 30 april 1951);
tweede onderdeel, de clausule, luidens
welke het contract aan een jurist zou
worden voorgelegd om het in een wettelijke vorm te vertalen, geenszins de
verbintenissen, voortspruitende uit de
overeenkomst, onderwerpt aan de schorsende voorwaarde dat een definitieve
huurovereenkomst zou worden gesloten,
vermits deze, naar wilsovereenstemming
en voorwerp, reeds voltrokken was; de
door het vonnis aangehouden interpretatie van de akte en van deze clausule
bovendien onverenigbaar is met de tekst
ervan, die enerzijds volledig de: verhuring regelt en anderzijds slechts in het
opstellen van de akte door een derde
voorziet (schending
van
de
artikelen 1108, 1134, 1168, 1175, 1176, 1178,
1319, 1320, 1322 en 1714 van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, eisers in hager
beroep neergelegde conclusie staande
hield dat uit de tekst van de optie bleek
dat deze v66r het contract gesloten was
geworden, zodat de optie door het contract vervangen was, en het vonnis
hierop niet antwoordt (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

-29910 november 197!3 1" kamer aangesteld worden om dit juridisch
te rechtvaardigen, bij voorkeur Voorzitter : de h. de Vreese, afdelingsadvocaat Schollaert, door beiden voorzitter - Verslaggever : de h. Chatel
- Geiljkluidende conclusie van de h.
gekend. De definitieve ingebruikne- Krings, advocaat-generaal - Advocaat :
ming en maandelijkse afbetalingen mr. Hovtekier.
zullen starten zodra aan hogervermeld is voldaan »; dat het vonnis
daaruit besluit dat eiser aldus « zelf
een bewijs heeft geleverd dat ook
1" KAMER - 10 november 1978
hij ervan overtuigd was dat de
eerste ondertekende overeenkomst 1° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSniet als definitief kon worden
HUUROVEREENKOMSTEN
HUUROVERDRACHT
beschouwd, doch voorwaardelijk en
EN
ONDERVERHURING
AR'IT.
10 EN 11 VERVAT IN DE
als een project ter ondertekening
HANDELSHUURWET 30 APRIL 1951 - OVERwerd aanvaard »;
EENKOMST TUSSEN PARTIJEN - UITLEGGING
Overwegende dat het vonnis aldus
-BEGRIP.
te kennen geeft dat, ook al vermeldde de akte dat de verweerders 2° OVEREENKOMST - PARTIJ DIE IN
EEN OVEREENKOMST ANDERE WOORDEN
de hoeve met grond, tegen de gei:nGEBRUIKT DAN DIE VAN DE WET- RECHTER
dexeerde huurprijs van 10.000 frank
VERPLICHT
DE
GEMEENSCHAPPELIJKE
per maand, vanaf 1 januari 1976 aan
BEDOELING VAN PARTIJEN NATE GAAN.
eiser in huur zouden geven, en ook
al bevatte de akte aldus schijnbaar 3° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSde wezenlijke bestanddelen van een
HUUROVEREENKOMSTEN VERBODSBEPALING INZAKE OVERDRACHT VAN HET RECHT
huurovereenkomst, zij toch, gelet op
VAN HUUR EN VAN ONDERVERHURING
haar . andere vermeldingen, op die
WE'ITIGHEID.
van de optie die dezelfde datum
draagt, en op de gedragingen van ! 0 OVEREENKOMST
VERBINDENDE
ei;;er zelf, een interpretatie noodzaKRACHT TUSSEN PARTIJEN - RECHTER DIE
kelijk maakte van de gemeenschapAAN DE OVEREENKOMST HET GEVOLG TOEpelijke bedoelingen van de partijen;
KENT DAT ZIJ, VOLGENS DE UITLEGGING DIE
HIJ ERAAN GEEFr, WE'ITELIJK TUSSEN PARDat door deze gemeenschappeTIJEN HEEFr GEEN SCHENDING VAN
lijke bedoeling op grond van het
ARTIKEL 1134 B.W.
onderzoek van de ganse inhoud van
beide stukken en van extrinsieke
omstandigheden, met name de hier- 5° HUUR VAN GOEDEREN - HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN ART. 11, II,
boven beschreven gedragingen van
VERVAT
IN
DE
HANDELSHUURWET
eiser, te analysere;t als de wil om
30 APRIL 1951 - NIET NALEVING VAN DE
VORMVEREISTEN VAN DIT ARTIKEL- GEVOLslechts een antwerp van overeenGEN.
komst op te maken, het vonnis van
de bedoelde stukken een interpretatie geeft die ermede niet onverenig- 6° HUUR VAN GOEDEREN - HANDELSbaar is, en daaraan de gevolgen
HUUROVEREENKOMSTEN AR'IT. 11, II,
VERVAT
IN
DE
HANDELSHUURWET
geeft die zij tussen partijen heeft,
30 APRIL 1951 - ONDERHUURDER DIE ZICH
zodat noch de artikelen 1319,
NIET KAN BEROEPEN OP DE BEPALINGEN VAN
1320 en 1322, noch de andere in de
DAT ARTIKEL - ONDERHUURDER DIE HET
onderdelen vermelde artikelen van
ONROEREND GOED BETREKT ZONDER RECHT
het Burgerlijk Wetboek worden
OFTITEL.
geschonden;
. Dat de onderdelen niet kunnen 7° OPENBARE ORDE - BEGRIP.
worden aangenomen;
8° HUUR VAN GOEDEREN -

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

OVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN -

HuURWET

VAN 30 MAART 1976 BETREFFENDE
ECONOMISCHE HERSTELMAATREGELEN

DE
EN

-- 300WET VAN 24 DECEMBER 1976 BETREFFENDE
HET BEHOUD VAN DE TEWERKSTELL!NG, DE
KOOPKRACHT EN HET CONCURRENTIEVERMOGEN VAN DE ECONOMIE, AR'IT. 5 EN 9 BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE.

5° De onderhuurder kan zich niet beroe-

(1} Over de rechten van de onderhuurder
t.a.v. de verhuurder, zie : DE PAGE , dl. IV,
nr. 781, a, 822, 823 en 825; nr. 789 b, 851.

(4} Raadpl. Cass., 30 jan. 1976 (A.C.; 1976,
632).

pen op de bepalingen van art. 11, II,
vervat
in
de
handelshuurwet
30 april 1951, wanneer het bij overeenkomst vastgestelde verbod van huuroverdracht of onderverhuring blijft
gelden, omdat de huurder de vormver9° CASSATIEMIDDELEN
BURGEReisten van art. 10, derde lid, van de
LIJKE ZAKEN - NIEUW MIDDEL - MIDDEL
genoemde wet niet heeft nageleefd.
DAT DE OPENBARE ORDE RAAKT - MIDDEL
6° Wanneer de rechter wettig beslist dat
DAT VOOR HET EERST VOOR HET HOF KAN
een onderhuurder zich niet kan beroeWORDEN VOORGEDRAGEN.
pen op de bepalingen van art. 11, II,
10° HUUR VAN GOEDEREN - HUURvervat
in
de
handelshuurwet
OVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN - WET
30 april 1951, omdat de huurder de
VAN 30 MAART 1976 BETREFFENDE DE
vormvereisten van art. 10, derde lid,
ECONOMISCHE HERSTELMAATREGELEN EN
van de genoemde wet niet heeft nageWET .VAN 24 DECEMBER 1976 BETREFFENDE
leefd, leidt h1j daaruit wettig af dat de
HET BEHOUD VAN DE TEWERKSTELLING, DE
onderhuurder het onroerend goed
KOOPKRACHT EN HET CONCURRENTIEVERMObetrekt zonder recht of titel.
GEN VAN DE ECONOMIE, AR'IT. 5 EN 9 7o en 8° De bepalingen van de artt. 38,
DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPALINGEN.
§ 1, 2 en 3 en 40 wet 30 maart 1976
betreffende de economische herstelll 0 HUUR VAN GOEDEREN HANmaatregelen
en
5
en
9
wet
DELSHUUROVEREENKOMSTEN ART. 10,
24 december 1976 betreffende het
DERDE LID, VERVAT IN DE HANDELSHUURbehoud van de tewerkstelling raken de
WET 30 APRIL 1951 - NIET NALEVING DOOR
essentiele belangen van de Staat of
DE HUURDER VAN DE VORMVEREISTEN VAN
bepalen, in het privaatrecht, de juridiDIE BEPALING - GEVOLGEN T.A.V. DE ONDERsche grondslagen waarop de economiHUURDERS.
sche orde van de samenleving berust
en raken derhalve de openbare orde
12° REDENEN VAN DE VONNISSEN
(3).
EN ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN
9" In burgerlijke zaken kan een middel,
BESLISSING WAARBIJ EEN VORDERING.
dat de openbare orde raakt, voor het
WORDT AANGENOMEN - REGELMATIG VOOReerst in cassatie worden voorgedragen
GEDRAGEN VERWEER - GEEN ANTWOORD (4).
NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.
10° De bepalingen van de artt. 38 en
1o en 2o Wanneer de partijen in een
40 van de wet van 30 maart 1976
handelshuurovereenkomst
andere
betreffende de economische maatregewo01·den gebruike11 dan die van de wet
Jen en 5 en 9 wet 24 december 1976
van 30 april 1951, o.m. van de erin
betreffende het behoud van de tewerkvervatte artt. 10 en 11, moet de rechter
stelling die betrekking hebben vp de
de gemeenschappelijke bedoeling van
huur van goederen, zijn niet toepassede partijen nagaan om de draagwijdte
lijk op de schadevergoeding, die door
ervan te bepalen (1).
degene die een onroerend goed
3° Wettelijk is de bepaling van een !
betrekt zonder recht of titel, is verhandelshuurovereenkomst
volgens
schuldigd wegens winstderving ten
welke de part1jen zijn overeengekogevolge van de onbeschikbaarheid van
men de overdracht van het recht van
dat goed.
huu; en van onderverhuring te verbie- llo De rechter die vaststelt dat de huurden.
der de vormvereisten niet heeft nage4o De verbindende kracht van een over-,
leefd van art. 10, derde lid, vervat in
eenkomst wordt niet miskend door de
de handelshuurwet 30 april 1951, kan
rechter die aan een overeenkomst het
daaruit wettig afleiden dat de door de
gevolg toekent dat zij, volgens ~e
onderhuurders geleden schade te wijuitlegging die hij eraan geeft, wettel1jk
ten is aan het foutieve verzuim van de
tussen part1jen heeft (2). (Art.
huurder (5).
ll34 B.W.)
(3) Cass., 15 maart 1968 (A.C., 1968, 936}.

(2} Cass., 26 juni 1977 (A.C., 1977, 1120).

(5) Cass., 11 dec. 1975 (A.C., 1976, 456}; cfr.
PAUWELS, Handelshuur, A.P.R., nr. 177.

-30112" Niet gemotiveerd is het vonnis dat
een vordering aanneemt zonder dat
wordt geantwoord op een door de
tegenpartij regelmatig b~i conclusie
voorgedragen
verweer (1).
(Art.
97 Gw.)
(< BROLWERIJ DE GtfEEST " N.V.
T. VA;-.<DEKERKHOVE, DE BR/\BANDERE,
FABECK, VERVLOESEM)

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 april 1977 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Mechelen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1135,
1142, 1146, 1147, 1162, 1165, 1319, 1320,
1322, 1382, 1383, 1717 van het Burgerlijk
Wetboek, 10, 11 van de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomste·n met het oog op de bescherming
van het handelsfonds, die afdeling !Ibis,
van hoofdstuk II, van titel VIII, van
boek III, van het Burgerlijk Wetboek
vormt, zoals gewijzigd door de wet van
29 juni 1955 en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis de derde en de
vierde verweerder veroordeelt om het
handelshuis, gelegen te Mechelen, Fr. de
Merodestraat, te ontruimen en ter vrije
beschikking te stellen van eerste en
tweede · verweerders, en vervolgens,
enerzijds aan eerste en tweede verweerders, zijnde de oorspronkelijke eisers op
hoofdvordering, jegens eiseres voorbehoud verleent voor moge!ijke aangerichte schade en hen provisioneel
1 frank toestaat en ook voor aile andere
moge!W<e schade die haar oorsprong
vindt in het feit dat het pand niet ter
beschikking
gesteld
werd
vanaf
1 mei 1975, en anderzijds derde en
vierde verweerders veroordeelt om aan
eerste en tweede verweerders in compensatie met de verloren gegane huurgelden tot op 12 juli 1976 een som van
165.000 frank te beta'len en tevens eiseres veroordeelt om aan derde en vierde
verweerders, zijnde ook de oorspronkelijke eisers in vrijwaring, een som te
betalen van 402.800 frank om de redenen
dat het oorspronkelijk huurcontract van
16 februari 1963 ·tussen de eerste en de
twPede verweerders enerzijds en eiseres
anderzijds gesloten bepaalde dat de
huurafstand slechts toegelaten is indien
door ·de eigenaars goedgekeurd, wat
(1) Cass., 12 mei 1~77 (A.C., 1977, 934).

neerkomt op een principieel verbod urn
de huur aan anderen over te dragen of
om een onroerend goed of een gedeelte
van een onroerend goed in onderhuur te
geven (artikel 10, eerste lid, van de
handelshuurwet) zolang de eigenaar
geen goedkeuring geeft; dat ondanks het
verbod van de huur over te dragen of
onder te verhuren, deze overdracht of
onderverhuring wei moge!ijk is indien
zij samen geschiedt met de overdracht
van de handelszaak en slaat op de
gezamenlijke rechten van de hoofdhuurders; dat in casu de overdracht van het
handelsfonds plaatshad (contract van
13 juli 1968) en uit de brief van
10 december 1974 van eiseres blijkt dat
het gaat over haar gezamenlijke rechten
als hoofdhuurder; dat artikel 10, lid 2,
van de handelshuurwetgeving aan de
huurder (eiseres), die gebruik wil maken
van het hem toegekende recht van
onderverhuring of huuroverdracht, het
antwerp van akte van overdracht of
onderverhuring aan de verhuurders (eerste en tweede verweerders) moet betekenen; dat eiseres deze verplicht opgelegde
formaliteit niet heeft nageleefd doch
zich beperkt heeft tot een voortijdige
opzegging van de hoofdhuur (25 ok:
tober 1974) met een loutere verwijzing
naar de uitbaters (derde en vierde verweerders) en waarbij slechts de mogelijkheid van " verdere inhuring , werd
gesteld; dat er noch een geldige overdracht noch een geldige onderhuur heeft
plaats gegrepen en dit te wijten is aan
de foutieve tekortkoming van eiseres;
dat bijgevolg derde en vierde verweerders zonder recht noch titel het handelshuis betrekken, en eiseres gehouden is
tot aile schade voortvloeiende uit dit
ongeldig betrekken,
terwijl, eerste onderdeel, het tussen
eiseres en eerste en tweede verweerders
,gesloten huurcontract van 16 februari
1963 bepaalt dat " huurafstand toegela' ten is, mits toestemming van de
eigenaars >>, en het vonnis door te
beschouwen dat ingevolge dit verbod ook
, de gehele of zelfs gedeeltelijke onderverhuring van het gebouw, of de loutere
afstand van het handelsfonds, aan deze
toestemming onderworpen was,
de
bewijskracht van dit beding miskent en
deze verbodsbepaling, die steeds van
strenge toepassing is, ten onrechte op
~itgebreide
wijze interpreteert; dat
mtegendeel de onderverhuring van het
gebouw, of de loutere afstand van het
handelsfonds, we! zonder toestemming
van de eigenaars mogen gesloten worden
(schending van de artikelen 1134, 1135,

-3021162, 1319, 1320, 1322, 1717 van het
Burgerlijk Wetboek, 10, 11 van de wet
van 10 april 1951);
tweede
onderdeel,
eiseres
met
geschreven akte van 13 juli 1968 aan
derde en vierde verweerders de herberg
in exploitatie gaf met uitsluiting van de
kelders, zodat zij door dit contract haar
huur niet overdroeg en hoogstens
gedeeltelijk onderverhuurde; dat zij
daarbij overeenkomstig het contract van
overdracht van het handelsfonds het
recht op hoofdhuur behield, zodat het
vonnis de bewijskracht en bindende
kracht van deze akten miskent en ten
onrechte beslist dat eiseres de huur zou
afgestaan hebben of volledig zou onderverhuurd hebben; dat het vonnis geen
onderscheid maakt tussen onderhuur en
afstand en de toepassing van de verbodsclausule derhalve niet gerechtvaardigd is (schending van de artikelen 1134,
1135, 1162, 1319, 1320, 1322, 1717, van het
Burgerlijk Wetboek, 10, 11, van de wet
van 30 april 1951 en 97 van de Grandwet);
derde onderdeel, eiseres met haar
brief van 10 december 1974 aan derde en
vierde verweerders gericht geenszins
beoogde haar gezamenlijke rechten als
hoofdhuurder aan deze partijen af te
staan en, door deze brief alzo te interpreteren, de bewijskracht ervan miskend
is, dat in de verdere motieven het vonnis
echter zegt dat deze zelfde brief slechts
een loutere verwijzing aan gezegde partijen wou geven; dat deze motieven dus
ook tegenstrijdig en duister zijn en
geenszins aantonen dat eiseres een contractuele fout zou begaan hebben door
een onregelmatige afstand te doen
(schending van de artikelen 1142, 1146,
1147, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet);
vierde onderdeel, de tussen eiseres en
eerste en tweede verweerders voor
27 jaar gesloten hoofdhuur, die zou
eindigen op 30 april 1990, op initiatief
van eiseres een einde had genomen v66r
het einde van deze huurtijd, met name
op 30 april 1975 zodat derde en vierde
verweerders, zijnde de onderhuurders,
rechtstreeks huurder van eerste en
tweede verweerders, de verhuurders,
waren geworden, onder de voorwaarden
in onderlinge overeenstemming of door
de rechter te bepalen, en zij derhalve
hoegenaamd niet het huis zonder recht
of titel betrokken; dat deze bepaling
toepasselijk is ook al heeft eiseres
geheel of gedeeltelijk het goed onderverhuurd met afstand van het handelsfonds

(schending van de artikelen 10, 11, II,
lid 3, van de wet van 30 april 1951,
1165 van het Burgerlijk Wetboek), zodat
het vonnis de in het middel aangewezen
bepalingen schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de vaststellingen van het vonnis en uit de
overgelegde notariele akte van
16 februari 1963 bli.ikt dat eiseres en
de eigenaars (de eerste twee verweerders)
in
dit
huurcontract
bepaalden : « huurafstand is toegelaten mits goedkeuring van de
eigenaars ,, ;
Overwegende dat, nu het woord
huurafstand , niet overeenstemt
met de termen van de artikelen 10
en 11 van de wet van 30 april 1951
op de handelshuurovereenkomsten,
de rechter onderzoekt welke de
gemeenschappelijke bedoeling van
de contracterende partijen was; dat
hij oordeelt dat het onderwerpelijk
beding neerkomt op een principieel
verbod om de huurrechten, door
overdracht of door onderverhuring,
aan anderen over te laten;
Overwegende dat de contracterende partijen dergelijk verbod wettelijk mogen bedingen;
Overwegende dat voormelde interpretatie niet onverenigbaar is
met gezegde notariele akte; dat het
vonnis de aangeduide wetsbepalingen betreffende de huur niet
schendt; dat nu hij aan de overeenkomst de uitwerking toekent die zij,
volgens de uitlegging die hij eraan
geeft, wettelijk tussen de partijen
heeft, de rechter de bindende kracht
ervan niet miskent;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
W at
het
tweede
onderdeel
betreft :
Overwegende dat het vonnis, om
aan te nemen dat eiseres aan derde
en vierde verweerders haar volledige huurdersrechten afstond, niet
steunt op de akten van 13 juli 1968,
die betrekking hebben op de overdracht van het handelsfonds en het
<<
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en waarin geen sprake is van zijn geldigheid behoudt wegens
onderverhuring, maar op de brief gemis aan naleving door de huurder
van de in artikel 10, derde lid,
van 10 december 1974;
Dat het derhalve de bewijskracht opgelegde formaliteiten;
van deze akten niet heeft miskend
Dat het vonnis, zonder schending
en evenmin de bindende knicht van van de aangeduide wetsbepalingen,
de tussen partijen gesloten overeen- mocht beslissen dat de derde en
komsten;
vierde verweerders het huis zonder
Dat het onderdeel feitelijke recht of titel betrokken;
grondslag mist;
Dat het onderdeel naar recht
Wat het derde onderdeel betreft :
faalt;
Overwegende dat eiseres, in haar
Over bet tweede middel, afgeleid uit
aangetekend
schrijven van
10
schending van de artikelen 38, §§ 1,
december 1974, aan de derde en de
2 en 3, 40 van de wet van 30 maart 1976
vierde verweerders meldt : << U bent betreffende de economische herstelmaataldus rechtstreeks huurders gewor- regelen, 5, 9 van de wet van
den van de eigenaar van het 24 december 1976 betreffende het
gebouw >>;
behoud van de tewerkstelling, de koopOverwegende dat, nu die melding · kracht en het concurrentievermogen van
gepaard ging met de kennisgeving de economie, 1134, 1135, 1709 van het
Burgerlijk Wetboek, 1, 10, 11 van de wet
dat eiseres tegenover de eigenaar de van 30 april 1951 op de handelshuuroverhuurovereenkomst had opgezegd, eenkomsten met het oog op de bescherhet vonnis hieruit heeft kunnen ming van het handelsfonds, die afdeling
afleiden dat de overdracht of de IIbis, van hoofdstuk II, van titel VIII,
onderverhuring aan de derde en van boek III, van het Burgerlijk Wetvierde verweerders op de gezamen- hoek vormt, zoals gewijzigd door de wet
lijke rechten van eiseres als huur- van 29 juni 1955, en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis derde en vierde
der sloeg en dat derhalve eiseres
slechts de ongeldigheid van de con- verweerders veroordeelt om het handelstractuele verbodsbepaling tegenover huis gelegen te Mechelen, Fr. de Merote ontruimen en ter vrije
de eigenaar mocht inroepen voor destraat,
beschikking · te stellen van eerste en
zover zij de verplicht opgelegde tweede verweerders en vervolgens derde ·
formaliteiten had nageleefd;
en vierde verweerders veroordeelt om
Overwegende dat, wanneer het aan eerste en tweede verweerders in
vonnis bovendien releveert dat een compensatie van de verloren gegane
brief een loutere verwijzing naar de huurgelden tot op 12 juli 1976 een som
165.000 frank te betalen en eiseres
uitbaters inhoudt, waarbij slechts de van
tot vrijwaringsplicht veroordeelt, met
mogelijkheid van verdere inhuring veroordeling tot schadevergoeding,
werd gesteld, het doelt op een
terwijl, eerste onderdeel, elke welkdavroegere brief die tot de eigenaars nige overeenkomst, die een onroerend
was gericht;
goed betreft dienstig voor commerciele
Dat het vonnis aldus de vermelde doeleinden en ingevolge dewelke een
wetsbepalingen niet schendt, de huurprijs, een cijns, een canon of een
bewijskracht van de brief van vergoeding verschuldigd is, onder welke
ook,.van rechtswege verlengd is tot
10 december 1974 niet miskent, en · vorm
31 december 1977 (schending van de
in zijn motiveringsplicht niet tekort artikelen 38, §§ 1, 2 en 3, 40 van de wet
schiet;
van 30 maart 1976, 5, 9 van de wet van
Dat het onderdeel niet kan wor- 24 december 1976, 1134, 1135, 1709 van
het Burgerlijk Wetboek, 1, 10 en 11 van
den aangenomen;
de wet van 30 april 1951);
Wat het vierde onderdeel betreft :
tweede onderdeel, de sommen ri1e in
Overwegende dat de onderhuur- compensatie van de huurgelden tot
der artikel 11, II, niet kan inroepen 12 juli 1976 door derde en vierde verwanneer, het contractueel · verbod weerders dienen betaald te worden, een
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vergoeding zijn voor de betrekking van
het onroerend goed, zodat het vonnis ten
onrechte de ontruiming ervan beveelt;
dat in aile geval de motieven het niet
mogelijk maken de wettelijkheid van de
beslissing na te gaan (schending van aile
ingeroepen bepalingen), zodat het vonnis
de in het middel aangewezen bepalingen
schendt:

Over
de
grond
van
nietontvankelijkheid door eerste en
tweede verweerders opgeworpen ten
aanzien van het eerste onderdeel
van het middel en hieruit afgeleid
dat het middel nieuw is en geenszins de openbare orde raakt;
Overwegende dat de in het middel
aangeduide bepalingen van de wetten
van
30
maart
1976 en
24 december 1976 de essentiele
belangen van de Staat betreffen of,
in het privaatrecht, de juridische
grondslagen bepalen waarop de
economische orde van de samenleving rust en derhalve de openbare
orde aanbelangen; dat het middel
dienvolgens niet met nieuwheid is
aangetast;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat, nu, zoals blijkt
uit het antwoord op het eerste
middel, het wettelijk beslist dat de
derde en vierde verweerders, onderhuurders, zonder recht noch titel
het handelshuis betrokken, het vonnis de vordering van de eigenaars
hoofdverhuurders strekkende tot
schadevergoeding « in compensatie
voor de verloren gegane huurgelden » mocht inwilligen;
Dat het niet gaat om de betaling
van een vergoeding voor bezetting
of bewoning doch om de schadeloosstelling voor de winstderving
ontstaan uit de onbeschikbaarheid
van het verhuurde goed wegens de
onregelmatige ingebruikneming ervan;
Dat derhalve de in het middel
ingeroepen wetsbepalingen ter zake
niet toepasselijk zijn; dat zonder die
wetsbepalingen te schenden en zonder het Hof de mogelijkheid te

~

ontnemen zijn toezicht uit te oefenen, het vonnis zijn beslissing
regelmatig motiveert en wettelijk
verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1135,
1142, 1146, 1147, 1165, 1319, 1320, 1322,
1382, 1383, 1717 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis de derde en vierde
verweerders veroordeelt om het handelshuis, gelegen te Mechelen, Fr. de Mero~
destraat, te ontruimen en ter vrije
beschikking te stellen van eerste en
tweede verweerders, en vervolgens,
enerzijds, aan eerste en tweede verweerders zijnde de oorspronkelijke eisers op
hoofdvordering, jegens eiseres voorbehoud verleent voor mogelijk aangerichte
schade en hen provisioneel 1 frank
toestaat en ook voor aile andere mogelijke schade die haar oor·sprong vindt in
het feit dat het pand niet ter beschikking gesteld werd vanaf 1 mei 1975, en
anderzijds derde en vierde verweerders
veroordeelt om aan eerste en tweede
verweerders in compensatie met de verloren
gegane
huurgelden
tot
op
12 juli 1976 een som van 165.. 000 frank te
betalen en tevens eiseres veroordeelt om
aan derde en vierde verweerders, zijnde
ook de oorspronkelijke eisers in vrijwaring,
een
som
te
betalen
van
402.800 frank om de redenen dat het
oorspronkelijk huurcontract van 16
februari 1963 tussen eerste en tweede
verweerders
en
eiseres
gesloten,
bepaalde dat de huurafstand slechts
toegelaten is indien door de eigenaars
goedgekeurd, wat neerkomt op een principieel verbod om de huur aan anderen
bver te dragen of om een onroerend
goed geheel of gedeeltelijk in onderhuur
te geven; dat desondanks de overdracht
tach mogelijk is zo ze geschiedt te
samen met het handelsfonds en volgen:;;
de proceduur van artikel 10, lid 2, Van de
handelshuurwetgeving; dat eiseres deze
verplicht opgelegde formaliteiten niet
heeft nageleefd doch zich beperkt heeft
tot een voortijdige opzegging van de
hoofdhuur (25 oktober 1974) met een
loutere verwijzing naar de uitbaters en
waarbij slechts de mogelijkheid van
verdere inhuring werd gesteld; dat er
noch een geldige overdracht noch ee~
geldige onderhuur heeft plaats gegrepen
en dit te wijten is aan de foutieve
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artikel 2 van het uitbatingscontract,
terwjjJ, eerste onderdeel, eiseres met
haar brief van 10 december 1974 aan
derde en vierde verweerders gericht
geenszins beoogde haar gezamenlijke
rechten als hoofdhuurder aan deze partijen af te staan en, door deze brief alzo
te interpreteren, de bewijskracht ervan
miskend is, dat in de verdere motieven
het vonnis dan zegt dat deze zelfde brief
slechts een loutere verwijzing aan
gezegde partijen wou geven; dat deze
motieven dus ook tegenstrijdig en duister zijn en geenszins aantonen dat
eiseres een contractuele fout zou hebben
begaan door een onregelrnatige afstand
te
doen
(schending
van
de
artikelen 1142, 1146, 1147, 1165, 1319,
1320, 1322, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet);

tweede onderdeel, het feit dat eiseres
met derde en vierde verweerders een
onderverhuring of afstand van huur zou
hebben afgesloten zonder toesternming
van de eigenaar, in de veronderstelling
dat deze contractueel vereist was, geenszins inhoudt dat eiseres zou aansprakelijk zijrt voor de schade die daaruit voor
de onderhuurder of de overnerner zou
kunnen voortspruiten, daar deze laatsten
op eigen risico gecontracteerd hebben
(schending van de artikelen 1134, 1135,
1142, 1146, 1147, 1165, 1382, 1383 en
1717 van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, het contract van
uitbating op 13 juli 1968 tussen eiseres
en derde en vierde verweerders gesloten
uitdrukkelijk bepaalde dat deze laatsten
geen schadevergoeding konden eisen
wegens verkorting van de hen toegekende uitbatingstermijn wanneer de
rechten van eiseres zelf vroeger eindigden, en het vonnis ten onrechte van
deze clausule die op het ,geval toepasselijk is, geen toepassing maakt; dat deze
bes!issing daarbij onvoldoende gernotiveerd
is
(schending
van
de
artlkeien 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grortdwet), zodat het vonnis de in het
rniddel aangewezen bepalingen schendt :

Wat het eerste onderdeel betre£t :
Overwegende dat, zoals blijkt uit
het antwoord op het derde onderdee! van het eerste middel, het
vonnis de bewijskracht van de brief

van 10 december 1974 geenszins
miskent en geen tegenstrijdigheid
in zijn motieven begaat;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu het vaststelt
dat eiseres verzuimd heeft de door
artikel 10, derde lid, van de wet op
de handelshuur opgelegde formaliteiten na te !even, het vonnis zonder
schending van de aangeduide wetsbepalingen eruit mocht afleiden dat
de door de derde en vierde verweerders opgelopen schade aan de
tekortkoming van eiseres te wijten
is;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 2 van
bet op 13 juli 1968 gesloten uitbatingscontract, waarvan een origineel
wordt
overgelegd,
bepaalt
dat
« indien de rechten der Brouwer,ij
ten opzichte van de eigenaar vroeger een einde zouden nemen dan
voornoemde uitbatingstermijn, dan
kan de uitbater geen schadevergoeding eisen wegens de verkorting
van de hem toegekende uitbatingstermij n »;
Overwegende dat het vonnis oordeelt dat er noch een geldige overdracht van huur noch een geldige
onderhum· heeft plaatsgegrepen en
dit te wijten is aan de foutieve
tekortkomingen van eiseres, dat de
rechter beslist dat die tekortkoming
niet gedekt wordt door artikel 2 van
voormeld uitbatingscontract;
Overwegende dat de rechter, zon~
der de draagwijdte van voormeld
beding te schenden, mocht beslissen
dat deze bepaling niet toepasselijk
is wanneer ingevolge de tekortkomingen van eiseres noch een overdracht van nuur noch een onderverhuring aan de eigenaars tegenstelbaar is; dat hij zijn beslissing met
redenen omkleedt en dat, nu hij aan
de overeenkomst de uitwerking toekent die zij heeft volgens de uitlegging die hij ervan geeft. hij de
bindende kracht ervan met miskent;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 544 van het Burgerlijk Wethoek, 2 van de wet van 25 oktober 1919
betreffende het in pand geven van een
handelszaak,
1 van de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming
van het handelsfonds, die afdeling Ilbis
vormt, van hoofdstuk II, van titel VIII,
van boek III, van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het vonnis eiseres veroordeelt
om aan derde en vierde verweerders een
schadevergoeding
te
betalen
van
264.200 frank om de redenen dat de
waarde van het handelsfonds bepaald
werd op 264.200 frank (factuur van
10 november 1974) en derde en vierde
verweerders door de fout van eiseres
deze waarde verliezen, zodat dit bedrag
moet worden toegestaan,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar conclusie staande hield dat het
bedrag van 264.200 frank een aantal
posten bevatte die niet direkt dee! uitmaakten van het handelsfonds, met
name onderhouds- en herstelwerken die
al volledig afgeschreven waren, dat
bovendien een aantal zaken los van het
handelsfonds hun waarde bleven behouden en uiteindelijk de waarde van het
handelsfonds gedaald was door de
gebrekkige exploitatie door de onder.htmrders zelf, en het vonnis op deze
conclusie niet antwoordt (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het handelsfonds
bestaat uit een geheel van waarden, met
name klandizie, handelsinrichting, mobilair, en het vonnis met de varierende
waarde van deze elementen ten onrechte
geen rekening houdt (schending van de
artikelen
2
van
de
wet
van
25 oktober 1919, 1 van de wet van
30 april 1951 en 544 van het Burgerlijk
Wetboek), zodat het vonnis de in het
middel aangewezen bepalingen schendt :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis de
conclusie van eiseres niet beantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel,
dat op geen gebiedende wetsbepalingen of bepalingen van openbare
orde steunt, nieuw en derhalve niet
ontvankelijk is;

Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grand-'
wet,
doordat het vonnis eiseres veroordeelt
om aan de derde en vierde verweerders
een schadevergoedirig te betalen van·
138.200 frank om de redenen dat het
billijk is de waarde van een jaar huurvergoeding
ten
bedrage
van
138.200 frank toe te staan, vermits derde
en vierde verweerders het pand vroegtijdig moeten verlaten, wat inderdaad een
ernstige schadepost uitmaakt,
terw1)J eiseres in haar conclusie
staande hield dat de derde en vierde
verweerders geen enkele aanspraak badden op een uitzettingsvergoeding en
daarbij een jaar huur alleszins slechts
125.600 frank was; dat het vonnis op
deze conclusie niet antwoordt; zodat het
vonnis niet regelmatig is gemotiveerd :

Overwegende dat, na te hebben
geoordeeld dat een jaar huurvergoeding aan de derde en vierde verweerders moet worden toegestaan,
het vonnis deze vergoeding op
138.200 frank bepaalt zonder de
conclusie te beantwoorden waarbij
eiseres had aangevoerd dat een jaar
huur slechts 125.600 frank bedroeg;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis doch enkel in
zoverre het eiseres veroordeelt om
aan de derde en vierde verweerders
volgende bedragen te betalen
1) 264.200 frank wegens de waarde
van de handelszaak; 2) 138.200 frank
wegens het feit dat de verweerders
het pand voortijdig moesten verlaten; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiseres in de helft van de
kosten; houdt de rest aan en zegt
dat erover door de feitenrechter zal
worden beslist; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Antwerpen,
zitting houdend in hager beroep.
10 november 1978 1• kamer Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Van
Leckwijck Gelijkluidende conclusie
van de h. Krings, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Houtekier, De Baeck.
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3' KAMER - 13 november 1978

1° CASSATIEMIDDELEN

RECHTSTREEKSE GEMEENTEBELASTINGEN MIDDEL GERICHT TEGEN EEN BESLISSING DIE
OVEREENSTEMT MET EEN VROEGER IN DIE
ZAAK DOOR HET HOF U!TGESPROKEN ARREST
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

verordening opheft, heeft geen terugwerkende kracht; de vroegere toestanden blijven geregeld door de oude
verordening (1).
4" Niet ontvankelijk is het cassatiemid-

del dat enkel kritiek oefent op een
feitelijke beoordeling van de besten~
dige deputatie van een provincieraad
(2).

2°GEMEENTELASTINGEN
-

EN

PROVINCIEBE-

GEMEENTEBELASTING
BELASTINGVERORDENING OPHEFFING
GEEN TERUGWERKENDE KRACHT.

3° GEMEENTELASTINGEN

EN

PROVINCIEBE-

GEMEENTEBELASTING
BELASTINGVERORDEING TER VERVANGING VAN DE VROEGERE VERORDENING TOESTANDEN VAN V66R DE NIEUWE VERORDENING - TOESTANDEN GEREGELD DOOR DE
OUDE VERORDENING.

4° CASSATIEMIDDELEN

DIRECTE
GEMEENTEBELASTINGEN - MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP DE FEITELIJKE BEOORDELING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN
DE
PROVINCIERAAD
NIETONTVANKELIJKHEID.

5° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN- DIRECTE BELASTINGENBEZWAAR - BESTENDIGE DEPUTATIE VAN
EEN PROVINCIERAAD - AANWEZIGHEID VAN
DE PARTIJEN TIJDENS DE BEHANDELING VAN
DE ZAAK- BIJ DE WET NIET VOORGESCHREVEN FORMALITEIT.

6° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING
GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN
DIRECTE BELASTINGEN BEZWAAR
BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN PROVINCIERAAD BESLISSING DAT DE BELASTINGSPLICHTIGE DE MOGELIJKHEID HEEFT
GEHAD INZAGE TE NEMEN VAN HET DOSSIER
EN EEN MEMORIE IN TE DIENEN - GEEN
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

1' Niet ontvankelijk is het middel dat

gericht is tegen een beslissing van de
bestendige deputatie van een provincieraad die overeenstemt met een
vroeger in die zaak voor het Hoi
uitgesproken arrest (Art. 1119, tweede
lid, Ger.W.)
2' en 3" De belastingverordening die de

bestaande verordening vervangt ten
einde een grater aantal belastingplichtigen aan te slaan en die bedoelde

5' Generlei wet vereist dat de partijen

worden opgeroepen voor de behandeJing van belastinggeschillen die aan de
bestendige deputatie van een provincieraad zijn onderw01pen (3).
6" De bestendige deputatie van een pro-

vincieraad schendt de rechten van de
verdediging niet wanneer zij, bij de
uitspraak over het bezwaar van een
belastingplichtige, in haar beslissing
vaststelt dat de belastingplichtige de
mogelijkheid is geboden inzage te
nemen van het dossier en een memorie in te dienen, maar dat de belastingplichtige die mogelijkheid niet
heeft benut (4).
(HEUVELMANS, MATTHYNSSENS
T. GEMEENTE WILRIJK)
ARREST

BET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 22 september 1977
door de Bestendige Deputatie van
de
Provincieraad
van
WestVlaanderen gewezen;
Gelet op de 8.JT~~sten door het Hof
gewezen. op
J~
oktober
1968,
30 september 1969 en 24 november 1974;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schc,.·•ding van de artikelen 6 en 112 van
de Grondwet,
dom·dat het gemeentelijk reglement
een onderscheid heeft gemaakt tussen
de verzamelplaatsen die op meer dan
(1) Cass., 30 sept. 1969 (A.C, 1970, 119) en de
noot.
.(2) Vgi. Cass ..• 17 jan. 1975 (A.C, 1975, 549)
5 Jan. en 28 JUm 1977 {ibid., 1977, 481 en 1121).
(3) Cass., 19 maart 1923 (Bull. en Pas., 1923
I, 242); 16 juni 1964 (ibid. 1964, I, 1115)
7 april 1970 (A.C, 1970, 719) en 26 Jan
1977 (ibid., 1977' 590).
(4) Raadpl. Cass., 20 maart 1974 (A.C 1974,
803).
'
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100 meter van de openbare weg zijn
gelegen (niet belastbaar) en deze die op
minder dan honderd meter zijn gelegen
(wei belastbaar),
terwijl dergelijk onderscheid verbonden is aan een voorwaarde, die geen
verband houdt met de natuur van de
aanslag en met het doe! dat nagestreefd
wordt, zodat dit onderscheid als arbitrair
moet worden beschouwd vermits het
niet mogelijk is een band te vinden
tussen, enerzijds, de natuur van de
aanslag en het doe! dat hij geacht wordt
na te streven en, anderzijds, de omstandigheid dat de plaats van de onderneming, die getaxeerd wordt, al dan niet
meer dan 100 meter van de openbare
weg is gelegen :

Overwegende dat het Hof in zijn
voormeld arrest van 29 oktober 1968, op de voorziening van
verweerster, de toen bestreden
beslissing van 12 december 1967 van
de Bestendige Deputatie van de
Provincieraad van Antwerpen heeft
vernietigd op grond dat deze beslissing ten onrechte had geoordeeld
dat het betwiste belastingreglement
met de artikelen 6 en 112 van de
Grondwet strijdig was;
Overwegende dat de thans bestreden beslissing, die oordeelt dat het
belastingreglement met voormelde
grondwettelijke
bepalingen
niet
strijdig is met de beslissing van het
cassatiearrest van 29 oktober 1968
overeenstemt;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97, 107,
110, 112, 113 van de Grondwet en 1 van
het gemeentelijk taksreglement van de
gemeente Wilrijk van 23 maart 1964,
doordat het reglement uitdrukkelijk
bepaalt dat cie verordening op de belasting op verzamelplaatsen van tweedehands materiaal (bedoeld wordt de verordening van 30 maart 1962) gewijzigd
wordt (terminologie gebruikt in de titulatuur van
de
beraadslaging
van
23 maart 1964) en deze wijziging gebeurt
door de intrekking van de vroegere
reglementering en door de vervanging
ervan door de nieuwe reglementering,
die vanaf 1 januari 1964 van toepassing
zal zijn, waaruit noodzakelljkerwijs moet
worden afgeleid dat de verordening van

30 maart 1962 ab initio, dit wil zeggen
met terugwerkende kracht, werd vernietigd, omdat de term « intrekking »
duidelijk en in het gewoon taalgebruik
wijst op een annuleren in een voorgaande beslissing, in tegenstelling tot de
term « opheffing » of « wijziging », die
enkel wijst op een beslissing voor de
toekomst, zodat vanaf 23 maart 1964
moet worden gesteld dat de beslissing
van 30 maart 1962 moet worden
beschouwd als nooit te hebben bestaan
en ook voor het verleden onverbindend
te zijn :

Overwegende
dat
het
belastingreglement van verweerster van
30 maart 1962, op grond waarvan de
betwiste belastingen voor de dienstjaren 1962 en 1963 werden gevestigd, bij besluit van de gemeenteraad van 23 maart 1964 werd ingetrokken en vervangen door een
nieuw reglement, dat voor een termijn van 1 januari 1964 tot
31 december 1966 een jaarlijkse
belasting op de verzamelplaatsen
van tweedehands materieel heft;
Overwegende dat de intrekking
van een belastingreglement, behalve
strijdige bepaling, geen terugwerkende kracht heeft; cht de toestanden welke voor de intrekking
bestonden door het oude reglement
beheerst blijven;
Overwegende dat uit de betiteling
van
de
verordening
van
23 maart 1964 : « Belasting op de
verzamelplaats van tweedehands
materieel
Wijziging aan de
verordening » en uit de termen
ervan blijkt dat de gemeenteraad
geenszins het voornemen had het
reglement van 30 maart 1962 ab
initio in te trekken, maar enkel dit
reglement, van 1 januari 1964 af,
door een nieuw reglement te vervangen met het doel een groter
aantal belastingplichtigen aan te
slaan, wat de beweerde « intrekking » uitsluit;
Overwegende derhalve dat het
recht van verweerster om de betwiste belasting te heffen voor de
dienstjaren 1962 en 1963 beheerst
bleef door het belastingreglement
van 30 maart 1962;

309Dat het middel naar recht faalt;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van . de
Grondwet, 6 en 9 van het gemeentelijk
rE'"glement,
doordat voornoemd reglement enkel
de natuurlijke of rechtspersonen taxeert
en de belasting onverdeelbaar verklaart,
zodat de eisers elk afzonder1ijk moesten
worden belast voor de door elk van hen
benutte oppervlakte, daar waar uit aile
eensluidende gegevens van de zaak
blijkt dat zij elk afzonderlijk en voor
hun eigen rekening handel dreven op
een dee! van het in de gemeente Wilrijk
gelegen perceel grond, zonder dat zij
samen, onder welke vorm. ook, een
gemeenschappelijke handel dreven, terwijl het enkel feit dat zij beiden een
gelijkaardige handel dreven op een perceel grond, .waarvan elk van hen een
deel bezette, geen aanleiding kon zijn
om hen samen te taxeren tot betaling
van de volledige belasting :

Overwegende dat, krachtens de
artikelen_l, 6 en 9 van de betwiste
belastingverordening, de belastinge
wordt geheven op de verzamelplaatsen van het in het reglement
bepaalde tweedehands materieel,
dat ze elke natuurlijke of rechtspersoon treft die een dergelijke verzamelplaats exploiteert of in gebruik
heeft, hetzij als hoofdberoep, nevenof bijberoep, of slechts toevallig en
dat zij van rechtstreekse aard is en
onverdeelbaar;
Overwegende dat de beslissing
oordeelt dat in onderhavig geschil
de vraag of de belaste oppervlakte
in feite als een of als twee duidelijk
afgescheiden verzamelplaatsen client
te worden beschouwd determinerend is en dat het bestaan van een
of meerdere handelszaken of het
bestaan van een vennootschap,
vereniging of enige gemeenschap
tussen de eisers zonder invloed
blijft;
Overwegende dat de beslissing
verder uit de feitelijke gegevens
afleidt dat, tijdens de dienstjaren
1962 en 1963, de belaste oppervlakte
als een verzamelplaats diende te
worden beschouwd en vaststelt dat
uit geen enkel bewijskrachtig stuk
of gegeven blijkt dat het ten deze in.

feite om twee volledig van elkaar
afgescheiden verzamelplaatsen gaat
en dat elke verzamelplaats slechts
een bepaalde oppervlakte van de
grond inneemt;
Overwegende dat het middel, in
zoverre het de feitelijke beoordeling
van de rechter bekritiseert, niet
ontvankelijk is; dat, voor het overige, de beslissing regelmatig is
gemotiveerd en een juiste toepassing van de aangehaalde artikelen
van de belastingverordening maakt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

I

Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de bepalingen van het
Gerechteliik Wetboek, onder meer deze
van boek Ir over het geding, en van het
algemeen rechtsprincipe, volgens hetwelk geen zaak kan behandeld worden
zonder dat de partijen daarvan kennis
hebben en zonder dat zij in de mogelijkheid zijn geweest hun stelling, schriftelijk of mondeling, uiteen te zetten, of dat
zij behoorlijk werden opgeroepen, terwijl
beide partijen aan de bestendige deputatie schriftelijk hun inzicht hadden te
kennen gegeven om hun stelling mondeling of schriftelijk uiteen te zetten en
dat geen enkele wettelijke bepaling hen
verplicht om dit te doen v66r een
bepaalde datum, tenzij v66r of op de
zitting waarop de zaak zal behandeld
worden, waaruit noodzakelijkerwijze
volgt dat de partijen moeten worden op
de hoogte gebracht van de datum
waarop de zaak door de bestendige
deputatie zal worden behandeld, zodat
de bestendige deputatie de rechten van
de verdediging heeft geschonden door
uitspraak te doen zonder de partijen op
voorhand en tijdig te hebben verwittigd :

Overwegende dat geen wet voorschrijft dat de partijen zouden worden opgeroepen bij de behandeling
van de aan de bestendige deputatie
voorgelegde belastinggeschillen en
evenmin dat de datum waarop deze
behandeling zal geschieden hen zou
moeten worden medegedeeld;
Overwegende dat de besiissing
vaststelt dat aan de raadslieden van
de partijen, in september 1975, de
mogelijkheid werd geboden een
memorie in te dienen, dat zij, in
november 1975, inzage van het dossier hebben kunnen nemen en dat,

-310op de datum van de beslissing, dit is 5° CASSATIEMIDDELEN - GEMEENTEPROVINCIEBELASTINGEN
MIDDEL
EN
22 september 1977, geen memorie of
WAARIN FElTEN EN RECHT VERMENGD ZIJNantwoordmemorie was neergelegd;
NIET ONTVANKELIJK M!DDEL.
dat de beslissing verder oordeelt dat
er geen reden is om de partijen 1o Niet ontvankelijk is de voorziening
persoonlijk te horen;
ingesteld door een krankzinnige en
onbekwaamverklaarde persoon. (Artt.
Overwegende dat daaruit blijkt
489, 502 en 509 B.W.)
dat de rechten van de verdediging
2o Een krankzinnige en onbekwaamverten deze werden geeerbiedigd;
klaarde persoon kan niet in rechte
Dat het middel niet kan worden
optreden; h1j moet vertegenwoordigd
aangenomen;
zijn door zijn voogd. (Artt. 489, 502 en
509 B.W.)
En overwegende dat uit de regelmatig aan het Hof overgelegde stuk- 3° Een kohler betreffende een gemeentebelasting wordt rechtsgeldig uifvoerken niet blijkt dat een middel, dat
baar verklaard door de bestendige
de openbare orde raakt, ambtshalve
deputatie van een provincieraad die
moet worden opgeworpen;
wordt voorgezeten door een van haar
]eden ter vervanging van de provincieOm die redenen, verwerpt de
gouverneur
die
verhinderd
is.
voorziening; veroordeelt de eisers in
(Art. 137, Gemeentewet; Art. 104, Prode kosten.
13 november 1978 3' kamer Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Sury Gelijkluidende conclusie van de h.
Colard, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Claesen, Antwerpen; De Bruyn.
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1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

PERSONEN BEVOEGD OM EEN CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN - GEMEENTE- EN
PROVINCIEBELASTINGEN VOORZIENING
INGESTELD DOOR EEN KRANKZINNIGE EN
ONBEKWAAMVERKLAARDE PERSOON - NIET
ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

2° VORDERING IN RECHTE -

BURGERLUKE ZAKEN VORDERING INGESTELD
DOOR EEN KRANKZINNIGE EN ONBEKWAAMVERKLAARDE PERSOON - NIET ONTVANKELIJKE VORDERING.

3° GEMEENTELASTING EN

EN

PROVINCIEBE-

UITVOERBAAR
VERKLAARD KOHlER - KOHlER UITVOERBAAR
VERKLAARD DOOR DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN PROVINCIERAAD ONDER VOORZITTERSCHAP VAN EEN HARER LEDEN DIE
DE PROVINCIEGOUVERNEUR VERVING - GELDIGHEID.

4° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBELASTINGEN - BESTENDIGE DEPUTATIE VAN
EEN PROVINCIERAAD BEVOEGDHEID GEMENGD KARAKTER.

vinciewet.)
4o Inzake directe gemeentebelastingen

heeft de bestendige deputatie van de
provincieraad een tweevoudige taak;
als administratief orgaan moet zij de
gemeenteverordeningen betreffende de
gemeentebelastingen goedkeuren en
de door de gemeenteraad opgemaakte
kohieren uitvoerbaar verklaren; als
rechtsprekend orgaan beslist zij over
de bezwaarschriften tegen die belastinf{en (1). (Artt. 77, 131, 135, 136 en
137 Gemeentewet.)
5o Niet ontvankelijk, wegens vermenging
van feiten en recht, is het middel dat
het Hoi ertoe zou verplichten feitelijke
gegevens na te gaan (2). (Art. 95 Gw.)
(MR. MOERENS QQ., K.S.
T. STAD NIEUWPOORT)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 30 juni 1977 door
de Bestendige Deputatie van de
Provincieraad van West-Vlaanderen
gewezen;
In zoverre dat de voorziening
door eiseres werd ingesteld :
Overwegende dat, nu eiseres
onbekwaam werd verklaard, zij in
rechte niet kan optreden en door
haar voogd wordt vertegenwoordigd;
(1) Cass., 21 maart 1975 (A.C., 1975, 82bJ;
raadpl. Cass., 24 maart 1977 (ibid. 1977, 799).
(2) Cass., 19 jan. 1977 (A. C., 1977, 563).

-311dat haar ,voorzil;ming niet ontvanke- de gouverneur wettig was belet, en de
handtekening van de griffier evenmin
lijk is;
bewijst dat de ondertekening in zitting
In zoverre de voorziening door · van de bestendige deputatie gebeurde,
eiser qualitate qua werd ingesteld :
vermits deze handtekening overal en om
het even wanneer kan worden geplaatst
Over het eerste middel, afgeleid uit de en ter uitvoerbaarverklaring ook niet is
schending van de artikelen 93, 97, vereist,
107 van de Grondwet, 1 van de wet van
tweede onderdeel, de bestendige depu22 juni 1865, 8, 13 van de wet van
5 juli 1871, 77, 131, 135, 136, 137 van de tatie, als rechtsinstantie, haar eigen
Gemeentewet, 19, 23 van de wet van handeling als administratieve overheid,
10 april 1841, 43, derde lid, van het met name de uitvoerbaarverklaring van
besluit van de Regent van 10 februari de kohieren, naar regelmatigheid en
1945, 180, 181, 239 van het koninklijk geldigheid heeft beoordeeld, wat erop
besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering neerkomt dat zij partij en rechter in
van het Wetboek der inkomstenbelastin- dezelfde zaak is, wat de schending
gen, 208 van het Wetboek der inkom- uitmaakt van het algemeen rechtsbeginstenbelastingen, 104 van de Provinciale sel hoven aangehaald :
wet, 828 tot 847 van het Gerechtelijk
Wat het eerste onderdeel betreft :
Wetboek, 1317 tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek en van het algemene
Overwegende dat, zoals de beslisrechtsprincipe dat de volstrekte onpartij- sing het vaststelt, het betwiste
digheid van de rechter vereist,
kohier vermeldt dat het uitvoerbaar
doordat de beslissing verklaart dat uit werd verklaard door de bestendige
de stukken, inzonderheid het notulen- deputatie « in zitting >>; dat deze
boek van de bestendige deputatie, blijkt vermelding « voor de bestendige
dat het kohier,
op datum van
13 maart 1975, ter zitting van de besten- deputatie >> wordt ondertekend door
dige deputatie werd voorgelegd, en ver- de voorzitter en de waarnemend
der uit het kohier zelf blijkt dat de provinciale griffier onder de datum
uitvoerbaarheidsformule werd onderte- van 13 maart 1975; dat uit geen
kend door de voorzitter en de waarne- wetsbepaling volgt dat het kohier
mende provinciale griffier op datum van bovendien moet vaststellen dat de
13 maart 1975, zijnde de dag van de voorzitter tijdens de zitting de for·zitting, en uit het samentreffen van die mule
van
uitvoerbaarverklaring
twee data op kohier en notulenboek heeft ondertekend;
besluit tot de regelmatigheid van de
Overwegende dat, voor het oveinkohiering, althans voor zover het gaat
om de vereiste dat de uitvoerbaarverkla- rige, artikel 104 van de provinciale
ring ter zitting moet gebeuren,
wet, zoals gewijzigd door artikel 1,
te1wijl, eerste onderdeel, het vervullen 4", van de wet van 27 mei 1870,
van die formaliteit (« uitvoerbaarverkla- bepaalt dat de bestendige deputatie
ring van het kohier door de bestendige wordt voorgezeten door de gouverdeputatie >>), impliceert dat de uitvoer- . neur of de persoon die hem in zijn
baarverklaring ter zitting gebeurt, en ambt vervangt; dat, in geval van
we! door de voorzitter, dit is de gouverneur, die in die kwaliteit van voorzitter afwezigheid of verhindering van de
ondertekent, vermits een lichaam dat uit gouverneur, de bestendige deputatie
meerdere personen bestaat slechts op een van haar leden benoemt om
die wijze kan handelen en onderteke- voor te zitten;
nen, en dit moet blijken uit het kohier
Overwegende dat uit het. verslag
zelf, vermits het hier gaat om een van de zitting van 13 maart 1975
authentieke akte ·die ter uitvoering
wordt opgemaakt, en aldus per definitie blijkt dat de heer Gillon het ambt
zelf moet Iaten blijken van de genoemde van voorzitter waarnam, hetgeen
uitvoerbaarverklaring, wat uitsluit dat medebrengt dat hij regelmatig als
andere akten of stukken ter aanvulling waarnemend gouverneur werd aanervan zouden worden ingeroepen; aldus gesteld en dat de gouverneur wettig
niet blijkt dat de gouverneur, die de belet was;
voorzitter van de bestendige deputatie is,
Dat het onderdeel niet kan worheeft ondertekend, of in die hoedanigheid heeft ondertekend, noch blijkt dat den aangenomen;

-312Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat inzake gemeentebelastingen de bestendige deputatie een gemengd karakter heeft; dat
zij, als administratief orgaan, geroepen is om onder meer de besluiten
van de gemeenteraad betreffende de
gemeentebelastingen goed te keuren
en de desbetreffende kohieren uitvoerbaar te verklaren, terwijl zij, als
contentieus rechtscollege, uitspraak
doet over de tegen voormelde belastingen ingediende bezwaarschriften;
Overwegende dat, wanneer zij
over zulk bezwaarschrift uitspraak
doet, zij niet gehouden is door de
uitvoerbaarverklaring die zij aan
het kohier verleende en evenwin
kan worden geacht partij en rechter
te zijn in dezelfde zaak; ,
Dat
faalt;

het

onderdeel

naar

recht

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97,
110 van de Grondwet, 75, 76, 134, 135,
137, 138, 139 van de Gemeentewet, 1,
2 van de wet van 22 juni 1865, 8 van de
wet van 5 juli 1871, 1, 2 en 3 van de
belastingverordening van de stad Nieuwpoort van 3 juli 1973,
doordat de beslissing verklaart dat de
grondslag van de onderhavige belasting
ligt in een toestand die omschreven
wordt door de bepalingen van het fiscaal
reglement, namelijk het !outer palen van
onbebouwde duinengronden aan de
openbare weg, en dat uit de voorbeschouwingen van het fiscaal reglement
blijkt dat de kwestieuze belasting geheven wordt om de uitgaven te dekken
welke voortspruiten uit het onderhoud
van de wegen in het duinengebied, meer
bepaald de kosten tot het wegruimen
van opwaaiend zand van duinengronden,
en aldus zegt dat de onbebouwde duinengronden moeten palen aan openbare
wegen die door de gemeente moeten
worden onderhouden, maar niet onderzoekt of de Elisalaan een openbare weg
is, die door de gemeente moet worden
onderhouden,
terwijl de bestendige deputatie ambtshalve deze vraag had moeten opwerpen
en onderzoeken, te meer daar het algemeen bekend is, dat de Elisalaan een

staatsbaan is, vermits het onderhoud
van de Elisalaan niet door de gemeente
moet worden gedaan :

Overwegende dat, in zoverre het
middel aanvoert dat de Elisalaan
een staatsbaan is, het onderzoek
ervan het Hof zou verplichten feitelijke gegevens na te gaan; dat het
aldus feiten en recht vermengt en
derhalve, in dit opzicht, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, al zou de
bestendige deputatie de verplichting
hebben gehad na te gaan of het
onderhoud van de in het belastingreglement bepaalde wegen ten
laste van de gemeente viel, zij
echter geenszins gehouden was
zulks in haar beslissing vast te
stellen, nu uit geen stuk waarop het
Hof vermag acht te slaan blijkt dat
eiser voor de bestendige deputatie
heeft aangevoerd dat het onderhoud
van de Elisabethlaan niet ten laste
van verweerster viel;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat uit de regelmatig aan het Hof overgelegde stukken niet blijkt dat een middel, dat
de openbare orde raakt, ambtshalve
moet worden opgeworpen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser 'qualitate qua in de kosten.
13 november 1978 3' kamer Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. SuryGelJjkluidende conclusie van de h.
Colard, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Delafontaine, Kortrijk.
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BEWIJS DOOR GESCHR!Fr
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - DIRECTE
SCHRIITELIJK
GEMEENTEBELASTINGEN ADVIES VAN EEN COLLEGE VAN BURGEUITLEGGING
MEESTER EN SCHEPENEN NIET VERENIGBAAR MET DE ZIN EN DE
DRAAGWIJDTE VAN DIE AKTE- MISKENNING
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DIE AKTE.

-313De bewijsk1·acht van de akten wordt
miskend door de beslissing die aan het
schriftelijk advies van een college van
burgemeester en schepenen een uitJegging geeft die niet vemigbaar is
met de zin en de draagwijdte ervan
{1). {Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
(STAD NIEUWPOORT T. FERON-CROMBEZ)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing op 8 september 1977
door de Bestenc1ige Deputatie van
de
Provincieraad
van
WestVlaanderen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 15 van de gemeentelijke verordening van de stad Nieuwpoort van 23 april 1965, 15 van de
verordening van dezelfde stad van
7 april 1970 en 13 van de verordening
van dezelfde stad van 1.6 januari 1970,
1319, 1320, 1322 van het Burgelijk Wethoek en 97 van de Grondwet,
dodfdat, na vastgesteld te hebben dat
de belaste per'celen « aaneenpalend zijn
en grenzen aan het perceel 1 e 3 dat
bebouwd is en toebehoort aan de familie
Crombez », dat « :uit de gegevens van het
gemeentelijk advies blijkt dat het
gebouwde gedeelte op het bewuste perceel werd verkocht, dat enkel het ongebouwde gedeelte in eigendom toebehoort
aan de familie Crombez ''• en verder dat
" het eigendom van de familie Crombez
naast de onbebouwqe, belaste percelen
in onderhavig geval geen bebouwd
gedeelte, maar slechts het onbebouwde
deel van een bebouwd perceel omvat "•
de bestendige deputatie daaruit afleidt
dat de voorwa(l.rden tot belastbaarheid
niet aanwezi.g zijn,
terwijl, eerste oncjerdeel, het feit dat
een gebouw, op een bepaald perceel
opgericpt, aan een andere eigenaar dan
de eigenaar van _de. grond toebehoort,
niet belet dat dit perceel een gebouwd
perceel is; dat zulks in het bijzonder
geldt wanneer, zoals ten deze, de gebouwen geen afzonderlijk kadastraal perceel
uitmaken, en de bedoelde derde enkel
eigendom heeft over het gebouw met
uitsluiting van de grond (schending
voornamelijk van de vermelde bepalingen uit de belastingsverordeningen);

werd toegekend; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemp.akt
op de kant van de gedeeltelijk
:vernietigde beslissing; veroordeelt
(1) Cass., 18

n;~ei

1977 (A.C., 1977, 960).

tweede onderdeel, in zoverre de aangehaalde overwegingen van de bestreden
beslissing zouden betekenen dat met de
gebouwen ook de onderliggende grond
werd afgestaan, dit besluit de bewijskracht van het ingeroepen gemeentelijk
advies miskent, waar dit advies in
ondubbelzinnige termen stelt dat « de
gebouwen die erop staan verkocht werden ... , en duidelijk betekent dat de
gehele grond eigendom is gebleven van
de familie Crombez (schending voornamelijk van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het door de
bestendige deputatie aangehaalde
advies van eiseres vermeldt dat
« het perceel sectie E, nr. 1 e 3 ook
eigendom is » van verweerster,
<< maar dat de gebouwe!]. die erop
staan verkocht werden »;
Overwege:nde dat geen twijfel kan
bestaan nopens de juiste betekenis
van deze vermelding, nu qit het
advies van eisers van 13 september 1976 waanaar de beslissing eveneens verwijst, blijkt dat
<< de gebouwen op het perceel sectie E nr. 1 e 3, volgens de kadastrale legger van de gemeente, eigendom zijn van een andere eigenaar,
maar de grond waarop de gebouwen
staan
eige:n.dom
van
dezelfde eigenaar »;
Overwegende derhalve dat, door
te oordelen dat het eigendom van
de familie Crombez, naast de onbebouwde belaste percelen, in onderhavig geval geen bebouwd gedeelte,
maar slechts het onbebouwde deel
van een bebouwd perceel omvat en
door aldus vast te stellen dat .de
familie · Crombez geen eigenaar is
van de grond waarop de gebouwen
zijn opgericht, de beslissing de
bewijsl}racht van het aangel).aalde
advies v'an eiseres miskent;
·
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt de
bestreden beslissing, doch enkel in
. zoverre een gezamenlijke ontheffing
van 32.529 · frank aan verweer:;;t.er
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de aldus beperkte zaak naar de
Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen.
13 november 1978 3' Ieamer Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Sury Gelijkluidende conclusie van de h.
Colard, advocaat-generaal
Advocaat: Mr. Claeys Bouuaert.
Op dezelfde dag is een arrest in dezclfde zin
gewezen op voorziening van dezelfde ciseres
tegen een beslissing ·van dezelfde bestendige
deputatie van dezelfde datum inzakc de Bog.que-Crombez.

3' KAMER -

13 november 1979

GEMEENTEVERORDENING- BEKEl\DMAKil\G - GE~1EENTEWET, ART. 102, EERSTE
LID -

DRAAGWIJDTE.

Aan het bepaalde in art. 102, eerste lid,
Gemeentewet is niet voldaan wanneer
aileen de goedkeuring en niet de tekst
zelf van de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad is
bekendgemaakt (1).
(DE Rm1REE DE VICHE:'\ET E.A.
T. STAD l\IEUWPOORT)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 16 september 1977
gewezen door de Bestendige Dsputatie van de Provincieraad van
Oost-Vlaanderen, uitspraak doende
op verwijzing :
Gelet op het arrest door het Hof
op 13 juni 1975 gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding, van de artikelen 93, 97, 107, 129 van
de Grondwet, 69, 75, 76, 5", 90, 2", 102,
136, 138 van de Gemeentewet, 1 van de
wet van 22 juni 1865, 8 van de wet van
5 juli 1871, 1 tot en met 4 van het
koninklijk besluit van 12 november 1849,
21 van de wet van 30 december 1887,
6 van de wet van 18 april 1898 en
1317 tot en met 1324 van bet Burgerlijk
Wetboek,
(1) Cass 24 april 1978 (A.C., 1978, 966).

doordat de beslissing, na te hebben
vastgesteld dat betwist werd dat de
bekendmaking van de belastingverordeningen zou hebben plaats gehad, zoals
voorzien bij artikel 102 van de gemeen'tewet, oordeelt « dat de vaststellingen in
het register '!an de afkondigingen, .voor
zover zij betrekking hebben op de
bekendmaking van de belastingreglementen van 23 april 1965, inderdaad
dateren V'ln v66r de afkondigingsperiode
zelf "• mGar, « dat deze vaststellingen
niettemin authentieke alden uitmaken
en dat tot bewijs van bet tegendeel moet
aangenomen worden, dat hun vermeldingen ook uitgevoerd werden >>,
tenvijl de vaststellingen in bet register
van de afkondigingen geen authentiek
karukter hebben, vermits bet hier gaat
om een voorschrift, met een administratief kamkter, dat zelfs geen geschikt
bewijs uitmGakt VGn de bekendmaking
bepaGld bij artikel 102 van de Gemeentewet,
en ten;·ijl die uittreksels uit het register van de afkondigingen niet de
bekendmGking vGn de onderhavige belastingvero::deningen
bevatten, mGar
aileen de bel;:endmaking van de goedkeuring vGn de onderhavige bebstingverordeningen door de Koning, zodat
niet voldaan werd aan artikel 102 van de
Gemeentenet, dat de bekendmaking
voorschrijft van de beschikkingen van
de bebstingverordeningen, zodat de
beslissing ofvrel de bewijskracht van de
genoemde uittreksels uit bet register van
de aanl~ondigingen, of van bet register
zelf, miskent, of1vel geen juist begrip
heeft van artil;:cl 102 van de Gemeentewet, of\7el geen .:dequaat antwoord geeft
op de opne::pingen van de eisers,
en dcard<d de beslissing aanhaalt dat
vervreerster bovendien afschriften voorlegt van de bekendmakingsberichten
zelf, en aldus voorhoudt dat de bekendmaking voorzien bij artikel 102 van de
Gemeentevret bewezen is,
tenvijl deze stukken ervan Iaten blijken dat de goedlmuring door de Koning
vrerd bekendgemaakt, en niet de
beschikkingen van de onderhavige belastingverordeningen zelf, zodat ofwel
de bevrijskracht van deze afschriften van
de bekendmakingsberichten zelf werd
miskent, ofwel de beslissing een verkeerd begrip heeft van artikel 102 van
de Gemeentewet :

Overwegende dat naar luid van
artikel 102, eerste lid, van de
Gemeentewet, de reglementen en
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door omroeping en aanplakking
worden bekendgemaakt;
Overwegende dat, na bepaald te
hebben dat, bij ontstentenis van een
koninklijk besluit dat de wijze
regelt waarop de bekendmaking van
een gemeentereglement wordt vastgesteld, deze bekendmaking door
alle middelen kan worden bewezen,
de bestendige deputatie oordeelt :
1" dat de vaststellingen in het register van de afkondigingen, voor
zover
bij
betrekking
op
de
bekendmaking van de belastingsreglementen van 23 april 1965 dateren
van voor de afkondigingsperiode
zelf, dat deze vaststellingen niettemin authentieke akten uitmaken en
dat tot bewijs van het tegendeel
moet aangenomen worden dat hun
vermeldingen ook uitgevoerd werden; 2° dat verweerster bovendien
afschriften overlegt van de bekendmakingsberichten zelf;
Overwegende dat, nu geen van
voormelde beschouwingen impliceert dat de belastingreglementen
zelf werden gepubliceerd, de beslissing niet wetteliJk oordeelt dat de
kwestieuze
belastingreglementen
regelmatig werden bekendgemaakt;
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, veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de
zaak naar de Bestendige Deputatie
van de Provincieraad van Antwerpen.
1::) november 1978 3' kamer Vool'Zitter en verslaggever : de h.
Gerniers, afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende conclusie van de h. Colard,
advocaat-generaal
Advocaat
mr. Delafontaine, Kortrijk.
1• KAMER.- 16 november 1980

1° BURGERLIJK

PENSIOEN
GEMEENTEPENSIOEN
WET
25 APRIL
1933 BETREFFENDE HET PENSIOEN VAN HET
GEMEENTEPERSONEEL - WET VAN SUBSIDIAIRE AARD.

2° BURGERLIJK

PENSIOEN GEMEENTEPENSIOEN - INSTELLING DOOR DE
GE~IEENTE VAN EEN GUNSTIGER PENSIOENREGELING DAN DE WETTELIJKE - PEREKWATIE VAN DE WETTELIJKE PENSIOENEN - DE
GEMEENTE KAN EEN MINDER GUNSTIGE
PEREKWATIE VAN PENSIOENEN AANNEMENGRENZEN.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN
TEGENSTRIJD!GE
BEG RIP.

BESCHIKKING EN

4° BURGERLIJK

PENSIOEN
GEMEENTEPENSIOEN
BESLISSING
DAT
ART.
10
K.B.
NR.
125
VAN
28
FEB.
1935
mnRENT
DE
BEZOLDIGINGEN EN PENSIOENEN TEN LASTE
VAN DE PROVINCIEN EN DE GEMEENTEN
ONWETTIG
IS
BESLISSING
DAT
ART. 3 GEMEENTEVERORD. 7 FEB. 1972 VAN
DE STAD BRUSSEL TOT BEPERKING VAN DE
GEVOLGEN VAN
DE PEREKWATIE
DER
GEMEENTEPENS!OENEN WETTELIJK IS GEEN STRIJDIGHEID.

5° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - PARTIJ DIE M.B.T. ENIG PUNT IN
HET ONGELIJK IS GESTELD- BEGRIP.

1" De wet van 25 april 1933 betreffende

het pensioen van het gemeentepersoneel is maar van subsidiaire aard en
heeft aan de gemeenten het recht niet
ontnomen om, krachtens een verordeniJ:?g, aan hun ambtenaren een grater
pensioen toe te kennen dan het pensioen dat die wet hun waarborgt(1).
2o Hoewel de perekwatie, zoals zij bij de
wet van 9 juli 1969, met verwijzing
naar de wet van 14 juli 1951, is
geregeld voor de ambtenaren die een
pensioen ten Jaste van ·de Schatkist
genieten, ook van toepassing is op de
]eden van het gemeentepersoneel die
een pensioen als bedoeld in de wet
25 april 1933 genieten, kan de
gemeente die een voordeliger pensioenregeling dan de wettelijke heeft
ingesteld, op die pensioenen een minder voordelige perekwatie toepassen,
indien de als zodanig gewijzigde pensioenen even groat of grater zijn dan
de wettelijke (2). (Art. 1 wet
25 april 1933 omtrent de vergoedingen
en pensioenen ten laste van de provincien en de gemeenten.)
(1) (2) Raadpl. ·de conclusie van advoJaat-generaal Duchatelet, verschenen in Bull.
enPas., 1979, I, 325.

-- 3163" en 4" De recbter kan, zonder tegenstnjdigbeid, enerz1jds, beslissen dat
art. 10 KB. nr. 125 van 28 feb. 1935
omtrent de bezoldigingen en pensioenen ten Jaste van de provincien en de
gemeenten, kracbtens betwelk de
gemeentepensioenen niet meer mogen
bedragen dan drie vierden van bet
gemiddeld loon van de laatste vijf
jaren, onwettelijk is en, anderzijds,
toepassing maken van art. 3 van de
verordening van de Stad Brussel van
7 feb. 1972, kracbtens betwelk de
perekwatie
van
de
pensioenen,
bedoeld in de wet van 9 juli 1969, niet
tot gevolg kan bebben dat bet nominaal bedrag van de rustpensioenen
meer zou bedragen dan betgeen zou
uitgekeerd worden, indien bet oorspronkeiljk bedrag was berekend met
toepassing van de regels tot vaststelling van bet maximum rustpensioen
volgens de wettelijke pensioenregeling
van bet gemeentepersoneel (1). (Art.
97 Gw.)
5" De recbter die eisers vordering tot

betaling van acbterstallig pensioen
verwerpt, verwijst de eiser wettelijk in
de kosten, zonder dat zij tussen partJjen
worden
omgeslagen.
(Art.
1017 Ger. W.)
(VERCAUTEREN T. STAD BRUSSEL)
ARREST ( vertafing)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 23 mei 1977 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 107 van de
Grondwet, 1, 14 tot 17 van de wet van
9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling
van de wetgeving betreffende de rust- en
overlevingspensioenen van het personeel
van de openbare sector, 4, inzonderheid
§ 2, van de wet van 2 augustus
1962 betreffende de rust- en overlevingspensioenen, en1319 tot 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, tot beveiliging van
de bewijskracht van de tekst van
genoemd artikel 4, § 2, van de wet van 2
augustus 1962,
doordat het hof van beroep, op het
verwijt van onwettelijkheid dat eiser
aanvoert tegen artikel 3 van verweersters reglement va11. 7 februari 1972 en
(1) ··Raadpl. de conclusie van advocaatgeneraal Duchatelet, verschenen in Bull. en
Pas., 1979, I, 325.

hieruit afleidt dat die bepaling, betrekkelijk de reglementaire pensioenen, de
voordelen vermindert welke de wet van
9 juli 1969 zonder onderscheid toekent
aan aile gepensioneerde gemeenteambtenaren, dit verwijt van onwettelijkheid
ongegrond yerklaart op grond dat de
bepalingen van de wet van 9 juli 1969
enkel toepasselijk zijn op de personen
wier pensioen ten bezware is van het
Rijk, al~ook op het personeel van de
openbare instellingen of organismen van
openbaar nut, dat voor zijn gehele pensioen of een gedeelte ervan een statutaire regeling geniet,
terwijl de
bepalingen
van
de
artikelen 14 tot 17 van de wet van
9 juli 1969 toepasselijk zijn op aile rusten overlevingspe:tlsioenen ongeacht of zij
hun oorsprong vinden in een gemeentelijk reglement dan wel in een wettelijke
bepaling:

Overwegende dat artikel 1 van de
wet van 9 juli 1969 tot wijziging en
aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor het personeel van de
openbare sector, bepaalt dat die wet
met name van toepassing is op de
personen die bedoeld waren bij
artikel 4 van de wet van 2 augustus
1962 betreffende de rust- en overlevingspensioenep;
Overwegende dat
§
1 van
genoemd artikel van de wet van
2 augustus 1962, die van toepassing
is op de personen wier pensioen ten
bezware is van het Rijk, alsook op
het personeel van de openbare
instellingen of organismen van
openbaar nut dat een statutaire
regeling geniet, geen betrekking
had op de gemeentelijke pensioenen:
Dat § 2 van hetzelfde artikel
weliswaar bepaalde dat artikel 5 van
de wet van 2 augustus 1955 houdende perekwatie van de rust- en
overlevingspensioenen van toepassing zou blijven « op de gemeentelijke rust- en overlevingspensioenen
en daarmee gelijkgestelde pensioenen, waarop dit artikel thans wordt
toegepast >>;
Dat artikel 1 van de wet van
2 augustus 1955 artikel 1 van de wet
van 14 juli 1951 houcende perekwatie van de rust- en overlevingspen-
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de wet van 2 augustus 1955 een
artikel 4bis invoert in de wet van
14 juli 1951;
Dat artikel 1 van de aldus gewijzigde wet van 14 juli 1951 stelde dat
de bepalingen van die wet en bijgevolg haar artikel 4bis, met name
van toepassing waren op de rust- en
overlevingspensioenen ten laste van
de Schatkist;
Dat in § 1 van dat artikel 1 werd
gepreciseerd dat onder pensioen ten
laste van de Schatkist onder meer
moest worden verstaan de pensioenen uitgekeerd aan de ambtenaren
en bedienden van de Rijksbesturen;
Dat artikel 1 van de wet van
25 april 1933 betreffende het pensioen van het gemeentepersoneel,
als gewijzigd bij de wet van
20 mei 1949, de gemeenten verplicht
aan de leden van hun personeel een
pensioen te waarborgen dat berekend is overeenkomstig de regels
die van toepassing zijn op de ambtenaren en aangestelden van het
centraal bestuur van het ministerie
van binnenlandse zaken; dat, nu de
genoemde ambtenaren behoren tot
h~t toepassingsveld van artikel 1
van de wet van 14 juli 1951, de
bepalingen van deze wet, met inbegrip van het bij de wet van 5 augustus 1955 ingevoerde artikel 4bis,
derhalve van toepassing zijn op de
leden van het gemeentepersoneel
bedoeld bij de voornoemde wet van
25 april 1933;
Dat laatstgenoemde wet waarbij
de gemeenten verplicht worden aan
hun aangestelden een minimum
pensioen te waarborgen evenwel
slechts een suppletief karakter heeft
en de gemeenten het recht niet
ontnomen heeft hun aangestelden
een pensioen . toe te kennen overeenkomstig bijzondere statuten, op
voorwaarde dat deze voordeliger
zijn;
Dat, hoewel het perekwatiesysteem, als bepaald bij de wet van
14 juli 1951 voor de ambtenaren die
een pensioen ten laste van de

Schatkist genieten, ook van toepassing is op de !eden van het gemeentepersoneel die een bij de wet van
25 april 1933 vastgesteld pensioen
genieten, dat systeem voor de aangestelden, die van de gemeenten
ingevolge bijzondere reglementen
pensioenen uitbetaald krijgen, niet
het recht impliceert op een perekwatie van laatstgenoemde pensioenen waardoor zij meer zouden
bedragen dan het bedrag dat zij
ingevolge de perekwatie van het
wettelijk pensioen zouden ontvangen;
Overwegende dat ten deze uit de
vaststellingen van het arrest volgt
dat verweerster aan haar aangestelden een pensioen toekent ingevolge
een bijzonder reglement en dat dit
pensioen meer bedraagt dan het
pensioen van de aangestelden van
de Staat, zelfs met inachtneming
van artikel 3 van het gemeentereglement van 7 februari 1972;
Overwegende dat artikel 3 van
verweersters
gemeentereglement
van 7 februari 1972 bijgevolg de
voordelen van de bij de wet van
9 juli 1969 vastgestelde perekwatie
niet op onwettelijke wijze vermindert;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, nadat het had
beslist dat artikel 10 van het koninklijk
besluit nr. 125 van 28 februari 1935
onwettelijk is in zoverre het de verlaging
oplegt van een reglementair pensioen tot
drie vierden van het gemiddeld loon van
de laatste vijf activiteitsjaren, niettemin
zegt dat de vordering tot betaling van
achterstallig pensioen ongegr~nd is,
terwijl de vordering ertoe strekte
eisers pensioen uit te betalen zonder
acht te slaan op de beperkingen die
opgelegd
worden,
enerzijds,
door
genoemd artikel 10 van het koninkli ik
besluit nr. 125 van 28 februari 1935 e~,
anderzijds, door artikel 3 van het
gemeentereglement van 7 februari 1972
en het tegenstrijdig is eiser gelijk te
geven op een van de twee door hem
opgeworpen vragen en niettemin zijn
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zodat het arrest lijdt aan een gebrek aan
overeenstemming tussen de beschikkende gedeelten en aan tegenstrijdigheid tussen de motieven en het beschikkende gedeelte :
Overwegende dat eiser in zijn
conclusie voor het hof van beroep
de veroordeling van verweerster
vorderde tot betaling van zijn rustpensioen enkel en uitsluitend op
grand van het gemeentereglement
van 22 oktober 1923 en van de wet
van 9 juli 1969, zonder acht te slaan
op de bij de in het middel bedoelde
bepalingen opgelegde beperkingen;
Dat artikel 10 van het koninklijk
besluit nr. 125 van 28 februari 1935
bepaalt dat de gemeentepensioenen
niet meer mogen bedragen dan drie
vierden van het gemiddeld loon van
de laatste vijf jaren;
Dat artikel 3 van het gemeentereglement van 7 februari 1972
bepaalt dat de herziening die voortvloeit uit de artikelen 14 tot 17 van
de wet van 9 juli 1969, welke bij
artikel 1 van dat reglement tot de
gemeentepensioenen worden uitgebreid, niet tot gevolg kan hebben
dat het nominaal bedrag van de.
reglementaire rustpensioenen meer
zou bedragen dan hetgeen zij zouden ontvangen hebben indien het
oorspronkelijk bedrag zou vastgesteld geworden zijn met toepassing
van de regels die het maximum
rustpensioen vaststellen in het wettelijk stelsel van het pensioen van
het gemeentepersoneel;
Dat het niet tegenstrijdig is te
beslissen, enerzijds, dat artikel 10
van het koninklijk besluit nr. 125
van 28 februari 1935 in zoverre
daarin het algemeen stelsel van de
gemeentepensioenen
wordt
bedoeld, niet in overeenstemming is
met de wet, en, anderzijds, dat nu
artikel 3 van verweersters reglement van 7 februari 1972 inzake de
reglementaire pensioenen de wet
van 9 juli 1969 niet schendt, de
vordering ongegrond is;

Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het derde mMdel, afgeleid uit de
schending van artikel 1017 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep, inzake het
geschil over twee verschil!ende beper~
kingen van het bedrag van eisers pensioen, na te hebben beslist, enerzijds,
overeenkomstig eisers stelling, dat
artikel 10 van het koninklijk besluit
nr. 125 van 28 februari 1935 onwettelijk
is en niet moet worden toegepast en,
anderzijds, in strijd met eisers stelling
dat artikel 3 van het gemeentereglement
van 7 februari 1972 wettefijk is en
toegepast moet worden, eiser in alle
kosten veroordeelt,
terwijl de rechter, in het geval de
partijen onderscheidenlijk omtrent enig
geschilpunt in het ongelijk zijn gesteld,
de kosten kan omslagen doch niet alle
kosten ten laste van een enkele partij
mag leggen:

Overwegende
rechtsvordering
werpt, die de
pensioen op de
gronden betrof;

dat het arrest eisers
voor het geheel verbetaling van zijn
voren uiteengezette

Dat, nu verweerster dus omtrent
geen enkel geschilpunt in het ongelijk werd gesteld in de zin van
artikel 1017 van het Gerechtelijk
Wetboek, het arrest wettelijk beslist
dat alle kosten ten laste van eiser
worden gelegd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
16 november 1978 - 1 kamer Voorzitter : de h. Meeus, wnd. voorzitter
Verslaggever : de h. Mahillon Gelijkluidende conclusie van de h.
Duchatelet, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Van Heeke en L. Simont.
Op dezelfde dag zijn 15 arresten in dezelfde
zin gewezen op voorzieningen van 15 eisers
tegen beslissing van dezelfde dag van het Hof
van Beroep te Brussel.

3191'
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17 november 1978

ECHTSCHEIDING
EN
SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDING- VO:'>i:\'IS OF ARREST WAARBIJ ECHTSCHEIDI:\'G OP GROND VAN BEPAALDE FElTEN WORDT TOEGESTAAN OVERSCHRIJVI:\G IN DE REGISTERS VAN DE BURGERLUKE STAND- LATERE VERKLARING WAARBIJ DE ECHTGE/\OOT DIE DE ECHTSCHEID!NG
HEEFT VERKREGEN VAN ELKE VORDERING
VAN
PERSOONL!JK
ONDERHOUDSGELD
AFSTA:\'D DOET- GELDIGHEID.

Na overschrijving in de registers van de
burgerlijke stand van het vonnis of
het arrest, waarbij echtscheiding op
grond van bepaalde feiten wordt toegestaan, kan de echtgenoot die de
echtscheiding heeft verkregen rechtsgeldig verklaren dat hij van elke
vordering van persoonlijk onderhoudsgeld afstand doet (1). (Art. 301 B.W.)
(VANDEVELDE T. GYSELS)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 april 1977 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Gent;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 6, 301, 1108, 1128,
1131, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322, 1338,
1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek,
zoals gewijzigd door de wet van
9 juli 1975, 440, tweede lid, 728, 741, 1042,
1045, 1068 van het Gerechte!ijk Wetboek,
zoals gewijzigd door de wetten van
30 juni 1971 en van 7 augustus 1974,
97 van de Grondwet en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging
van de rechten van de verdediging,
doordat het vonnis de door eiseres
ingestelde vordering tot toekenning van
een persoonlijke uitkering tot onderhoud
ten laste van verweerder op basis van
artikel 301 van het Burger!ijk Wetboek
als ongegrond afwijst op grond dat de
door eiseres ondertekende verklaring
van afstand van onderhoudsgeld door de
eerste rechter ten onrechte radicaal
nietig werd bestempeld; dat dergelijke
nietigheid nooit vermoed werd en ten
deze zelfs niet ingeroepen werd door
eiseres; dat zij integendeel blijkt zich
(1) Raadpl. Cass., 22 juni 1967 (A.C., 1967,
1285) en 14 nov. 1974 {ibid, 1975, 331).

gedurende jaren bij het feit te hebben
neergelegd dat zij geen recht had op een
onderhoudsbijdrage en dat zij er ook in
haar schrijven van 10 februari 1975 aan
de vrederechter geen vraagt; dat eerst
wanneer eiseres op 25. februari 1975 een
vooraf gedrukt formulier invult ter griffie van het Vredegerecht, wordt hierop
een eis tot betaling van 4.000 frank
onderhoudsgeld voor haar geformuleerd;
dat zolang eiseres zelf haar zaak verdedigt voor het Vredegerecht zij .hierop
zelfs niet terugkomt; dat, nu eiseres op
13 december 1969 op geldige wijze haar
recht op alimentatie verzaakte, haar
door de eerste rechter ten onrechte een
onderhoudsbijdrage werd toegekend,

terwijl, eerste onderdeel, de uitkering
na echtscheiding aari eiseres, als
onschuldige echtgenote, in beginsel
behoort tot de openbare orde, en noch
v66r· noch tijdens de procedures zonder
tussenkomst van de rechter geldig daar•
van afstand kan worden gedaan, zodat
de rechter we! om deze redenen van
ambtswege de gedane afstand nietig
dient te verklaren (schending van de
artikelen 6, 301, 1108, 1128, 1131, 1134 en
1135 van het Burgerlijk Wetboek),
tweede onderdeel, eiseres in haar
aanvullende conclusie zich uitdrukke!ijk
op de nietigheid van de afstand beriep,
zodat het vonnis de bewijskracht van
deze conclusie miskent door te beslissen
dat eiseres deze nietigheid niet inriep en
deze betwisting in alle geval voor de
rechtbank aanhangig was (schending
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek en 1068 van het
Gerechte!ijk Wetboek),
derde onderdeel, de door het vonnis
aangehouden feiten, volgens welke eiseres gedurende jaren niet op onderhoudsgeld aandrong en er niet op terugkwam
in haar persoonlijke verdediging voor de
vrederechter, het geenszins mogelijk
maakt wettelijk te besluiten dat eiseres
van het inroepen van de nietigheid van
de afstand van onderhoudsgeld afzag, nu
zij persoonlijk onderhoudsgeld voor de
vrederechter gevraagd had en in de door
haar raadsman genomen conclusie zij
uitdrukkelijk de nietigheid inriep, dat
deze motieven, niet overeenstemmend,
maar dubbelzinnig en tegenstrijdig zijn
(schending van de artikelen 440, lid 2,
728, 741, 1042, 1044, 1045 van het Gerechtelijk Wetboek, 1338, 1349, 1353 van het
Burgerlijk Wetboek .en 97 van de Grandwet),
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geen acht meer te slaan op het verweer
gesteund op de nietigheid van de
afstand, dat door eiseres in haar aanvullende conclusie werd ingeroepen, en
door dit niet te onderzoeken, de rechten
van de verdediging miskent (schending
van het algemeen rechtsbeginsel);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
niet aanduidt waardoor het vonnis
de artikelen 1134 en 1135 van het
Burgerlijk Wetboek zou hebben
geschonden; dat het dienaangaande
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het vonnis vaststelt, zonder op dit punt te worden
bekritiseerd, dat de bij vonnis van
10 juni 1969 ten nadele van verweerder toegestane echtscheiding
op 14 oktober 1969 in de registers
van de burgerlijke stand werd overgeschreven en dat, op 13 december
1969, door eiseres een verklaring
werd ondertekend waarbij zij definitief van elke vordering van persoonlijk onderhoudsgeld afstand
deed;
Overwegende dat de grief, die
ervan uitgaat dat de afstand v66r of
tijdens de procedure van echtscheiding plaatsvond, dan ook feitelijke
grondslag mist;
Wat het tweede en het vierde
onderdeel samen betreft :
Overwegende dat, .door te oordelen dat de nietigheid van de verklaring van afstand nooit mag worden
vermoed, het vonnis de zienswijze
van de eerste rechter vetwerpt; dat
het zodoehde zich uitspreekt over
de ingeroepen nietigheid en derhalve de rechten van de verdediging
niet miskent;
Dat . daaruit
blijkt
dat
de
beweerde
miskenning
van
de
bewijskracht van de conclusie van
eiseres in ieder geval zonder invloed
blijft op de wettelijkheid van de
beslissing, zodat het tweede onderdee! op dit punt, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, het vonnis dat uitspraak doet
over het geschil betreffende de door

eiseres, op grond van artikel 301
van het Burgerlijk Wetboek, gevorderde uitkering tot onderhoud
artikel 1068 van het Gerechtelijk
Wetboek niet heeft kunnen scherrden;
Wat het derde onderdeel betreft :
Oye:r:wegende dat het vonnis zijn
beshssmg wettelijk verantwoordt
door vast te stellen dat de verklar~ng van afstand na de overschrijvmg van de echtscheiding werd
ondertekend en door te oordelen dat
de nietigheid van deze verklaring
niet mag worden vermoed;
Dat het onderdeel, dat overtollige
redenen van het vonnis bestrijdt, bij
15ebrek aan belang niet ontvankelijk
rs;

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
17 november 1978 1' kamer ~
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitt~~ -. Verslaggever : de h. Sury Gehjklwdende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Houtekier.
1'

KAMER-

17 november 1978

FAILLISSEMENT,
GERECHTELIJK
AKKOORD EN F AILLISSEMENTSAKKOORD - FAILLISSEMENT - VOORWAARDEN.

Om te beslissen of de staat van faillissement bestaat moet de J'echter nagaan
of de koopman opgehouden heeft te
betalen en of zijn krediet aan he.
wankelen is gebracht; hij is er niet toe
gehouden het . juiste bedl'ag van de
schulden vast . te stellen (1). (Artt.
437 en 442 W.Kh.).
·
(MACKENS T. GEINGER)

Met de notitie overeenstemmend arrest
17 november 1978 1' kamer Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Van
(1) Raadpl. Cass,, 7 mei 1976 (A.C:, 1976,
.
1005).

-321Leckwijck ~ Gelijkluidende conclusie
van de h. Velu, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Houtekier, Geinger
(Brussel) en Butzler.
3'

KAMER -

20 november 1978

ARBEIDSOVEREENKOMST

OVER-

EENKOMST VOOR EEN BEPAALDE TIJD OPEENVOLGENDE OVEREENKOMSTEN - GELDIGHEID.

Het sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde
tijd is niet als zodanig onwettig (1).
(A.O.B., Artt. 2 en 2bis).
(• STABO , C.V. T. ERNOTS)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1977 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2 en 2bis van de
bij koninklijk besluit van 20 juli 1955
gecoiirdineerde wetten betreffende het
bediendenkontrakt, gewijzigd door de
artikelen 30 en 31 van de wet van
21 november 1969;
doordat het arrest, om eiseres te
veroordelen tot het betalen van een
schadevergoeding wegens het niet in
dienst houden van verweerder na het
verstrijken van de voor een duur van zes
maanden gesloten overeenkomst van
2 mei 1974, beslist dat eiseres moet
worden beschouwd als gebonden door
een overeenkomst voor onbepaalde tijd,
op grond dat de wet de handeling nietig
verklaart die erin bestaat een overeenkomst voor een bepaalde tijd te sluiten
met eeh bediende die reeds in dienst is
of met \vie de overeenkomst gesloten
voor een bepaalde tijd wordt voortgezet
na het verstrijken van de termijn,
terwijl de wetgever, bij de voorbereidende besprekingen van de wet van
21 november 1969, duidelijk heeft te
kennen gegeven dat opeenvolgende overeenkomsten voor een bepaalde tijd geldig zijn tenzij de bedoeling wordt vastgesteld, hetgeen het arrest niet doet, de
bepalingen betreffende de opzeggingstermijn van overeenkomsten voor onbepaalde tijd te bmzeilen :
(1) Cass., 17 mei 1978 (A.C., 1978, 1080) met

noot.

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder zonder onderbreking in dezelfde functie in dienst
van eiseres is geweest ingevolge
drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, respectievelijk gesloten op 12 juli 1972,
31 oktober 1972 en 2 mei 1974;
Overwegende
dat,
ingevolge
artikel 2 van de op 20 juli 1955
gecoi:irdineerde wetten betreffende
het bediendencontract, ingevoegd
door de wet van 21 november 1969
en in het onderwerpelijk geval nog
van toepassing, de drie arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd
telkens schriftelijk moesten worden
vastgesteld « uiterlijk op het tijdstip
waarop de bediende in dienst >> trad;
dat hiermee enkel wordt bedoeld
dat de schriftelijke vaststelling moet
gebeuren v66r het eerste of daaropvolgende contract voor bepaalde tijd
in werking treedt, al ware het
vorige contract voor bepaalde tijd
nog in werking op het ogenblik dat
het tweede of derde contract ondertekend werd, en al zou aldus de
nieuwe bepaalde termijn zonder
onderbreking gevolgd zijn op de
termijn van het vorige contract voor
bepaalde tijd;
Overwegende dat, luidens artikel
2bis van de gecoi:irdineerde wetten,
de partijen die de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst
voor
een
bepaalde tijd na het verstrijken van
de termijn voortzetten, geacht worden de verbintenis voor onbepaalde
tijd te willen vernieuwen; dat deze
bepaling alleen de stilzwijgende
hernieuwing van een arbeidsovere'enkomst voor een bepaalde tijd
regelt, doch geen betrekking heeft
op het sluiten van opeenvolgende
overeenkomsten voor een bepaalde
tijd;
Overwegerrde dat het arrest de
artikelen 2 en 2bis van de gecoi:irdineerde wetten schendt door te
beslissen dat de wet nietig verklaart
het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd « met
een bediende die reeds in dienst
is >>;
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Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat melding van het thans gewezen arrest
zal gemaakt worden op de kant van
de vernietigde beslissing; houdt de
kosten aan en zegt dat erover door
de feitenrechter zal worden beslist·
verwijst de zaak naar het Arbeids~
hof te Antwerpen.
20 november

1978 -

3' kamer -

Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Janssens - GeHjkluidende conclusie van de
h.

Lenaerts,

advocaat-generaal

Advocaat: mr. Van Heeke.
3' KMIER - 20 november 1978
CASSATIE -

BEVOEGDHEID BURGERL!JKE ZAKEN - ARBEIDSOVEREENKO:v!ST GEZAGSVERHOUDING - TOEZICHT VAN HET
HOF.

Het Hof van Cassatie is bevoegd om nn
te gnan of de feitenrechter uit de door
hem vastgestelde feiten wettig heeft
kunnen afleiden of er al dan niet een
gezngsverhouding tussen de contracterende partijen bestnat en deze derhalve al dan niet door een arbeidsovereenkomst verbonden z1jn (1).
(< SECA, N.V. T. MATON, DECHEVRE)

ARREST

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 13 december 1977
door het Arbeidshof te Brussel
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1710, 1711, 1779,
1780, 1787, 1915, 1984 van he't Burgerlijk
Wetboek, 1 van de wet van 10 maart 1900
op de arbeidsovereenkomst, 1, 2, 5 van
de bij koninklijk besluit van 20 juli 1955
gecoordineerde wetten betreffende bet
bediendencontract, zoals gewijzigd door
de artikelen 29 en 30 van de wet van
21 november 1969 en door artikel 62 van
de wet van 5 december 1968, en 97 van
de Grondwet,
(1} Raadpl. Cass., 16 jan. 1978 en de conclusle O.M. (A.C., 1978, 577), alsmede twee arresten van dezelfde datum (ibid., 1978, 586} en
van 11 sept. 1978, drie arresten (A.C., 1979, 19}.

~

doordat het arrest bet bestaan van een
band van ondergeschiktbeid tussen partijen aanneemt en beslist « dat de
exploitatie van het « fillingstation , te
Bergen met bet erbij behorend centrum
voor uitwisseling van Seca-zegels door
eiseres en onder haar leiding en gezag
werd gedaan met de bulp van de aan
haar ondergeschikte , verweerders en
deze beslissing laat steunen op de overweging dat eiseres « de macht en het
recht bezat om de >> verweerders te
bevelen, om hen richtlijnen voor het
uitvoeren
van
arbeidsprestaties
te
« verstrekken >>, hetgeen volgens het
arrest « voldoende , bleek « uit het
geheel van de hierna volgende feiten en
omstandigheden
,;
de
verweerders
« moesten de bediening van het klienteel
waarnemen volgens de gewoonten en
modaliteiten,
aangenomen door
de
eiseres >> (artikel 2 van de overeenkomst)
en haar dagelijks verslagen zenden en
de ontvangen inkomsten overmaken
(stuk 135); eiseres kon op elk ogenblik
de voorraden en de kas nazien en
maatrcgelen nemen die ze nuttig achtte
voor de normale gang van zaken in het
station (artikel 3 van de overeenkomst);
de verweerders « waren ertoe gehouden
de Seca-produkten contant te verkopen
in naam en voor rekening van ciseres,
tegen de door haar bepaalde verkoopprijs; bet was ook eiseres die besliste
over de belangrijkheid van de voorraad
der produkten >>, terwijl de verweerders
haar, volgens door eiseres bepaalde
modaliteiten, moesten op de hoogte houden van de afzet van de produkten
(artikel 2 van de overeenkomst); de
verweerders waren verplicht de verkoopspolitiek van eiseres nauwgezet te
volgen en het station elke dag open te
bouden van 7 uur tot 22 uur (aanbangsel
van 27 juni 1969); ze mocbten, zonder
uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming, geen andere dan Seca-produkten
verkopen of andere dan de bij de
overeenkomst bepaalde activiteiten hebben of prestaties leveren (artikel 8 van
de overeenkomst); de verricbtingen van
bet centrum voor uitwisseling van Secazegels moesten geschieden volgens de
regelingen voorgescbreven door de afdeling « Zegels >> van eiseres, die tevens de
dagen en uren van bediening vaststelde
(aanbangsel van 15 november 1972);
eisers besliste, eenzijdig de openingsuren van bet station alsmede de elektriscbe verlichting en de levering van
produkten te verminderen (brief van
25 februari 1974),
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geheel van deze door het arbeidshof
gedane vaststellingen niet wettig kan
worden besloten tot het bestaan van een
door eiseres in conclusie betwiste band
van ondergeschiktheid, vereist voor het
bestaan van een arbeidsovereenkomst,
en de opgesomde feiten en omstandigheden geenszins overenigbaar zijn met het
bestaan van een door eiseres ingeroepen
overeenkomst van aanneming van werk,
gekoppeld aan een contract van lastgeving en van bewaargeving, zodat het
arrest, door het bestaan van een arbeidsovereenkomst uit het geheel van bovenvermelde feiten en omstandigheden af te
leiden, schending inhoudt van de in het
middel ingeroepen wettelijke bepalingen
betreffende de arbeidsovereenkomst, de
verhuring van werk en diensten, de
aannemingsovereenkomst,
de
lastgevingsovereenkomst en de overeenkomst
van bewaarr;eving (schending van de
artikelen 1710, 1711, 1779, 1780, 1787,
1915, 1984 van het Burgerlijk Wetboek,
1 van de wet van 10 maart 1900 op de
arbeidsovereenkomst, 1, 2 en 5 van het
koninklijk besluit van 20 juli 1955);
tweede onderdeel, bet arrest niet antwoordt op bet in conclusie voorgedragen
verweer, eensdeels gesteund op de aard
van de door de verweerders opgenomen
« welbepaalde » verplichtingen die « met
kennis van zaken tussen partijen werden vastgesteld in de aannemingsovereenkomst en geenszins in de loop van de
uitvoering ervan "• en waarbij anderdeels eiseres deed gelden dat de verweerders, « evenals de eerste rechter,
inderdaad uit bet oog verliezen dat de
band van ondergeschiktheid precies aan
de meester de mogelijkheid moet bieden
bevelen en voorschriften te geven die
kenschetsend zijn voor een arbeidsovereenkomst, en dat de onbepaaldheid van
een door een arbeidsovereenkomst
bedoeld werk de in de loop van de
uitvoering aan de arbeider gegeven
bevelen fundamenteel impliceert, derwijze dat de arbeider zijn arbeidskracht
ter beschikking stelt van de meester,
hetgeen ten deze precies niet bet geval
is geweest » (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende ciat het arrest onder
een rubriek << de middelen van
eiseres in hoger beroep » het onderwerpelijke verweer weergeeft; dat
het arbeidshof verder in het arrest
daarop antwoordt dat eiseres wel

de macht en het recht bezat urn
verweerders " te bevelen, om hen
richtlijnen voor het uitvoeren van
arbeidsprestaties te verstrekken «
en tot staving van deze beslissing
tal van
feiten en omstandigheden » aanhaalt;
Dat het onderdeel
feitelijke
grondslag mist;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arbeidshof,
bij het peilen naar de reele rechtsverhouding tussen de partijen, wettelijk het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor bedienden heeft
kunnen afleiden uit de in het
onderdeel aangehaalde elementen;
dat, meer bepaald, het arrest eensdeels in verband met de leiding
aanstreept dat de gewoonten en
modaliteiten, in zwang bij eisere.s,
aan de verweerders werden opgelegd en dat de prijs, de voorraad, de
verkoopspolitiek en de openingsuren door eiseres werden bepaald;
dat het arbeidshof anderdeels in
verband met het toezicht releveert :
het dagelijks verslag, het overmaken van de ontvangsten, het nazicht
van kas en voorraad; dat het arrest
voorts nog wijst op het verbod
andere produkten dan die van eiseres te verkopen of andere dan
contractueel bepaalde prestaties te
leveren;
Dat het onderdeel niet kan aangenomen worden;
«
«

Om die redenen, verwerpt de
voorziening, veroordeelt eiseres in
de kosten.
20 november 1978 3' kamer
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Janssens - Gelijkluidende conclusie van de
h.
Lenaerts,
advocaat-generaal
Advocaten : mrs. De Gryse, Bi.itzler.

2' KAMER-.., 21 novemoer 1!178

1° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING OVER DE HANDHAVING VAl\
DE VOORLOPIGE HECHTENIS - CONCLUSIE
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VAN DE VERDACHTE WAARIN EEN GROND VAN
RECHTVAARDIGING WORDT AANGEVOERD ARREST DAT VASTSTELT DAT ER ERNSTIGE
AAJ\'WIJZINGEN VAN SCHULD BESTAAN ARREST
REGELMATIG
MET
REDENEN
OMKLEED.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDVAN DE VOORLOPIGE HECHTENISARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING OVER DE HANDHAVING VAN
DE VOORLOPIGE HECHTENIS CONCLUSIE
VAN DE VERDACHTE WAARIN EEN GROND VAN
VERSCHONING
WORDT
AANGEVOERD
ARREST DAT VASTSTELT DAT ER ERNSTIGE
AANWIJZINGEN VAN SCHULD BESTAAN ARREST
REGELMATIG
MET
REDENEN
OMKLEED.
HAVI~G

3° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS -

WET

20 APRIL 1874, ART. 5, GEWIJZIGD BIJ
3 WET 13 MAART 1973 - VOORWAAR-

zaak, namelijk de ongemeen hevige
hamerslagen die de dood van het
slachtoffer hebben veroorzaakt en die
bovendien preciseert dat de openbare
veiHgheid in gevaar zou worden
gebracht door de vrijlat1'ng van de
verdachte wegens de opspraak die
deze vnj'lating zou verwekken, en ten
slotte nog wl}st op de gevaarlijke
geestesgesteldheid waarvan de daad
getuigt (2).
(MEEL'WESEN CL.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 oktober 1978 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep
te An twerpen;

die b1j de uitspraak over de handhaving van de voorlopige hechtenis vaststelt dat er ernstige aanwijzingen van
schuld aan doodslag bestaan, is niet
gehouden nader te antwoorden op de
conclusie van de verdachte ten betoge
dat die feiten een grond van verschoning opleverden, nu deze enkel tot
strafvermindering kan Jeiden en het
bestaan van het misdrijf dus niet
uitsloot.
3° Regelmatig met redenen omkleed en
wettelijk verantwoord is het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling
die, uitspraak doende over de handhaving -;ran de voorlopige hechtenis, vaststelt dat de feiten bijzonder ernstig
z1j'n e.'i in dat verband de omstandigheden vermeldt die eigen zijn aan de

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 5 van de wet van
20 april 1874, zoals gewijzigd door
artikel 3 van de wet van 13 maart 1973,
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat de voorlopige hechtenis van eiseres moet worden gehandhaafd op grond dat « er zeer
ernstige
aanwijzingen
van
schuld
bestaan als zou verdachte zich hebben
schuldig gemaakt aan doodslag op haar
echtgenoot Timmermans Alfons; dat de
door haar gepleegde feiten bijzonder
ernstig zijn, daar zij haar man met een
twintigtal ongemeen hevige hamerslagen
op het hoofd te geven, van het Ieven
beroofde; dat hieruit voorzeker blijkt dat
zij behept is met een gevaarlijke geestesgesteldheid, dat gezien deze geestesgesteldheid en de ernst van de feiten de
openbare veiligheid in gevaar gebracht
wordt door de weerslag van een eventuele vrijlating op de omgeving van de
verdachte en op de openbare opinie "•
terwijl, eerste onderdeel, naar luid van
artikel 5 van de wet van 20 april 1874,
zoals gewijzigd door artikel 3 van de wet
van 13 maart 1973, de beschikking of het
arrest waarbij verklaard wordt dat de
voorlopige
hechtenis
moet worden
gehandhaafd wegens ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid raken, nauwkeurig deze
omstandigheden
moet
omschrijven
onder vermelding van de gegevens eigen
aan de zaak of de persoonlijkheid van de
verdachte,

(1) Raadpl. Cass., 21 okt 1974 (A.C., 1975,
246)

(2) Cass., 21 april 1974 (A.C., 1240); 3 sept. en
29 o~t. 1974 (ibid., 1975, 10 en 277).

ART.
DEN.

1° De kamer van inbeschuldigingstelling

die uitsprac7k doet over de handhaving
van de voorlopige hechtenis, antwoordt regelmatig op de conclusie van
de verdachte waarin die feiten uiteenzette waaruit h1j' afleidde dat h1j'
gehandeld had uit de ogenblikkehjke
noodzaak van wettige zelfverdediging,
als zij vaststelt dat er ernstige aanwJjzingen van schuld aan doodslag
bestaan, nu het bestaan van schuld
elke grond van rechtvaardiging uitsluit
(1).

2o De kamer van inbeschuldigingstelling
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nauwkeurige wijze bet bestaan van dergelijke
ernstige
en
uitzonderlijke
omstandigheden betwistte en tot staving
van deze betwisting onder meer deed
gelden dat er geen misdrijf was daar zij
gehandeld had in staat van wettige
zelfverdediging, dat er althans, in ondergeschikte orde, sprake was van verschoonbare doodslag en dat de ernst van
de feiten op zichzelf geen reden tot
handhaving van de hechtenis zijn,
zodat het arrest, door zich te beperken
tot de hierboven in het middel geciteerde motivering, enerzijds de conclusie
van eiseres niet beantwoordt en anderzijds niet op nauwkeurige wijze de
ernstige omstandigheden eigen aan de
zaak of de persoonlijkheid van de verdachte omschrijft, derhalve niet regelmatig gemotiveerd is (schending van
artikel 97 van de Grondwet) en schending inhoudt van artikel 5 van de wet
van 20 april 1874, zoals gewijzigd door
artikel 3 van de wet van 13 maart 1973;

tweede onderdeel, voormeld artikel 5
van de wet van 20 april 1874, zoals
gewijzigd door artikel 3 van de wet van
20 april 1974, vereist dat de beslissing
waarbij de voorlopige hechtenis van een
verdachte wordt bevestigd ook op nauwkeurige wijze omschrijft, onder vermelding van de gegevens eigen aan de zaak
of de persoonlijkheid van de verdachte,
waarom de bij veronderstelling aangenomen ernstige omstandigheden dermate
de openbare veiligheid raken dat de
hechtenis moet worden gehandhaafd, en
terwijl eiseres in haar conclusie aanvoerde dat de rechtspraak drie klassen
van redenen onderscheidt die de voorlopige hechtenis rechtvaardigen - vluchtgevaar, gevaar voor herhaling en geyaar
voor belemmering van het onderzoek, en
dat geen enkele van deze redenen ten
deze aanwezig was,
zodat het arrest, door enkel te overwegen dat « gezien deze geestesgesteldheid
en de ernst van de feiten, de openbare
veiligheid in gevaar gebracht wordt door
de weerslag van een eventuele vrijlating
op de omgeving van de verdachte en op
de openbare opinie "• voormeld artikel 5
van de wet van 20 april 1874, zoals
gewijzigd door artikel 3 van de wet van
13 maart 1973, schendt, en, in zoverre
het de conclusie van eiseres onbeantwoord laat, niet regelmatig gemotiveerd
is (schending van artikel 97 van de
Grondwet).

Overwegende dat het onderzoeksgerecht dat te oordelen heeft over
de handhaving van de voorlopige
hechtenis, moet onderzoeken of er
voldoende bezwaren bestaan en
bovendien of de hechtenis wegens
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid
raken, moet worden gehandhaafd,
en, ofschoon het geen vonnis uitspreekt in de zin van artikel 97 van
de Grondwet, niettemin, krachtens
en
overeenkomstig
de
artikelen 4 en 5 van de wet van
20 april 1874, die in een contradictoire rechtspleging voorzien, zijn
beslissing met redenen moet omkleden; dat deze laatste verplichting
inhoudt dat het onderzoeksgerecht
eensdeels antwoordt op de conclusie
van de verdachte ten betoge dat er
geen bezwaren bestaan, waartoe het
kan volstaan met de vaststelling dat
die wel aanwezig zijn, en anderdeels
antwoordt op de conclusie waarin
een middel tot afwijziging van de
bevoegdheid van dat onderzoeksgerecht of een exceptie wordt opgeworpen of waarin wordt aangevoerd
dat het ten laste gelegde feit, al was
het bewezen, geen misdrijf zou
opleveren; dat de motiveringsplicht
ten slotte nog insluit dat het onderzoeksgerecht, overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de genoemde
wet, nauwkeurig de omstandigheden
die de openbare veiligheid raken,
omschrijft, onder vermelding van de
gegevens eigen aan de zaak of de
persoonlijkheid van de verdachte en
beantwoording van de conclusie
desaangaande;
Overwegende dat, nu schuld elke
grond van rechtvaardiging uitsluit,
het arrest op de conclusie van
eiseres, waarin deze de feiten uiteenzette waaruit zij afleidde dat zij
gehandeld had uit ogenblikkelijke
noodzaak van wettige zelfverdediging, antwoordt door vast te stellen
dat er ernstige aanwijzingen van
schuld aan doodslag bestaan; dat de
rechters niet gehouden waren te
antwoorden op de conclusie ten
betoge dat diezelfde feiten een
grond van verschoning opleverden,
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kon leiden en het bestaan van het
misdrijf niet uitsloot, terwijl de
rechtsgeldigheid van het aanhoudingsbevel zelf niet ter sprake kon
komen;
Overwegende
dat het arrest
voorts vaststelt dat de feiten bijzonder ernstig zijn en in dat verband
omstandigheden vermeldt die eigen
zijn aan de zaak, namelijk de ongemeen hevige hamerslagen; dat het
ten slotte vaststelt dat de openbare
veiligheid in gevaar zou worden
gebracht door de vrijlating van eiseres, de reden daarvoor opgeeft,
zijnde de opspraak die de vrijlating
zou verwekken en een omstandigheid eigen aan haar persoonlijkheid
vermeldt, zijnde de gevaarlijke
geestesgesteldheid waarvan haar
daad getuigt ; dat het arrest aldus
antwoordt op de conclusie van eiseres, waarin deze enkel betoogde dat
andere redenen die de openbare
veiligheid raken, niet aanwezig
waren en aldus de beslissing naar
de eis der wet motiveert en wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

3° BEWIJS

STRAFZAKEN
G~VAL
WAARI;'>l DE WET GEEN BIJZONDER, BEWIJS~IIDDEL OPLEGT ONAANTASTBARE BEOORDELI;»G DOOR DE FEITENRECHTER - GRENZEN.

4° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR
DE
FEITENRECHTER
STRAFZAKEN NOODZAAK OF RAADZAJUIIIEID VAN EEN ONDERZOEKSMAATREGEL- 0:\'AANTASTBARE BEOORDELING.

5° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN
VAN DE MENS EN DE Fl.'NDAMENTELE VRIJHEDEN, ART. 6,1 - DRAAGWIJDTE VAN DIE
BEPALING.

6° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN
VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VR!JHEDEN, ART. 6.3 LETT. D. - DRAAGWIJDTE
VAN DIE BEPALING.

7° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING
- STRAFZAKEN - VERZOEK OM EEN BIJKOMEND ONDERZOEK - WEIGERING DOOR DE
RECHTER OP GROND DAT HIJ DIE MAATREGEL NIET NOODZAKELIJK ACHT OM TOT ZIJN
OVERTU!GING TE KOMEN BESLISSING
WAARUIT NIET NOODZAKELIJK VALT AF TE
LEIDEN DAT DE RECHTEN VAN DE VERDEDIG!NG ZIJN GESCHONDEN.

8° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLUSIE WAARIN DE RECHTER WORDT VERZOCHT
OMZICHTIG TE WERK TE GAAN BIJ DE
BEOORDELING VAN EEN GETUIGENIS- GEEN
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER OP DIE
CONCLUS!E TE ANTWOORDEN.

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

l o en 2o Het bewijs van het misdrijf

21 november 1978 2• kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h
Soetaert - Gelijkluidende conclusie van
de h. Krings, advocaat-generaal
Advocaat : mr. De Gryse.

3° Wanneer de wet, in strafzaken, geen

2•

KAMER -

1' OVERSPEL -

21 november 1978
BEWIJS -

TOEGELATEN

BEWIJSMIDDELEN.

2° BEWIJS -

STRAFZAKEN - OVERSPEL TOEGELATEN BEWIJSMIDDELEN.

« overspel » kan worden geleverd
door alle bewijsmiddelen rechtens (1).
(Art. 387 Sw., gew. bij art. 1
wet 28 oktober 1974.)

bijzonder bewijsmiddel voorschrijft,
beoordeelt de rechter op onaantastbare wijze in feite de bewi.fswaarde
van de hem regelmatig voorgelegde
gegevens op grand waarvan hi.f tot zijn
overtuiging is gekomen en waarover
partijen verweer hebben kunnen voeren (2).
(1) Cass., 17 dec. 1973 (A.C., 1974, 437) e!'
23 maart 1976 (ibid., 1976, 856).
(2) Cass., 7 feb. 1978 (A.C., 1978, 676).
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4" De rechter beoordeelt op onaantast-

bare w1jze de noodzaak of raadzaamheid van een onderzoeksmaatregel,
o.m. van een getuigenverhoor ter
terechtzitting (1 ).
5" Art. 6, 1, Europees Verdrag voor de
Rechten van de lllfens kent aan eeniedei; b1j het vaststellen van z1jn
burgerhjke rechten en verplichtingen
of b1j het bepalen van de gegrondheid
van een tegen hem ingestelde strafvordering, o.m. het recht toe op een
eerhjke en openbare behandeling van
zijn zaak, binnen een red2lijke termijn, door een onafhankelJjke en
onpartijdige rechteriijke
instantie
welke b1j de wet is ingesteld, maar
belet niet dat de rechter op onaantastbare w1jze mag oordelen of een bijkomende onderzoeksmaatregel noodzakelijk is, met name of een getuige
zowel a decharge als a chargg nog
moet worden gehoord om tot zijn
overtuiging te kumen (2).
·6" Art. 6. 3, iett. d, Europees Vcrdrag
voor de Rechten van de 11/fens kent
aan de beklaagde het recht toe gctuigen op te roepen en ze ond:Jr dc::clfdc:
voon;•aardcn te doen ondc:n•rr:gc.'l als
de getuigen d charge, manr bcht nict
dat de rechter op onaantnstbarc l:7jze
oordeelt of een bijl:o:nende ond:!rzocksmaatregel noodzakelijk is, met
name of een getuige zowcl d didwrgc
als a charge nog moet wordc:n [f:Jl~card
om tot zijn overtuiging te l:om:J.'l (3).
7" Het Hof kan uit de Joutere ai!;rijzing

door de rechter van een ver::o:Jk om
een b1jkomende onderzoeksmr:atregd
op grand dat die maatregel ni:Jt J:cadzakelijk was om tot zijn overtuiging te
komen, niet afleiden dat de rechten
van de verdediging zijn geschonden (4).
8" De rechter bij conclusie verzoel:en
dat hij omzichtig te werk zou g<wn bij
de beoordeling van een getuigenis is
geen vordering, verweer of ·e::ceptic;
de rechter behoeft di:wrop dus niet te
antrvoorden (5). (Art. 97 Gw.)

(B ... T. V ... )
ARREST

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1978 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het nn'ddel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, G, 1, 3, d, van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden,
ondertekend op 4 november 1950 te
Rome, 387 van het Strafwetboek, zoals
gewijzigd
door
de
wet
van
28 oktober 1974, en van het algemeen
rechtsbeginsel van de eerbiediging van
de rechten van de verdediging,
doordat het arrest de telastlegging van
overspcl bewezen verklaart en eiseres
dienvolgens veroordeelt tot betaling van
ecn geldbocte van 26 frank en een
schadevergocding van een frank aan
verweerder op grond dat uit de vcrklaring van Irmet B ... voldoende blijkt dat
eiscrcs met hctetr minnactr het bed had
gedecld; dett cr geen rcdenen zijn om
aan de gcloofwaardigheid van de
genoemde persoon te twijfelen zodat het
ho£ van beroep hct overbodig acht haar
ter terechtzitting tc horen,
tenvjjJ, eer:;te onderdeel, eiseres in
hetar conclusic uitdrukkelijk staande
hicld dat de vcrklaring van B ... , afgelegd
meer dan c€m maand na de feiten, zeer
omzichtig moest beoordecld worden; dat
het geenszins vetststond dat B ... nog goed
wist om welk koppel het ging; dat des te
meer omzichtigheid geboden was daar
de « betrapping » georganiseerd was
door de privc-d2tective Verdonck, zelf
verdacht van kapitale misdrijven; dat
het arrest onvoldoende die conclusie
beantwoordt (schending van artikel 97
van de Grondwet),

tweede onderdeel, eiseres in haar
conclusic uitdruld~elijk vroeg dat de
genaamdc B ... , gezien het bolang van
haar verl~laringen ter zitting or.o.er ede
{1) Cuss., 6 mei 1974 {A.C:, 1974, 997); raudpl. zou gehoord worden; dat door zulks te
Cass., 11 april 1973 {ibid, 1973, 919) en de noot weigeren het arrest. de rechten van de
get. F.D.
verded1ging misKent en tekort komt aan
{2) en (3) Raadpl. Cass., 9 en 23 okt. 1973 het contradictoir karakter van de debat(A.C. 1974, 158 en 225).
ten, zodat eiseres geen eerlijk proces
{4) Raadpl. Cuss., 11 april 1978 (A.C:, 1978, gehad heeft (snhending van artikel 6.1, 3,
d, van het verdrag van 4 november 1950,
919) en de noot get. F.D.
(5) Cass., G sept. 1976 {A.C:, 1977, 20) en en van voormeld algemeen rechtsbegin18 okt. 1977 (ibid., 1978, 224).
sel),
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te schenden, zijn beslissing regelmatig motiveert en wettelijk verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende, wat de strafvorOverwegende dat het bewijs van dering betreft, dat de substanWHe of
het wanbedrijf van overspel mag op straffe van nietigheid voorgeworden geleverd door alle bewijs- schreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenmiddelen rechtens;
komstig de wet is gewezen;
Overwegende dat de feitenrechter
Om die redenen, verwerpt de
in feite en derhalve op onaantast- voorziening; veroordeelt eiseres in
bare wijze de bewijswaarde beoor- de kosten.
deelt van de gegevens waarop hij
21 november 1978 2' kamer zijn overtuiging steunt, onder meer,
van de verklaringen van de getui- Vaarzitter en verslaggever : ridder de
Gegen, waarover, zoals ten deze, de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Jijkluidende canclusie van de h. Velu partijen verweer hebben kunnen Advacaten: mrs. Houtekier, VanRyn.
voeren;
derde anderdeel, het ten Jaste van
eiseres bewezen verklaarde overspel
noch uit enige bekentenis, noch uit
enige vaststelling is gebleken, zodat de
veroordeling van eiseres, gegrond op de
in de eerder vermelde omstandigheden
in acht genomen verklaring van de
genaamde B ... , onwettig is (schending
van aile ingeroepen wetsbepalingen) :

Overwegende dat hij op dezelfde
wijze de noodzaak of de gepastheid
van het verhoor van getuigen ter
terechtzitting
beoordeelt;
dat
artikel 6, lid 1 en lid 3, letter d, van
het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, hieraan geen
afbreuk doet;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat uit de verklaring van Irma
B ... voldoende blijkt dat eiseres met
haar minnaar het bed had gedeeld
en dat er geen redenen aanwezig
zijn om aan de geloofwaardigheid
van genoemde getuige te twijfelen,
zodat het hof van beroep het overbodig acht haar ter terechtzitting te
verhoren;
Dat het arrest aldus de reden
aangeeft waarom het het door eiseres gevraagde verhoor afwijst;
Overwegende dat, in zoverre eiseres in haar conclusie het hof van
beroep verzoekt omzichtig te werk
te gaan bij de beoordeling van de
getuigenis van B ... , de rechter niet
verplicht was die conclusie te beantwoorden, daar zij geen vordering,
verweer of exceptie uitmaakte;

2' KAMER - 21 november 1978
1° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STR.AFZAKEN - PLAATSOPNEMING DOOR
DE EERSTE RECHTER- INACHTNEMING VAN
DE REGELS INZAKE OPENBAARHEID VAN DE
GERECHTZITTINGEN NIET VASTGESTELD BESLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER
BEROEP GEGROND OP DE VASTSTELLINGEN
BIJ DE PLAATSOPNEMING - NIETIGHEID.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STR.AFZAKEN - PLAATSOPNEMING - OPENBAARHEID VAN DE TERECHTZITTINGEN NIET
VASTGESTELD- N!ETIGHEID.

t• Wanneer in strafzaken, nadat de eerste rechter ;!dch ter plaatse heeft
begeven, nach het praces-verbaal
napens die anderzaeksmaatregel, nach
het vannis vaststellen dat de regels
inzake apenbaarheid van de terechtzittingen zijn inachtgenamen, Jijdt het
vannis in hager beraep, dat zijn
beschikkende gedeelte a.m. grandt ap
de vaststellingen tijdens de plaatsapneming zelf aan nietigheid (1). (Art.
96 Gw.)

(1) Cass., 15 mei 1972 (A.C., 1972, 852) en
8 jan. 1973 (ibid., 1973, 467). Raadpl. Cass.,
24 feb. 1975 (ibid., 1975, 715), en 20 dec.
1977 (ibid., 1978, 488).
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Wanneer, nadat de correctionele een plaatsopneming heeft bevolen;
rechtbank zich ter plaatse heeft bege- dat de rechtbank tot deze onderven, noch het proces-verbaal nopens zoeksmaatregel is overgegaan op
die onderzoeksmaatregel, noch het 4 maart 1977; dat het op deze datum
daarop gegronde vonnis vaststellen dat opgemaakte
proces-verbaal
niet
de regels inzake openbaarheid van de vaststelt dat de regels betreffende
terechtzittingen zijn inachtgenomen
en evenmin geconstateerd wordt dat de openbaarheid van de terechtzitregelmatig is bevolen de zaak met tingen in acht genomen zijn; dat
gesloten deuren te behandelen, is dat een dusdanige vaststelling evenmin
blijkt uit het bestreden vonnis;
vonnisnietig(1). (Art. 96 Gw.)

(COLLE T. • VERBOND VAN VISTEELT
HENGELSPORTVERENIGINGEN , V.Z.W.)

EN

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 juni 1978 in hoger
beroep gewezen door de COlTectionele Rechtbank te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 96 van de Grandwet, 153 en 176 van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het vonnis, om eiser op
strafrechtelijk
en
burgerrechtelijk
gebied te' veroordelen, onder meer steunt
op de vaststellingen gedaan tijdens de
plaatsbezoeken door de eerste rechter en
11adien door de rechtbank zelf,
terwijl noch uit de processen-verbaal
van die plaatsbezoeken van 2 juni 1976
en 4 maart 1977, noch uit enig ander
stuk van de procedure, blijkt dat tijdens
die plaatsbezoeken de door voormelde
grondwettelijke en wettelijke bepalingen
voorgeschreven regels inzake openbaarheid van de terechtzittingen werden
nageleefd:

Overwegende dat enerzijds de
politierechtbank bij vonnis van
6 me1 1976 een plaatsopneming
heeft bevolen, die op 2 juni 1976
werd verricht; dat noch het procesverbaal op voormelde datum opgemaakt, .noch het beroepen vonnis
van 2 december 1976 vaststelt dat
bij de plaatsopneming de behandeling van de zaak in het openbaar
geschiedde;
Overwegende dat anderzijds de
correctionele rechtbank bij vonnis
van 6 januari 1977 op haar beurt
(1) Cass., 15 feb. 1971 (A.C., 1971, 568).1
Raadpl. Cass., 11 okt. en 16 nov. 1977 {ibid.,
1978, 195 en 317).

Overwegende dat zowel in eerste
aanleg als in hoger beroep die
substanW~le vormvereisten derhalve
als ·niet vervuld moeten worden
beschouwd en dat zulks de nietigheid meebrengt van het bestreden
vonnis, hetwelk de vaststellingeh
gedaan bij gelegenheid van beide
plaatsbezoeken niet heeft geweer'd
uit het geheel van de elementen die
tot de overtuiging van de rechtbank
hebben geleid;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, en ongeacht het
andere middel, dat niet tot cassatie
zonder verwijzing zou kunnen leiden, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerster
in
de
kosten. Verwijst de zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Oudenaarde, zitting houdend in hoger
beroep.
21

november 1978 -

2• kamer -

Voorzitter en verslaggever : ridder de.

Schaetzen, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Bayart.
2• KAMER - 22 november 1978

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
- BEROEP IN CASSATIE TEGEN EEN BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING
VAN DE MAATSCHAPPIJ WAARBIJ EEN VERZOEK OM INVRIJHEIDSTELLING OP PROEF
VAN EEN GEINTERNEERDE WORDT AFGEWEZEN - MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN
FEITELIJKE BEOORDELING VAN DE COMMIS-·
SIE - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

-- 3302° VOORZIENING

IN

CAS SATIE

BESLISSINGEN WAARTEGEN CASS'\TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN- BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT
BESCHER!VIING VAN DE MAATSCHAPPIJ OVER
HET TOESTAAN VOOR DE GE.iNTERNEERDE
VAN HET STELSEL VAN BEPERKTE VRIJHEID
- CASSATIEBEROEP- NIET ONTVANKELIJK
CASSATIEBEROEP.

3° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT) - BESLISSING
VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN
DE MAATSCHAPPIJ OVER HET TOESTAAN
VOOR DE GEINTERNEERDE VAN HET STELSEL
VAN BEPERKTE VRIJHEID CASSATIEBEROEP - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

1" Niet ontvankelijk is het middel dat

kritiek oefent op een feitelijke beoordeling van de commissie tot bescherming van de maatschappij waarbij een
verzoek tot invrijheidstelling op proel
wordt afgewezen (1). (Art. 95 Gw.)
2" en 3" Niet ontvankelijk is de voorzie-

ning van een gei'nterneerde tegen de
beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschapp1j over
het toestaan voor hem van het stelsel
van beperkte vrijheid (2). (Art. 15,
derde lid, Wet Besch. Maatsch.)
(BECKER)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing op 3 oktober 1978
gewezen door de Commissie tot
bescherming van de maatschappij
bij de psychiatrische afdeling van
de gevangenis te Luik;
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op
eisers verzoek tot invrijheidstelling
op proef:
Over het middel, hieruit afgeleid dat
de commissie tot bescherming van de
maatschappij enerzijds beslist heeft dat
de geestestoestand van de ge!nterneerde
niet voldoende verbeterd leek, weshalve
betrokkene een ernstig gevaar opleverde

voor de maatschappij, en anderzijds
eisers verzoek tot invrijheidstelling op
proef verworpen heeft,
terwijl dokter Denis, geneesheer van
de inrichting tot bescherming van de
maatschappij, over een dergelijke maatregel gunstig had geadviseerd :

Overwegende dat de commissie
tot bescherming van de maatschappij onaantastbaar en in feite beoordeelt in hoeverre de voorwaarden
tot de invrijheidstelling van de gei:nterneerde vervuld zijn;
Dat het middel opkomt tegen een
feitelijke beoordeling van de commissie tot bescherming van de
maatschappij en derhalve onontvankelijk is;
Overwegende dat de substantiele
vf op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing over
eisers verzoek om toegelaten te
worden tot het stelsel van beperkte
vrijheid :
Overwegende dat de commissie
tot bescherming van de maatschappij bij haar beslissing over de toelating van de gei:nterneerde tot het
stelsel van beperkte vrijheid slechts
bepaalt op wel,\l:e wijze de internering zal worden uitgevoerd;
Dat een dergelijke beslissing niet
vatbaar is voor cassatieberoep;
Dat de voorziening in dat opzicht
onontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening.
22 november 1978 2• kamer
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Stranard Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal.
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VOORZIENING IN CASSATIE (1) Cass., 26 juni 1973 (A.C., 1973, 1061);
raadpl. Cass., 10 en 31 okt. 19'i8 en 8 nov. 1978.
(2) Cass., 22 maart 1978 (A.C., 1978, 851).

TERMIJN - STRAFZAKEN - VEROORDELING BIJ
VERSTEK
VEROORDELING
VAN
DE
BEKLAAGDE TIJDENS DE GEWONE VERZETTERMIJN - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.
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Niet · ontvankelijk is het cassatieberoep
dat de beklaagde tijdens de gewone
ven:ettermijn heeft ingesteld, tegen
een arrest waarbij hij bij verstek is
veroordeeld (1). (Art. 413 Sv.)

WORDT VASTGESTELD DAT DE VERZETDOENDE PARTIJ NIET IS VERSCHENEN REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING MIDDELEN AANGEWEND IN DE VERZETAKTE
- GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER
EROP TE ANTWOORDEN.

(TRUMPENEERS)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
22 november 1978 2• kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Screvens Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal.

2• KAMER - 22 november 1978

VOORZIENING IN CASSATIE -

VORM
- STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP VAN HET
GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS, VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ
- GEEN BETEKENING VAN HET CASSATIEBEROEP NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

Niet
ontvankelijk,
wegens
nietbetekening aan de partijen tegen wie
het is gericht, is het cassatieberoep
van het Gemeenschappelijk Motorwaarborr:;fonds dat vo01· het strafr:;erecht vrijwillig is tussengekomen (2).
(Art. 418 Sv.)
(GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS T. O.C.M.W. ELSENE)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
22 november 1978 2• kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Stranard Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal.
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22 november 1978

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN . - BESLISSING WAARIN HET VERZET ONGEDAAN
WORDT VERKLAARD - BESL!SSING WAARIN

(1) Cass., 18 jan. en 3 mei 1977 (A. C., 1977,
557 en 907).
Raadpl. Cass., 10 ' okt. 1978 : beroep in
cassatie tegen een beslissing waartegen verzet
openstaat, moet worden ingesteld binnen tien
vrije dagen na het verstrijken van de gewone
verzettermijn (A.C., 1979, nr. 92).
(2) Cass., 8 dec. 1970 (A.C., 1971, 353).

De beslissing waarin het verzet, wegens
niet-verschijning, ongedaan wordt verklaard, behoeft niet te antwoorden op
de in de akte van verzet aangevoerde
middelen; om regelmatig te zijn gemotiveerd is het voldoende dat die beslissing vaststelt dat de verzetdoende
partij niet is verschenen (3). (Artt.
188 en 208 Sv.)
{3) Cass., 20 jan. 1958 (Bull. en Pas., 1958, r;
j23).
Wanneer de verzetdoende partij verschijnt
en, ter terechtzitting, de in het exploot van
verzet vervatte middelen verklaart te bevestigen, moet de rechter er op antwoorden. Dat is
beslist in een arrest van 9 april 1956 (ibid.,
1956, I, 820 ). De samenvatting v66r laatstgenoemd arrest is echter meer genuanceerd;
daarin wordt gezegd dat de verzetdoende
partij in haar conclusie ter terechtzitting niet
had afgezien van de in de verzetakte voorgedragen exceptie. Het is niettemin duidelijk dat
de rechter niet kan voorbijgaan aan de
verweermiddelen die de verzetdoende partij in
haar verzetakte aanvoert, wanneer zij ter
terechtzitting verschijnt en, ofschoon zij die
middelen niet uitdrukkelijk bevestigt, er toch
geen afstand van doet. (Raadpl. de noot get.
F.D., onder Cass., 7 dec. 1972, A.C., 1973, 339).
Hetzelfde geldt wanneer de beklaagde, eiser
in beroep, zoals art. 204 Sv. hem zulks
toestaat, ter griffie een verzoekschrift indient
dat de middelen van beroep inhoudt. Verschijnt de beklaagde en doet hij geen afstand
van de middelen waarop hij zich in dat
verzoekschrift had beroepen, dan is de rechter
in hoger beroep verplicht erop te antwoorden.
(Cass., 20 jan. 1947, Bull. en Pas., 1947, I, 19).
Op 19 okt. 1953 (Bull. en Pas., 1954, I, 118)
heeft het Hof beslist dat de rechter verplicht
is te antwoorden op die middelen, zelfs als de
appellant verstek laat gaan. Men zou wei
· kunnen denken aan ·het geval dat appellant
verschijnt, verweer voert, een conclusie
indient, de terechtzitting verlaat en dan bij
verstek wordt berecht, vermits de behandeling
van de zaak buiten zijn aanwezigheid werd
voortgezet. Doch, indien hij voor de rechter
niet verschijnt, dan is het niet zeker dat die
rechter moet antwoorden op de middelen van
een partij,, die niet is verschenen.
Men kan dit geval vergelijken met 'dat
waarin de verzetdoende partij niet verschijnt
op de eerstkomende dienende zitting na haar
verzet. Het vraagstuk dat i.e. aan de orde is, is
eenvoudiger. Verschijnt de verzetdoende partij
niet op de vastgestelde datum dan is het
verzet, volgens de wet, als ongedaan te,

(Zie vervolg op · volgende biz.)

·

332Dat het middel feitelijke grandslag mist;
ARREST ( vertaling)
Wat
het
tweede
onderdeel
HET HOF; - Gelet op de bestre- betreft :
den arresten, op 27 juni en 17 auOverwegende dat nu het had vastgustus 1978 door het Hof van gesteld dat eiseres andermaal niet
Beroep te Brussel gewezen;
verscheen, het arrest de in het
exploot van verzet aangevoerde
middeli:m niet behoefde te beantOver het middel, afgeleid uit de schen- woorden;
ding van de artikelen 187 van het
Dat het middel naar recht faalt;
Wetboek van Strafvordering en 97 van
de Grondwet,
En overwegende dat de substandoordat het Hof van Beroep eiseres titHe of op straffe van nietigheid
veroordeelt in de kosten betreffende de voorgeschreven
rechtsvormen in
rechtspleging op verzet tegen het ver- acht zijn genomen en de beslissing
stekvonnis dat op 2 januari 1978 door de overeenkomstig de 'wet is gewezen;
(DE MEYER T. NUELLENS)

eerste rechter werd gewezen,

terwijl, eerste onderdeel, de verzetskosten slechts ten laste van de eiser in
verzet kunnen gelegd worden indien het
verstek aan hem te wijten is; eiseres op
de terechtzitting van 2 januari 1978,
waarvoor zij was gedagvaard, wettelijk
door haar advocaat vertegenwoordigd
was en dus de kosten niet behoefde te
dragen van het verzet tegen het op die
datum gewezen vonnis; als de eerste
· rechter wou dat eiseres persoonlijk zou
verschijnen, dan zulks moest bevolen
worden bij een vonnis dat samen met
een dagvaarding om te verschijnen
diende betekend te worden;
tweede onderdeel, het arrest van
17 augustus 1978 ook niet antwoordt op
het middel dat eiseres dienaangaande in
haar
exploot
van
verzet
heeft
aangevoerd :

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
22 november 1978 -

van de balie te Luik.

1' KAMER - 23 november 1978

1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL WAARIN SLECHTS
MELDING WORDT GEMAAKT VAN EEN WETTELIJKE BEPALING ZONDER VERBAND MET DE
AANGEVOERDE GRIEF- NIET ONTVANKELIJK
MIDDEL.

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan niet blijkt dat eiseres, die
persoonlijk niet op de terechtzitting
van 2 januari 1978 verschenen is, er
vertegenwoordigd was door een
advocaat;

2° ECHTSCHEIDING VAN TAFEL EN
BED - UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING VASTSTELLING- CRITERIA.

In burgerlijke zaken, raadpl. de noten (2} en
(3}, get. E.K. onder Cass., 16 jan. 1976 (A.C.,
1976, 577}.
R.-A.D.

BEDRAG -

1o In burgerlijke zaken is niet ontvanke-

beschouwen (artt. 188 en 208 Sv.). Wat door de
rechter bij verstek is beslist mag door de
rechter niet worden veranderd.
De verplichting de middelen te beantwoorden heeft dus geen reden van bestaan meer,
behalve in zoverre zij betrekking zouden
hebben op de niet-verschijning ter terechtzit~~

2' kamer -

Voorzitter en verslaggever : de h. Legros,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. S. Leclercq,

.

lijk, het middel waarin melding wordt
gemaakt van een wettelijke bepaling
die geen verband houdt met de aangevoerde grief(l).
2o De uitkering waarop de echtgenoot
die de echtscheiding heeft verkregen,
uit de goederen en inkomsten van de
andere echtgenoot aanspraak kan
maken, moet worden vastgesteld volf.'3ns de inkomsten van de partijen op
de dag van de overschrijving van de
(1} Cass., 16 sep. 1977 (A.C., 1978, 72).

-333echtscheMing, maar zij mag niet uitgaan boven hetgeen noodzakelijk is
om de rechthebbende gelijkwaarige
bestaansmiddelen te verzekeren als
tijdens het samenleven; de rechter
mag rekening houden met de verhoging van de inkomsten van de schuldenaar, voor zover zulks noodzakelijk
is om de rechthebbende gelijkwaardige bestaansmiddelen te verzekeren
als tijdens het samenleven, gelet op de
stijging van de kosten van levensonderhoud en op de meeruitgaven ten
gevolge van de scheiding (1). (Art. 301
B.W.)
(PAQCET T. VAN CROMBRCGGEN)
ARREST (

vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 november 1977 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 301 van het
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet
van 9 juli 1975, 306, 307 van hetzelfde
wetboek ( artikelen 4 en 5 van de wet
van 1 juli 1974) en 97 van de Grondwet,
doordat, om de door verweerster ingestelde vordering voor een uitkering na
echtscheiding ontvankelijk en gegrond
te verklat·en en bijgevolg eiser te veroordelen om haar uit dien hoofde een
ge!ndexeerd bedrag van 10.000 frank per
maand te betalen, het arrest, dat zegt
" dat de feitelijke scheiding tussen
partijen dagtekent van 4 mei 1964, zoals
het beroepen vonnis heeft vastgesteld >>,
en dat als beginsel stelt « dat, krachtens
artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek,
ge!ntimeerde (thans verweerster), overeenkomstig artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek, op de goederen en inkomsten van appellant (thans eiser) aanspraak kan maken op een uitkering die
haar, rekening houdend met haar
inkomsten en mogelijkheden, in staat
kan stellen in haar bestaan te voorzien
op een gelijkwaardige wijze als tijdens
het samenleven >>, beslist dat << de eerste
rechter het bedrag van de uitkering na
echtscheiding terecht op 10.000 frank per
maand heeft vastgesteld >>, op grand,
enerzijds, dat « op het moment dat het
samenleven ophield, de inkomsten van
appellant 8.360 frank netto per maand en
die van gei:ntimeerde 6.260 frank
bedroegen >> en « dat om in haar
(1) Raadpl. Cass., 2 sep. 1977 (A.C., 1978, 7).

onderhoud te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven, ge!ntimeerde zou moeten beschikken over haar inkomsten van 1964 met
een aanpassing volgens de stijging van
de kosten van levensonderhoud tussen.
1964 en 25 februari 1977, op welke datum
de echtscheiding werd overgeschreven;
dat daaraan het nodige moet worden
toegevoegd tot dekking van de meeruitgaven ten gevolge van de scheiding
tussen de partijen; ... dat het totaal
inkomen van de partijen in 1964, bezien
in februari 1977, dus 33.434 frank per
maand of 401.208 frank per jaar
bedroeg >>, en, anderzijds, « dat ge!ntimeerde op grand van stukken van de
administratie der belastingen aantoont
dat haar inkomsten over het dienstjaar
1974, 123.920 frank bedroegen, terwijl die
van appellant over hetzelfde dienstjaar
500.000 frank overschreden >>, « dat·
rekening moet worden gehouden met de
inkomsten zowel van ge!ntimeerde als
van appellant, zoals ze waren op de dag
van de overschrijving van de echtscheiding, om te onderzoeken of de man in
staat is een uitkering na echtscheiding
te betalen en, zo ja, het bedrag ervan
vast te stellen; dat artikel 301, § 3, van
het
Burgerlijk
Wetboek
trouwens ·
bepaalt dat in geval van ingrijpende
wijziging van de toestand van de partijen, die onafhankelijk is van hun wil,
de uitkering na echtscheiding verhoogd;
verminderd of opgeheven kan worden >>
en « dat het in dit verband zonder
belang is dat appellant onroerende goederen heeft geerfd en dat hij sedert de
feitelijke scheiding tussen de partijen
een handel heeft gedreven >>,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest,
door de uitkering na echtscheiding aan
verweerster vast te stellen op grand van
haar inkomsten over het dienstjaar 1974,
de artikelen 301, 306 en 307 van het
Burgerlijk Wetboek schendt volgens
welke de inkomsten en mogelijkheden
van de uitkeringsgerechtigde in aanmerking moeten worden genomen op de dag
van de overschrijving van de echtscheiding, dit is ten deze op 25 februari 1977
(schending van de artikelen 301, 306 en
307 van het Burgerlijk Wetboek); door
rekening te houden met de inkomsten
van verweerster over het dienstjaar 1974,
na erop gewezen te hebben dat de
echtscheiding op 25 februari 1977 werd
overgeschreven en tegelijkertijd te
beslissen « dat rekening moet worden
gehouden met de inkomsten ... van
gei:ntimeerde ... zoals ze waren op de dag
van
de
overschrijving
van
de·

-334echtscheiding ''• het arrest althans
tegenstrijdige gronden bevat, hetgeen
gelijkstaat met het ontbreken van motivering (schending voorts van artikel 97
van de Grondwet);
tweede onderdeel, door te beslissen
« dat rekening moet worden gehouden
met de inkomsten ... van appellant zoals
ze waren op de dag van de overschrijving van de echtscheiding '' niet aileen
« om te onderzoeken of de man in staat
is een uitkering na echtscheiding te
betalen » doch ook om « zo ja, het
bedrag ervan vast te stellen '' en door te
zeggen dat « het in dit opzicht zonder
belang is dat appellant onroerende goederen heeft geerfd en dat hij sedert de
feitelijke scheiding tussen de partijen
een handel heeft gedreven ''• het arrest
het bedrag van de uitkering na echtscheiding aan verweerster niet meer
alleen vaststelt op grond van de
bestaanswijze tijdens het samenleven dat in elk geval op 4 mei 1964 een einde
had genomen - doch ook op grond van
de verbetering van de toestand van de
man sedert de feitelijke scheiding tot de
dag van de overschrijving van de echtscheiding of in elk geval tot 1974; het
arrest aldus de artikelen 301, 306 en
307 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
het arrest althans tegenstrijdige gronden
bevat door achtereenvolgens te overwegen dat de uitkering na echtscheiding
aan verweerster moet worden vastgesteld ten einde haar in staat te stellen in
haar bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als v66r het einde van
het samenleven op 4 mei 1964 en dat
voor de vaststelling van het bedrag van
die uitkering niettemin rekening moest
worden gehouden met de inkomsten van
eiser bij de: overschrijving van de echtscheiding op 25 februari 1977, of althans
voor het dienstjaar 1974 (schending
voorts van artikel 97 van de Grondwet);
bovendien, door de inkomsten van eiser
in aanmerking te nemen op de dag van
de overschrijving en niet op de datum
van de feitelijke scheiding op grond dat
volgens artikel 301, § 3, de uitkering
voortaan mag worden verhoogd bij
ingrijpende wijziging van de toestand
van de partijen onafhankelijk van hun
wil, het arrest impliciet doch zeker
oordeelt dat de uitkering na echtscheiding kan worden verhoogd in geval van
verbetering van de toestand van de
schuldenaar terwijl zulks enkel het geval
is wanneer « de uitkering, ingevolge
omstandigheden onafhankelijk van de
wil van de uitkeringsgerechtigde, in
ruime mate ontoereikend is geworden

om de in § 1 bedoelde toestand te
waarborgen >>; het arrest derhalve de
artikelen 301, 306 en 307 van het Burgerlijk Wetboek schendt en althans zijn
beslissing met niet passende overwegingen motiveert (schending bovendien van
artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat artikel 307 van
het Burgerlijk Wetboek niets te
maken heeft met de in het middel
aangevoerde grieven; dat het middel, voor zover het afgeleid is uit de
schending van dit artikel, derhalve
niet ontvankelijk is;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, na erop gewezen te hebben dat verweerster, om
in haar onderhoud te voorzien op.
een gelijkwaardige wijze als tijdens
het
samenleven,
zou
moeten
beschikken over de inkomsten die
zij genoot in 1964, dit is het tijdstip
van de feitelijke scheiding, met een
aanpassing volgens de stijging van
de kosten van levensonderhoud tussen 1964 en 25 februari 1977, op
welke datum de echtscheiding werd
overgeschreven ... , dat de inkomsten
van eiser in 1964, 8.360 frank netto
per maand en die van verweerster
6.260 frank bedroegen, ... dat het
totaal
inkomen,
bezien
in
februari 1977, 33.434 frank per
maand of 401.208 frank per jaar
bedroeg, het arrest zegt dat << gei:ntimeerde op grond van stukken van
de administratie der belastingen
aantoont dat haar inkomsten over
het dienstjaar 1974, 123.920 frank
bedroegen, terwijl die van appellant
over
hetzelfde
dienstjaar
500.000 frank overschreden >>;
Overwegende dat het ·arrest blijkens die vermeldingen de dag van
de overschrijving van de echtscheiding in aanmerking heeft genomen
om de inkomsten van verweerster
vast te stellen;
Dat, hoewel het .arrest melding
maakt van de inkomsten van verweerster in 1974, zulks derhalve
enkel geldt als een element dat in
aanmerking moet worden genomen
om het bedrag van haar inkomsten
vast te stellen op de dag van de
overschrijving van de echtscheiding;

-335Dat dit onderdeel van het middel, goederen heeft geerfd en dat hij
dat op een onjuiste uitlegging van sedert de feitelijke scheiding tussen
het arrest berust, feitelijke grand- de partijen een handel heeft gedreven;
slag mist;
Wat
het
betreft :

tweede

onderdeel

Overwegende dat het arrest vermeldt << dat, krachtens artikel 306
van het Burgerlijk Wetboek, geYntimeerde (thans verweerster), overeenkomstig artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek, op de goederen en
inkomsten van appellant (thans
eiser) aanspraak kan maken op een
uitkering die haar, rekening houdend met haar inkomsten en mogelijkheden, in staat kan stellen in
haar bestaan te voorzien op een
gelijkwaardige wijze als tijdens het
samenleven, en het bedrag van die
uitkering, zoals in artikel 307 bis
wordt
bepaald,
trouwens
niet
beperkt is tot het derde gedeelte
van de inkomsten van de echtgenoot die de uitkering verschuldigd
is >>;
Dat het arrest erop wijst dat, om
aan
verweerster
gelijkwaardige
bestaansmiddelen te verzekeren,
rekening moet worden gehouden,
enerzijds, met de stijging van de
kosten van levensonderhoud sedert
de scheiding tussen de echtgenoten
en, anderzijds, met de meeruitgaven
ten gevolge van die scheiding;
Dat het arrest ten slotte overweegt dat rekening moet worden
gehouden met de inkomsten van de
partijen op de dag van de overschrijving van de echtscheiding om
te onderzoeken of de man in staat
is een uitkering na echtscheiding te
betalen en, zo ja, het bedrag vast te
stellen; dat het in dit verband erop
wijst dat artikel 301, § 3, van het
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in
geval van ingrijpende wijziging van
de toestand van de partijen, die
onafhankelijk is van hun wil, de
uitkering na echtscheiding verhoogd, verminderd of opgeheven
kan worden en dat het zonder
belang is dat appellant onroerende

Overwegende dat uit al die overwegingen samen blijkt dat het
arrest met de verhoging van de
inkomsten van eiser enkel rekening
houdt voor zover zulks noodzakelijk
is om verweerster gelijkwaardige
bestaansmiddelen te verzekeren als
tijdens het samenleven, gelet op de
stijging van de kosten van levensonderhoud en op de meeruitgaven ten
gevolge van de scheiding; dat, voor
zover het arrest heeft overwogen
dat de uitkering na echtscheiding
kan worden verhoogd in geval van
verbetering van de toestand van de
schuldenaar, deze grond, die niets te
maken heeft met het onderhavig
geschil, ten overvloede is gegeven;
Dat dit onderdeel van het middel
niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
23 november 1978 1• kamer Voorzitter : de h. Meeus, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : mevr. Raymond-Decharneux
Gelijkluidende
conclusie van de h. Ballet, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Dassesse
en Bayart.
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NIEUWE VORDERING -

BURGERLIJKE
ZAKEN- UITBREIDING OF WIJZIGING VAN DE
BIJ DE RECHTER AANHANGIGE VORDERING GER. W., ART. 807 - UITBREIDING OF WIJZIGING DIE BERUST OP EEN FElT OF AKTE IN
DE DAGVAARDING AANGEVOERD- BEGRIP.

Wanneer de rechter kennis neemt van
een vordering tot nietigverklaring,
wegens benadeling voor meer dan een
vierde van een ouderlijke boedelverdeling, is een nieuwe vordering bij een
nieuwe op tegenspraak genomen conclusie, strekkende tot w'etigverklaring
van de ouderlijke boedelverdeling
wegens gebrek aan toestemming,

-336slechts ontvankehjk als het feit, waaruit het gebrek aan toestemming was
afgeleid, in de dagvaarding was aangevoerd(l). (Art. 807 Ger. W.)

en dat er tussen beide vorderingen een
verband bestaat dat voldoende nauw is
om de nieuwe eis ontvankelijk te
verklaren >>,

(DELLA FAILLE D'HUYSSE. DE JACQUIER DE
ROSEE M. T. ')E JACQUIER DE ROSEE C., A.)

terwijl de eis die voor de rechter
aanhangig is slechts kan gewijzigd worden indien de nieuwe conclusies berusten op een feit of akte in de dagvaarding
aangevoerd en, inzonderheid in huger
beroep, enkel de eis die voor de eerste
rechter aanhangig was uitgebreid of
gewijzigd kan worden; ten deze, de
oorspronkelijke eis tot vernietiging van
de verdeling, welke aileen aan de eerste
rechter werd voorgelegd, steunde op
benadeling voor meer dan een vierde,
waarvan de verweerders beweerden het
slachtoffer te zijn geweest, terwijl de
nieuwe eis tot nietigverklaring van de
akten van schenking-verdeling steunt op
de afwezigheid van een van de verweerders bij de onderhandse akte; voor de
ontvankelijkheid van een nieuwe eis niet
volstaat dat hij dezelfde akte zou betwisten als de oorspronkelijke eis; hij moet
berusten, zoals supra werd aangegeven,
op een feit of akte aangevoerd in de
dagvaarding tot staving van de oorspronkelijke eis; dienaangaande, een eis die
strekt tot nietigverklaring van een akte
wegens gebrek aan instemming van een
partij niet op die akte is gesteund;

ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 maart 1977 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 616, 807,
1042, 1050 van het Gerechtelijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, hoewel het vaststelt dat de aanvoering van formele
nietigheid van de akte van schenkingverdeling van 23 oktober 1946 de eis tot
vernietiging van de verdeling wegens
benadeling voor meer dan eenvierde niet
komt staven, de in hager beroep door de
verweerders ingestelde eis ontvankelijk
verklaart die strekte tot nietigverklaring
van de akten van schenking-verdeling
van 23 oktober 1946 wegens de afwezigheid van een van de partijen bij de
onderhandse akte, en aldus beslist op
grond dat " niet wordt betwist dat de
nieuwe eis werd ingesteld onder omstandigheden die het de gei:ntimeerden
(thans de eisers) mogelijk hebben
gemaakt hem te beantwoorden; dat de
nieuwe eis, zoals de inleidende dagvaarding, de geldigheid van de ascendentenverdeling betwist; dat de bestreden akte
de in de dagvaarding vermelde authentieke akte ~an 23 oktober 1946 is; dat
aan de twee wettelijke voorwaarden
(vastgesteld bij artikel 807 van het
Gerechtelijk Wetboek) aldus is voldaan
(1) Raadpl. Cass., 3 nov. 1972 (A.C., 1973,
219), 26 mei 1976 (ibid., 1976, 1067) en
10 april 1978 (ibid., 1978, 917); noot get. R.H.
onder Cass., 21 feb. 1946 (Bull. en Pas., 1946, I,
79); CH. VAN REEPINGHEN, Versiag Gerechteiijke
HerForming, l, blz. 326 tot 334; A.
FETIWEIS,
Droit judiciaire prive, I, 19764 , 148-153;
E. Gurr en A.M. STRANART-TILLY, << Examen de
jurisprudence (1965 a 1970), Droit· judiciaire
prive », Rev. crit. jur. beige, 1974, 131-135; F.
RIGAUX «, L'objet et Ia cause de la demande en
droit judiciaire prive >>, Rev. crit. jur. beige,
1973, 239-259; P. RoUARD, Traite eJementaire de
droit judiciaire prive, Ile dl., 3e bd., 1977, blz.
250-230; J. VAN DEN BosscHE , « L'instance et les
voies de recours », in Travaux de Ia Faculte de
droit de Namur,nr. 2, Le Code judiciaire, 1969,
blz. 81-82.

terwijl, bijgevolg, door de genoemde
nieuwe eis tot nietigverklaring van de
akten van schenking-verdeling ontvankelijk te verklaren, eis die niet op deze
akten berust doch op een feit dat niet
werd aangevoerd in de dagvaarding, te
weten de afwezigheid van een partij bij
de onderhandse akte, het arrest zowel de
artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek schendt als het algemeen
rechtsbeginsel van de eerbiediging van
de rechten van de verdediging dat de
grondslag vormt van artikel 807, als de
artikelen 616 en 1050 van hetzelfde
wetboek waarin het recht van hoger
beroep en de wettelijke regel van de
rechtspraak in twee instanties worden
vastgelegd; het arrest bovendien, door
zonder wettelijke verantwoording van
zijn beslissing de exceptie te verwerpen
van niet-ontvankelijkheid van de nieuwe
eis die de eisers in hun conclusie
aanvoerden, artikel 97 van de Grondwet
schendt; en terwijl het feit dat de eis zou
zijn ingesteld onder omstandigheden die
verweer mogelijk maakten ten .deze niet
ter zake dienend is en bijgevolg het
beschikkende gedeelte van het arrest
niet kan verantwoorden :
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arrest wordt verweten zijn beslissing niet wettelijk te hebben verantwoord als vereist bij artikel 97 van
de Grondwet, het middel niet ontvankelijk is, nu die grondwettelijke
bepaling niets heeft uit te staan met
de wettelijkheid van de motieven
van de beslissingen;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest volgt dat de
eis, die werd geformuleerd in de op
25 februari 1960 aan de eisers op
verzoek van de verweerders betekende dagvaarding, strekte tot vernietiging wegens benadeling voor
meer dan eenvierde van de ascendentenverdeling vastgelegd in de
authentieke akte van 23 oktober
1946;
Dat de verweerders hager beroep
hebben ingesteld tegen de beslissing
van de eerste rechter, die op grand
van een deskundigenverslag die
vordering ongegrond verklaarde, en
voor de rechter in hager beroep in
hoofdzaak en voor de eerste maal
de vernietiging van de ascendentenverdeling
wegens
gebrek
aan
instemming hebben gevraagd;
Dat zij tot staving van deze eis
hebben aangevoerd dat de authentieke akte van verdeling door een
onderhandse akte van dezelfde
datum werd aangevuld, die een
geheel vormde met de authentieke
akte en een tegenbrief was, dat die
onderhandse akte niet is ondertekend door een van de partijen en
dat de nietigheid van deze akte
wegens gebrek aan instemming van
die partij de nietigheid van de
authentieke akte medebracht;
Overwegende dat het arrest
beslist dat de in hoger beroep door
de verweerders ingestelde eis nieuw
is, doch dat hij voldoet aan de
voorwaarden van artikel 807 van het
Gerechtelijk Wetboek en dus ontvankelijk is;
Dat het die beslissing verantwoordt door de overweging « dat de
nieuwe eis, zoals de inleidende dagvaarding, de geldigheid van de
ascendentenverdeling betwist, dat

de bestreden akte de authentieke
akte van 23 oktober 1946 is, waarvan sprake is in de dagvaarding ,
en « dat er tussen beide eisen een
verband bestaat dat voldoende nauw
is »;

Overwegende dat, naar luid van
artikel 807 van het Gerechtelijk
Wetboek, een eis die voor de rechter
aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd kan worden, indien de nieuwe,
op tegenspraak genomen conclusies,
berusten op een feit of aide in de
dagvaarding
aangevoerd,
zelfs
indien hun juridische omschrijving
verschillend is;
Overwegende dat, in strijd met de
beslissing van het arrest, de eis tot
nietigverklaring van de verdeling
wegens gebrek aan instemming niet
berustte op een feit of akte in de
dagvaarding aangevoerd tot staving
van de eis tot nietigverklaring
wegens benadeling, doch op het feit
waaruit de verweerders het gebrek
aan instemming met de verdeling
afleidden;
Dat het arrest, dat niet vaststelt
dat laatstgenoemd feit in de dagvam·ding werd aangevoerd, zijn
beslissing niet wettelijk verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, en zonder de
overige middelen te moeten onderzoeken die tot gee:ri ruimere vernietiging zouden kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest, behalve
in zoverre het hoger beroep ontvankelijk wordt verklaard en uitspraak
wordt gedaan over de kosten
betrekkelijk
het
vonnis
van
11 januari 1961; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
•op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; houdt de
kosten aan en zegt dat de feitenrechter erover zal beslissen; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Bergen.
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23 november 1978 1• kamer Voorzitter : de h. Meeus, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Clason
- Andersluidende conclusie (1) : van de
h. Declercq - Advocaten : mrs. Ansiaux
en Simont.
1• KAMER
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INKOMSTENBELASTINGEN -

AFTREK
VAN BEDRIJFSUITGAVEN EN -LASTEN- VENNOOTSCHAPSBELASTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE AANDELEN KOOPT VOOR EEN
PRIJS DIE DE WERKELIJKE WAARDE VAN DE
AANDELEN TE BOVEN GAAT BETAALDE
PRIJS AFGETROKKEN VAN DE WINSTEN UITGAVE DIE ALS NIET-AFTREKBAAR MOET
WORDEN VERWORPEN IN ZOVERRE ZIJ DE
WERKELIJKE WAARDE VAN DE AANDELEN TE
BOVEN GAAT.

Wanneer een naamloze vennootschap
aandelen koopt voor een pnjs die de
werkelijke waarde van de aandelen te
hoven gaat en zij, om haar helasthare
inkomen te hepalen, de hetaalde prijs
aftrekt van de winsten, moet die
uitgave als niet-aftrekhaar worden
veiWOipen in zoverre z1j de werkehjke
waarde van de aandelen te hoven gaat
(2). (Artt. 44 en 98 W.I.B.; art. 65, A, 2",
K.B. 4 maart 1965.)
(• MANTA " N.V. T. BELGISCHE STAAT TER VAN FINANCIEN)

MINIS-

ARREST

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 27 mei 1977 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 21, 44, 50, 2", 96,
98 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (koninklijk besluit van

(1) Het openbaar ministerie had geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep,
daar het van oordeel was dat de nieuwe
vordering ontvankelijk was, omdat de verdering tot nietigverklaring wegens benadeling
diende te worden beschouwd als een vordering
tot vernietiging van de akte van verdeling
(Raadpl. Cass., 13 okt. 1938, Bull. en Pas., 1938,
I, 313}, en .ook nog omdat de akte van
verdeling waarop de nieuwe vordering was
gegrond, in de oorspronkelijke dagvaarding
was aangevoerd, a1s bedoeld in art. 807 Ger. W.

(2) Raadpl. en vgl. Cass. 5 nov. 1963 (Bull. en
Pas., 1964, I, 254} en 14 feb. 1967 (A.C:, 1967,
746).

26 februari 1964 en latere wijzigende
bepalingen)
en
65,
inzonderheid
littera A, 2", van het koninklijk besluit
van ·4 maart 1965 tot uitvoering van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
zoals het is gewijzigd door artikel 1 van
het koninklijk besluit van 18 juli 1967,
doordat, na te hebben vastgesteld dat
eiseres van haar beheerders aandelen
voor de prijs van 28.826.000 frank had
aangekocht, en zonder de verklaring van
eiseres te betwisten, luidens welke « het
boekhoudkundig resultaat van haar
exploitatie niet werd belnvloed door het
betalen van de beweerde overprijs, vermits de litigieuze aandelen in het actief
van de balans voor hun aankoopwaarde
zijn opgenomen >>, het arrest beslist dat
er redenen zijn om deskundigen aan te
stellen ten einde na te gaan of en in
hoeverre de prijs, zoals het bestuur
beweert, de werkelijke waarde van de
gekochte aandelen overtrof, en deze
beslissing verantwoordt op grand dat
« het de administratie toegelaten is aan
te tonen dat de aankoopwaarde van de
geboekte activa overdreven is en dat de
uitgaven ter aanschaffing ervan in werkelijkheid een liberaliteit inhouden die,
in deze mate, bij het belastbaar inkomen
van de vennootschap dient te worden
gevoegd »,
terwijl de wet, voor de vennootschap,
de liberaliteiten die zij zouden hebben
toegestaan, niet als zodanig aan belasting onderwerpt maar wei vereist, en
zulks naar luid van de artikelen 98 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en 65 van het koninklijk be_sluit tot
uitvoering van dit wetboek, dat bij de
belastbare winsten - zoals zij in de
boekhouding zijn opgenomen en aangegeven onder andere de bedragen
worden gevoegd welke de vennootschap
van die winsten heeft afgetrokken maar
die niet aftrekbaar zijn als bedrijfsuitgaven of -lasten, liberaliteiten daarin
begrepen, uitgezonderd die waarvan de
aftrek door artikel 71 van voormeld
wetboek wordt toegestaan; dat hieruit
volgt dat, wanneer de vennootschap de
aftrek van de uitgave die een liberaliteit
zou uitmaken, niet heeft gedaan, geen
enkele wetsbepaling veroorlooft bij het
aldus exact aangegeven bedrag de
waarde te voegen van de liberaliteit die
zou zijn gedaan :
Overwegende dat de voorziening
de beslissing van het arrest bekritiseert, luidens welke « het de administratie toegelaten is aan te tonen
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geboekte activa overdreven is en dat
de uitgavan tot aanschaffing ervan,
in werkelijkheid, een liberaliteit
inhouden die, in deze mate, bij het
belastbaar inkomen van de vennootschap dient gevoegd te worden >>;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat eiseres aanvoert dat "nu
het boekhoudkundig resultaat van
haar exploitatie niet werd bei:nvloed
door het betalen van de beweerde
overprijs, vermits de litigieuze aandelen in het actief van de balans
voor hun aankoopwaarde zijn opgenomen ", zij zich " door deze koop
niet verarmd heeft in dier voege dat
de belastbare grondslag te haren
laste verminderd werd ", zodat het
bedrag van de aangehouden liberaliteit niet belastbaar. is »;
Overwegende dat het arrest desbetreffend opmerkt dat de stelling
van eiseres « slechts te aanvaarden
is in de mate dat de aankoopwaarde
van de aangeschafte activa met de
reele waarde ervan overeenstemt ";
dat het eraan toevoegt dat « de
verarming van de vennootschap en,
meteen, het verlies van belastbare
materie, in voorkomend geval (dit
is : indien de aankoopwaarde van
de geboekte activa overdreven is),
voortvloeien uit het feit dat de
aandelen, op de datum van de
aankoop, een mindere waarde hadden dan de ervoor betaalde prijs,
zodat de uitgaven die eiseres
gedaan heeft zonder daarvoor de
volledige werkelijke tegenwaarde
ervan te bekomen, bestanddelen uitmaken van het belastbaar inkomen »;
Overwegende dat de rechter aldus
niet de eventuele liberaliteit als
dusdanig belastbaar acht, maar van
oordeel is dat de uitgaven door
eiseres gedaan om de litigieuze
aandelen te verwerven in de
omstandigheden die in de beslissing
uitvoerig worden uiteengezet, moet
worden verworpen in zoverre zij de
werkelijke waarde van het aangekochte te boven gaan, omdat zij in
die maat geen verband houden met

het verkrijgen of behouden van
winsten en derhalve geen bedrijfskarakter hebben;
Overwegende dat, door aldus te
beslissen, de rechter van artikel 65,
A, 2" van het koninklijk besluit van
4 maart 1965 een juiste toepassing
maakt en noch artikel 98 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen noch de andere in het middel
vermelde wetsbepalingen schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening, veroordeelt eiseres in
de kosten.
24 november 1978 -

1" kamer -

Voorzitter : de h. de Vreese, a£delingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Sury Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Van Bastelaer en ClaeysBouuaert.
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ONTEIGENING
TEN
ALGEMENEN
NUTTE - ART. 6 WET 27 MEl 1870 GEMEENTERAAD DIE ZICH ERTOE BEPERKT
VAST TE STELLEN DAT EEN INGEBRACHT
BEZWAAR ONGEGROND IS BEVONDEN DOOR
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN - GEMEENTERAAD DIE ALDUS
NIET VOLDOET AAN DE GENOEMDE WETSBEPALING.

Wanneer, inzake onteigening ten algemenen nutte, de gemeenteraad, met
toepassing van art. 6 wet 27 mei 1870,
een beoordeling dient uit te brengen,
in een met redenen omklede beslissing, betreffende de bezwaren die
overeenkomstig de artikelen 3 tot
5 van genoemde wet zijn ingebracht
tegen het antwerp van onteigening,
voldoet hij niet aan de bepaling van
genoemd art. 6, indien hij zich ertoe
beperkt vast te stellen dat een ingebrachte klacht ongegrond is bevonden
door het college van burgemeester en
schepenen.
(BLOMMAERT, DE NAUW T. GEMEENTE BRAKEL)
ARREST

HET HOF; - Gelet op net 'oestreden vonnis, op 23 september 1976 in
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Rechtbank van Eerste Aanleg te 26 juli 1962, 11, 25, 31, 107, 108 van de
Grondwet, 75 en 90 van de GemeenteOudenaarde;
wet);
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 4 van de wet van
17 april 1835 op de onteigening ten
algemenen nutte, 1, 3, 5, 6 van de wet
van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten inzake onteigening ten algemenen
nutte, 28 van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedebouw, 7 vervat
in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962
betreffende de onteigening ten algemenen nutte, 11, 25, 31, 97, 107, 108 van de
Grondwet, 75, 90 van de Gemeentewet,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het vonnis de door verweerster ingestelde vordering tot onteigening
ten algemenen nutte van het perceel
weideland van de eisers ontvankelijk
verklaart en vaststelt dat de door de wet
voorgeschreven form ali tei ten zij n vervuld, op grand : dat de akten van de
uitvoerende overheid voldoende kunnen
worden gemotiveerd door eenvoudige
verwijziging naar de adviezen van overheidsorganen die in de procedure zijn
tussengekomen; dat het college van burgemeester en schepenen van Brake!,
wettelijk belast met het houden van het
onderzoek, bij beslissing van 16 december 1974 nopens het niet gemotiveerd of
althans weinig gestaafd bezwaarschrift
van de eisers, vaststellende dat de te
onteigenen gronden niet tot wederverkoop, maar wei tot het aanleggen van
een parking waren bestemd, ten deze
heeft beslist dat · de klacht ongegrond
wordt' bevonden; dat de gemeenteraad,
door naar deze beslissing van het schepencollege te verwijzen en het onteigeningsplan goed te keuren, voldoende aan
de hogere overheid heeft doen kennen
waarom zij meende dat het bezwaar van
de eisers ongegrond was,
terwijl, eerste onderdeel, de gemeenteraad, door in de. beide beraadslagingen
van 13 januari en 17 oktober 1975 vast te
stellen dat uit de beslissing van het
schepencollege van 16 december 1974
blijkt dat het ingediende bezwaar ongegrond is bevonden, geenszins zelf over
de klacht van de eisers heeft geoordeeld
noch zijn advies heeft gegeven in een
met redenen omklede beslissing (schending van de artikelen 4 van de wet van
17 april 1835, 1, 3, 5, 6 van de wet van
27 mei 1870, 28 van de wet van

tweede onderdeel, de gemeenteraad in
zijn beslissingen van 13 januari en van
27 oktober 1975 heeft beslist dat uit de
beslissing van het schepencollege bleek
dat het bezwaar van de eisers ongegrond
was, maar daardoor geenszins de motieven van deze beslissing heeft overgenomen (schending van de artikelen 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1,
3, 5, 6 van de wet van 27 mei 1870 en
97 van de Grondwet);
derde onderdeel, de wettelijke opdracht van het college van burgemeester
en schepenen er zich toe beperkt de
klachten van de onteigenden in te zamelen, zodat in geen geval de gemeenteraad, in plaats van de zaak zelf te
beoordelen en te adviseren, geldig naar
enig advies van het schepencollege kon
verwijzen (schending van de artikelen 4
van de wet van 17 april 1835, 1, 3, 5,
6 van de wet van 27 mei 1870, 28 van de
wet van 29 maart 1962, 7 van de wet van
26 juli 1962, 11, 25, 31, 107, 108 van de
Grondwet,
75
en
90
van
de
Gemeentewet) :

Overwegende dat, na door een
niet bekritiseerde beslissing te h:ebben vooropgesteld dat ten deze de
door de wet van 27 mei 1870 voorgeschreven
formali tei ten
moesten
worden nagekomen, het vonnis
vaststelt dat het college van burgemeester en schepenen van verweerster, op 16 december 1974, het
bezwaar van de eisers tegen de
onteigening ongegrond heeft verklaard en vervolgens oordeelt dat,
door naar die beslissing van het
college te verwijzen en door het
onteigeningsplan goed te keuren, de
gemeenteraad de hogere overheid
voldoende
heeft
doen
kennen
waarom hij het bezwaar van de
eisers ongegrond acht;
Overwegende dat de beslissingen
van
13
januari
1975
en
27 oktober 1975 van de gemeenteraad van verweerster geen andere
vermelding aangaande voormelde
beslissing van 16 december 1974 van
het schepencollege bevatten dan de
constatering dat het door de eisers
ingedlende bezwaar door dit college
ongegrond is bevonden;
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Overwegende dat artikel 5 van de
het staat aan de rechte1~ onder eerbiediging van de rechten van de verdediwet van 27 mei 1870 het college van
ging, op de regelmatig aan zijn beoorburgemeester en schepenen belast
dehng voorgedragen feiten en zonder
met het inzamelen van de tegen het
het voorwezp of de oorzaak van de
onteigeningsontwerp
ingediende
vordering te wzjzigen, de rechtsregels
bezwaren en aanmerkingen;
toe te passen op grond waarvan hzj op
Dat artikel 6 van deze wet bepaalt
de vordering uitspraak doet (1).
dat de beoordeling van de klachten
(INSTITUUT BUNGE V.Z.W. T. OPENBAAR
betreffende werken van gemeenteCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN)
lijk nut wordt onderworpen aan de
gemeenteraad die zijn advies geeft
Advocaat-generaal Krings heeft in
in een met redenen. omklede beslis- substantie het volgende gezegd:
sing;
Eiseres heeft verweerster gedagvaard
om terugbetaling te bekomen van de
verzorgingskosten die zij heeft uitgegeven bij de behandeling van een verongelukte, die eerst in het ziekenhuis van
verweerster was binnengebracht, doch
aldaar niet kon verzorgd worden en
daarop op aanwijzing van een aangestelde van verweerster bij eiseres werd
overgebracht en er lange maanden heeft
verb Ieven.
In het inleidend exploot heeft eiseres
Dat het middel gegrond is;
de feitelijke gegevens omstandig aangegeven. De eis strekte ertoe terugbetaling
Om die redenen, vernietigt het te bekomen van een som van
bestreden vonnis; beveelt dat van 317.285 frank, zijnde het bedrag van de
het thap.s gewezen arrest melding verzorgingskosten van de verongelukte.
zal worden gemaakt op de kant van
Nu heeft verweerster de exceptie
de vernietigde beslissing; houdt de obscuri libelli opgeworpen, omdat zij
kosten aan en zegt dat erover door niet kan uitmaken op welke juridische
de feitenrechter zal worden beslist; grondslag de betaling gevorderd wordt.
die betaling van verweerster
verwijst de zaak naar de Rechtbank · Wordt
gevorderd omdat zij als onderstandsvan Eerste Aanleg te Gent, zitting plaats
de verzorgingskosten moet betahoudend in hoger beroep.
len; of gaat men uit van de stelling dat
een
aangestelde
van
verweerster
"gevraagd heeft de verzorging in de
· 24 november 1978 1• kamer Voorzitter : de h. de Vreese, afdelings- plaats van verweerster uit te voeren.
voorzifter - Verslaggever : de h. Van
Verweerster meent dat zij niet weet op
Leckwijck Gelijkluidende conclusie welke rechtsgrond zij haar verweer moet
van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal voordragen, zodat haar rechten van ver- Advocaten : mrs. Houtekier en Bay- dediging werden miskend, hetgeen metart.
een het bewijs Ievert dat zij er belang
bij heeft de nietigheid van het inleidend
exploot op te werpen.
Het hof van beroep heeft die stelling
1• KAMER- 24 november 1978
aanvaard.
Het arrest oordeelt, dat het inleidend
VORDERING IN RECHTE - GERECHTE- exploot met toepassing van artikel 702
LIJK WETBOEK, ARTIKEL 702, 3° - KORTE
van het Gerechtelijk Wetboek door nieSAMENVATTING VAN
DE
MIDDELEN
tigheid is aangetast omdat het onderBEG RIP.
werp en de korte samenvatting van de
middelen van de vordering niet worden
Met de wo01·den « korte samenvattmg opgegeven.
van de middelen " in art. 702, 3',
Ger. W. wordi geen rechtsregel bedoeld,
maar wei de feitelijke .gegevens die
(1) Men leze de verwijzingen in de.conciusie
aan de vordering ten grondslag Jiggen; van het openbaar ministerie v66r het arrest.

Overwegende dat, nu zij enkel
genoemde constatering bevatten, de
in het vonnis vermelde beslissingen
van de · gemeenteraad geenszins de
beoordeling van bet college tot de
hunne maken; dat derhalve aan de
wettelijke bepaling van voormeld
artikel 6 niet werd voldaan;

-342Luidens het arrest komt in het exploot van de vordering; artikel 29 dat verband
enkel een feitenrelaas voor, waarin geen houdt met de aanhangigheid, die slechts
enkele aanduiding staat van de rechts- bestaat voor zover de vorderingen hetgrond waarop eiseres haar vordering zelfde voorweip hebben en wegens
dezelfde oorzaak werden ingesteld;
steunde.
Naar het arrest zou de eerste rechter artikel 807, betreffende nieuwe vorderinambtshalve een rechtsgrond hebben gen die slechts toegelaten zijn voor
gegeven waarvan verweerster geenszins zover de nieuwe op tegenspraak genakon weten op het tijdstip van de slmtmg men conclusies op een feit of een akte in
van de debatten in eerste aanleg dat d1t de dagvaarding aangevoerd beru.st.en,
de door (eiseres) ingeroepen of in te zelfs indien hun juridische omschnJvmg
roepen rechtsgrond was; dat derhalve de verschillend is; 1138, 2°, betreffende de
eerste rechter duidelijk het begmsel van cassatiemiddelen, wanneer de rechter
de accusatorische rechtspleging heeft uitspraak doet over niet gevorderde
geschonden en inkwisitoriaal is opgetre- zaken.
Als men de wettelijke bepalingen
den.
Het arrest beslist verder, dat in bur- onderzoekt dan zijn er dus drie begripgerlijke zaken de rechter de oorzaak of pen die hier ter sprake komen, t.w.
de rechtsgrond van de ingestelde vorde- 1) onderwerp (art. 702), voorwerp
(art. 29), gevorderde zaak (art. 23) (1138,
ring niet ambtshalve mag wijzigen.
2"); 2) de oorzaak (artt .. 23 en 29); 3) de
De rechter zou evenmin aan een eis middelen van de vordermg (art. 702).
een rechtsgrond mogen geven indien de
Mag ik terloops opmerken, dat aan
eisende partij nalaat dit te doen.
deze ingewikkelde terminologie, het
Hieruit leidt het arrest verder af, dat arrest nog een ander woord toevoegt, nL
de eerste rechter had moeten vaststellen « rechtsgrond », waarvan de draagwijdte
dat de inleidende dagvaarding de vereis- nader zal moeten bepaald worden (1).
ten van artikel 702, 3°, van het Gerechte- Mag ik onderstrepen dat dit woord in
lijk Wetboek miskende .door onvoldoende elk geval niet in artikel 702 van het
aanduiding van de m1ddelen m rechte Gerechtelijk Wetboek voorkomt.
van de vordering.
Het zij me nu toegestaan, hoew~l. ik
Dit brengt het arrest dan tot de reeds vooraf mijn verontschuld1gmg
vaststelling dat verweerster de vordering aanbied mocht mijn uiteenzetting onbeniet kon bestrijden, weshalve zij er tamelijk lijken, enkele begrippen nader
belang bij had de nietigheid op te te bepalen, die het Hof ongetwijfeld veel
werpen (art. 861 van het Gerechtelijk beter kent dan ik.
Wetboek).
Om onderwerp en oorzaak van de
Vermits de vordering niet rechtsgeldig vordering te bepalen, komt het erop aan
bestaat kan zij in graad van beroep ook eerst het begrip « vordermg » te
niet worden uitgebreid of gewijzigd.
omschrijven. Hier zal geen onderscheid
Uit het arrest blijkt dus, dat hier drie worden gemaakt tussen rechtsvor~ering
begrippen
worden
aangehaald,
nl. en vordering, omdat het ondersche1d ten
rechtsgrond, oorzaak en middelen van deze van belang ontbloot is.
de vordering of, naar luid van het arrest,
De vordering is de vorm waarin een
middelen - in rechte - van de vorde- partij een « aanspraak » in recht~ doet
ring.
gelden. In het Duits « Anspruch », m het
Het vraagstuk dat het Hof wordt Frans « pretention >> (2).
voorgelegd berust dus op de uitle~ va_n
Nu moet die aanspraak een juridische
artikel 702, 3°, luidens hetwelk het mlel- grondslag hebben. Deze grondslag is ~en
dend exploot, op straffe van nietigh~id, « rechtshandeling » of een « rechtsfe1t >>,
het onderwerp en de korte samenvattmg d.w.z. een feit of een handeling die
van de middelen van de vordering moet rechtsgevolgen heeft (3).
opgeven.
Wat wordt er onder onderwerp enerzijds en onder middelen van vordering
(1) Het woord « rechtsgrond » wordt ook
anderzijds, verstaan ?
·voor het Hof gebruikt doch met een welbeMag ik eerst opmerken, dat artikel 702 paalde draagwijdte. Zie hierna.
verschilt van de andere bepalingen van
(2) MOREL, nr. 348, p, 287, noot 1.
het Wetboek, o.m. artikel 23 betreffende
het gezag van gewijsde, waar sprake is
(3) MOTULSKY, Realisation methodique du
van de gevorderde zaak en van oorzaak droit prive, p. 76, nr. 79 en noot 5.
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die de eiser moet aanwenden om zijn
aanspraak voor de rechter te doen
gelden.
De aanspraak is het voorwerp van de
vordering. Het rechtsfeit of de rechtshandeling die tot grondslag van de
aanspraak dient is de oorzaak.
Meteen zijn de twee hoofdbestanddelen van de vordering bepaald. Enige
toelichting is echter wenselijk.
Wat het onderwerp van de vordering betreft bestaat er niet vee! betwisting, omdat het begrip duidelijk lijkt.
De wet gebruikt, zoals reeds gezegd,
door elkaar onderwerp, voorwerp en
gevorderde zaak. In de Franse tP-kst
komt het woord objet voor (artt. 29 en
702) en chose demandee (artt. 23 en 1138,
2°). Hieruit mag reeds blijken dat de drie
Nederlandse woorden wel dezelfde
draagwijdte hebben.
Ret voorwerp of onderwerp van de
vordering is immers de gevorderde zaak,
de gevorderde maatregel, de aanspraak
die men op een zaak doet gelden, de
aanpraak op een recht, zelfs op een
voordeel (1).
Een rechter mag geen uitspraak doen
over niet gevorderde zaken of meer
toekennen dan wat werd gevraagd
(art. 1138, 2'). Deze regel behoort tot de
algemene rechtsbeginselen, heeft het
Hof reeds in talrijke arresten beslist (2).
De betaling van een geldsom, de
vernietiging van een huurcontract, de
echtscheiding, enz., maken het voorwerp
van de vordering uit.
Dit zal dus meestal geen aanleiding
geven tot grote moeilijkheden, vooral
niet in verband met het vraagstuk dat
ons thans bezighoudt.
Ret spreekt echter vanzelf, dat wanneer het onderwerp van de vordering
niet duidelijk is bepaald, de verweerder
machteloos is, doordat hij niet kan
weten wat van hem wordt gevorderd,
zodat zijn verdedigingsrechten kunnen
gekrenkt worden.
Moeilijker te bepalen is de oorzaak
van de vordering.
Rierover bestaat echter een vrij uitgebreide rechtspraak en het is wellicht
niet van belang ontbloot dit begrip aan
de hand van die rechtspraak nader te
bepalen.
(1) MoREL, nr. 348 en volg., p. 287.
(2) Cass. 15 jan: 1fJ70 (A.C., 1970, 403); 27 jan.

1972 (A.C., 1972, 510).

In een zaak waarover uw arrest van
21 februari 1946 (3) werd gewezen ging
het om een vraag van ontvankelijkheid
van het hoger beroep (art. 23 wet van
25 maart 1876). De vernietiging van twee
akten werd gevorderd enerzijds van een
huurcontract, anderzijds van een testament. Nu beweerde de eiser dat beide
vorderingen dezelfde oorzaak hadden, nl.
de onbekwaamheid van de persoon van
wie de twee akten uitgingen.
U hebt die stelling verworpen omdat
ze neerkomt op een verwarring tussen
de middelen of redenen tot staving van
ieder punt der vordering met de oorzaak
van die vorderingspunten, de oorzaak
bestaande in het juridisch feit dat daaraan tot onmiddellijke grondslag ligt
(huurcontract, testament).
Mag ik terloops beklemtonen dat het
Hof hier uitdrukkelijk een onderscheid
maakt tussen middelen en oorzaak.
Het arrest van 28 september 1950 (4)
vernietigde een vonnis omdat de rechters in hoger beroep als grondslag van
een vordering tot ui tzetting van de
huurders hadden genomen het feit dat
de huurder zijn handel niet meer bleef
uitbaten en het verhuurd goed overigens
werd omgebouwd, terwijl de dagvaarding
en de conclusies steunden op een door
de huurder vrijwillig aanvaarde ontbinding van de huurovereenkomst en de
rechter het bestaan van de aangevoerde
ontbinding niet bewezen achtte. De
rechters hadden zodoende andere oorzaken van de vordering aangenomen dan
de oorzaak die de eiser had bepaald.
Het begrip oorzaak komt ook ter
sprake in het arrest van 12 november 1954 (5). De oorspronkelijke vordering strekte ertoe verlenging van een
handelshuurovereenkomst te bekomen.
In hoger beroep wou de eiser die
vordering wijzigen door aan te voeren
dat het ging om " het blijven betrekken
op
grond
van
een
lopende
huurovereenkomst ». U hebt de bestreden beslissing goedgekeurd, waar deze
liet gelden dat die nieuwe eis op een
andere oorzaak steunde, zodat met toepassing van artikel 464 van het Wetboek
van Burgerlijke rechtsvordering die
nieuwe eis niet ontvankelijk was (6).
(3) A.C., 1946, 75.
(4) A. C., 1951, 30.
(5) A.C., 1955, 163.
(6) Vgl. met art. 807 van net Uerechtelijk
Wetboek.
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4 oktober 1956 (1) betrekking heeft
werd de Belgische Staat gedagvaard tot
betaling van de prijs van de werken die
te Neufchateau werden uitgevoerd. Nu
werd er door de Belgische Staat aangevoerd, dat de ambtenaar die de werken
had besteld een machtsoverschrijding
had begaan, zodat de Staat niet kon
gehouden zijn. Het bestreden arrest had
de Staat evenwel toch veroordeeld, maar
tot schadevergoeding, omdat hij moest
instaan voor de schade die de ambtenaar
door zijn optreden had veroorzaakt.
U hebt dit arrest vernietigd op grond
van de volgende overweging :
« dat het hof van beroep mitsdien in
de plaats van de eis door verweerder
tegen aanlegger gericht, welke tot oorzaak had de bestelling van werken voor
aanleggers rekening en tot doe! had de
betaling van de prijs dier werken, een
eis gesteld heeft die een andere oorzaak
en een ander doe! had, nl. een kwasidelictuele fout, door B. begaan in de
uitoefening of naar aanleiding van de
uitoefening van zijn funkties in het
Ministerie van Openbare Werken en het
herstel van het door die fout veroorzaakte schade. »
Het arrest heeft hier zeer duidelijk
het onderscheid gemaakt tussen doe!
(voorwerp) en oorzaak en tevens het
begrip oorzaak duidelijk belicht.
Bijzonder belangwekkend voor het
vraagstuk dat het Hof heden te beslechten heeft, is het arrest van 8 april 1960
(2). Hier werd betaling gevraagd (voorwerp) van verscheidene geldsommen,
welke de eiser beweerde hem verschuldigd te zijn ter uitvoering van een
tussen partijen einde 1941 gesloten overeenkomst (oorzaak). Eiser beweerde dat
die overeenkomst een bediendencontract
was. Nu had bet hof van beroep beslist
dat de overeenkomst, oorzaak van de eis,
een contract van vennootschap was en
niet een bediendencontract, doch dat dit
geenszins de oorzaak van de eis wijzigde.
Door het cassatieberoep werd betoogd,
dat zulks wei een wijziging van de
oorzaak uitmaakte. Dit middel hebt u
verworpen onder overweging, dat « niet
de benaming welke de eisende partij aan
de overeenkomst geeft, doch bet contract
zelf, zoals bet gesloten werd, de oorzaak

van de vordering uitmaakt en dat het de
rechter behoort aan de hand van al de
bjj de debatten naar voren gebrachte
elementen de jujste benamjng van het
contract te bepalen en hierdoor ook de
gevolgen eruit af te leiden ». (Dit waren
dus de middelen tot staving van de eis.)
In een tuchtzaak werd een notaris
vervolgd ter zake van het opmaken van
een testament terwijl de erflater niet
meer
over
zijn
geestesvermogen
beschikte; het hof van beroep had de
notaris evenwel veroordeeld omdat hij
de voorzorg niet had genomen vooraf bet
advies van een geneesheer in te winnen.
Er werd aangevoerd dat aldus de grandslag (Ie fondement) van de vordering
werd gewijzigd. U hebt die voorziening
:verworpen met de volgende overweging (3) :
<< Attendu qu'eut-elle invoque d'office
le motif critique, !a cour d'appel l'aurait
neanmoins deduit d'elements de fait
regulierement soumis .a son appreci~tion
et n'aurait par consequent modtfte m
!'objet ni Ia cause de la demande. >>
Met het reeds aangehaald arrest van
8 april 1960 bood ook vee! gelijkenis de
zaak
waarover
uw
arrest
van
24 september 1964 (4), werd gewezen
De volgende overweging is bijzonder •
kenschetsend :
<< qu'en attribuant a Ia conven~ion ~a
qualification d'association que 1m attnbuait le demandeur au lieu de Ia qualification de bail que lui pretait le defendeur, le juge s'est borne a donner au
contrat sa qualification exacte sans
modifier Ia cause de !'action, cette cause
demeurant le fait juridique que lui sert
de fondement immediat. »
Omgekeerd, heeft bet arrest van
8 december 1967 (5) een vonnis vernietigd, omdat de oorspronkelijke vorderi~g
werd ingeleid wegens de schade dte
ontstaan was op de terugweg van bet
werk, zodat de vordering gestoeld werd
op de besluitwet betreffende de vergoeding van de schade voortspruitende uit
ongevallen die zich op de weg naar of
van bet werk voordoen, en de rechter in
boger beroep die eis had vervangen door
een eis op grond van de wetgeving op de
arbeidsongevallen, omdat was gebleken
(3) Cass., 27 juni 1960 (Bull. en Pas.,•1960, I,
1129).

(1) A.C., 1957, 54.

(4) Bull. en Pas., 1965, I, 77.

(2) A.C., 1960, 732.

(5) A.C., 1968, 507.
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eis berustte immers op een andere
oorzaak.
Een aannemer van openbare werken
belast met de uitvoering van wegenwerken, had vastgesteld dat er herstellingen
aan het funderingsbeton moesten uitgevoerd worden. Na overleg met het
Bestuur te hebben gepleegd, ging hij tot
de uitvoering van de herstellingen over
en diende hi.i een faktuur in. In uw
arrest van 9 januari 1969 (1) komen de
volgende overwegingen voor :
Overwegende dat de korte vermeldingen van de dagvaarding in het onzekere
Iaten of de rechtsvordering, in zover zij
tegen eiseres gericht is, als oorzaak
heeft een aannemingscontract waarbij
laatstgenoemde de bedoelde herstellingswerken bij verweerster besteld heeft; dat
daarentegen uit de duidelijk opgestelde
conclusies van verweerster zowel voor de
eerste rechter als voor het hof van
beroep, ondubbelzinnig blijkt dat een
dergelijke uitdrukkelijke of stilzwijgende
overeenkomst de enige oorzaak is
waarop zij haar rechtsvordering v66r de
feitenrechter heeft willen gronden; dat
trouwens de tegenpartij, eiseres, op de
rechtsvordering die uitsluitend op deze
oorzaak berustte geconcludeerd heeft;
dat het arrest derhalve de rechtsvordering van verweerster niet heeft kunnen toewijzen op grand van een
zaakwaarneming door haar verricht in
het belang van eiseres, zonder de oorzaak van de eis, zoals bepaald door de
verduidelijkingen door de conclusie van
verweerster aangebracht, te wijzigen en
zonder de bewijskracht van de conclusie
te schenden.
Het Hof heeft ook dezelfde stelling
gehuldigd in twee vri.i recente zaken, nl.
de arresten van 13 juni 1974 (2) en
27 juni 1975 (3). In deze laatste zaak
had de oorspronkelijke eiser schadevergoeding gevraagd wegens de fout die de
verweerder
als
weggebruiker
had
begaan. Hij verweet de autobestuurder
zijn snelheid niet te hebben aangepast
en een v66r hem rijdende sleep te dicht
te hebben gevolgd. Nu had het bestreden
arrest een ander aspekt van hetzelfde
foutief besturen van de wagen in aanmerking genomen. U hebt de voorziening verworpen op de overweging dat
(1) A.C., 1969, 450.
(2) A.C., 1974, 1130.
(3) A.C., 1975, 1160.

het arrest aldus geen andere oorzaak
aan de vordering toekende dan die
welke eiser had ingeroepen.
Wanneer men deze rechtspraak aldus
overzichtelijk bekijkt, dan komt zeer
duidelijk naar voren dat de oorzaak van
de vordering uitsluitend besloten ligt in
de omschrijving van het rechtsfeit of de
rechtshandeling die de vordering ten
grondslag ligt, en meestal nauw verbonden is met de bepaling van het onderwerp van de vordering. Die omschrijving
dient niet in rechte te gebeuren, doch in
feite : het contract, het testament, het
ongeval, de fout, de zaakwaarneming,
enz.
Het zijn dus het feit of de handeling
of de toestand waaruit het rechtsgevolg,
ontstaat dat het voorwerp van de vorde~.
ring is, die de oorzaak van de vordering
uitmaken. De oorzaak van de vordering
is, zoals Motulsky (4) zegt " !'element
generateur du droit subjectif "· Wat hier
bijzonder wordt beklemtoond is dat de
wettelijke kwalificatie van dat feit, die
handeling of die toestand niet verplicht
door de partij moet worden aangegeven.
Dit belet evenwel niet dat, door de
oorzaak te bepalen, de partij noodzakelijk een beroep doet op een juridisch
concept : aquiliaanse aansprakelijkheid,
contract, testament, enz. Maar dit betekent niet dat zij tevens de toe te passen
rechtsnorm bepaalt. Dit zijn twee verschillende vraagstukken (5).
Het is immers de taak van de rechter
de juiste wettelijke grondslag te bepalen,
en, gelet op de feiten die bij de debatten
werden aangevoerd en die bewezen werden verklaard, de vordering aldus wettelijk te verantwoorden is. Da mjhj fac~
tum. dabo tjbj jus.
Deze stelling, die volkomen in overeenstemmig is met de rechtsleer (6)
heeft reeds aanleiding gegeven tot een
uitgebreide rechtspraak van het Hof.
In de memorie tot cassatie, in de zaak
die geleid heeft tot uw arrest van
10 mei 1957 (7) merkte eiser op dat
(4) MOTULSKY,

(5)

RIGAux,

Op. cit. p. 77.

Droit intern. prive, 1977, 119,

nr. 6.
(6) Zie

RIGAUX, La nature du controle de la
Cour de cassation, nrs. 34-35, sp. p. 53 en 54 MOTULSKY, op.cit., p. 82-83 RIGAU:X, Rev. crit.
jur. beige, 1973, p. 239 tot 259; RIGAU:X, Droit
intern. prive, 1977, nrs. 91 tot 96; MOTULSKY,
« La cause de Ia demande dans Ia delimitati•
on de !'office de juge », Dall., Chron. XXXIV,
1964, nrs. 234 tot 246.
(7) A. C., 1957' 758.

-- 346in haar inleidend exploot de oorspronkelijke eiseres deed gelden : « de patroon
die burgerlijk en solidair verantwoordelijk wordt verklaard voor de gevolgen
van een delict door zijn aangestelde
gepleegd, kan zich verhalen tegen deze
laatste; die patroon heeft recht op de
integrale terugbetaling van de sommen
uitgegeven ter outlasting van de dader
van het delict.
Eiser tot cassatie
verweet aan de bestreden beslissing te
hebben verklaard dat de vordering van
verweerster gesteund was op de indeplaatsstelling.
U hebt hierop geantwoord, met verwerping van het middel, door te overwegen « dat aan de hand van de elementen
tot interpretatie waarover hij beschikt,
het de rechter over de grand behoort de
juridische basis van de bij hem aanhangig gemaakte vordering te bepalen; dat
na vastgesteld te hebben dat de dagvaarding, waarvan de termen in het middel
zijn overgenomen (ze werden zopas aangehaald) niets laat kennen aangaande de
juridische basis van de door verweerster
ingestelde vordering, de rechter die
grondslag vermocht op te zoeken in de
in eerste aanleg genomen conclusies
waarin verweerster inriep dat zij gesubrogeerd was in de rechten van de
slachtoffers tegen aanlegger. »
Die stelling wordt nog verder verduideliikt in het arrest van 27 november 1959 (1), waarbij werd beslist
dat de rechter tot beoordeling van de
gegrondheid van een eis, de juridische
aard dient op de zoeken van de aan zijn
oordeel onderworpen feiten welke hij als
vaststaande beschouwt, zelfs zo die aard
verschilt van die welke door de partijen ·
wordt voorgestel :
« dat ter zake niet wordt beweerd dat
het arrest op andere elementen gegrond
is dan die welke door partijen werden
overgelegd; dat die rechter over de
grand de perken binnen welke de zaak
bij hem aanhangig was gemaakt niet te
buiten is gegaan door eruit het bestaan
van lastgeving af te leiden welke door
Otraco aanvaard werd op verzoek van
Transintra, welke namens de bestemmeling heeft gehandeld. >>
Hoewel minder expliciet is het nog
dezelfde stelling die voorkomt in het
arrest van 26 februari 1960 (2) : « dat
het arrest, zonder de bewijskracht van
de inleidende exploten te schenden ...

heeft kunnen beslissen dat de verweerders, die luidens hun dagvaardingen de
door hun verzekerden verschuldigde
bedragen, rechtstreeks van de verzekeraars vorderden, op grand van de verplichting welke voor de verzekeraar uit
het verzekeringscontract volgt, in werkelijkheid hun vorqering op grand van de
bepalingen van attikel 1 van de wet van
24 mei 1977 ingesteld hadden; dat
immers krachtens dit artikel het verzekeringscontract de verzekeraar verplicht
ten belope van de sommen die hij aan
de verzekerde verschuldigd is, te voorzien in de betalihg van de schuldvordering die het slachtoffer van de door de
fout van die verzekerde veroorzaakt
ongeval tegen deze laatste bezit. ,
Hier ook bleven het onderwerp en de
oorzaak van de vordering ongewijzigd,
doch rustte het op de rechter de juiste
juridische grondslag van de vordering te
bepalen. Dit is immers zijn taak, al
hebben de partijen dit aspekt van het
probleem niet ingezien.
Ik moge ook nog verwijzen naar het
arrest van 8 april 1960 (3) waarin o.m.
werd beslist, dat << waar hij aan een
overeenkomst, oorzaak van de eis, niet
de benaming geeft welke door de
eisende partij eraan toegeschreven werd,
doch die welke door de verwerende
partij wordt voorgesteld, de rechter het
aan het inleidend exploot of aan de
conclusies te hechten geloof niet
schendt; dat, waar de rechter als
opdracht heeft aan het contract zijn
juiste benaming toe te kennen, het hem
behoort die benaming aan de hand van
al de bij de debatten naar voren
gebrachte elementen te bepalen >>.
U hebt dit nog impliciet beslist in het
arrest van 22 december 1972 ( 4), nl.
doordat de rechter de door partijen
voorgedragen redenen ambtshalve kan
aanvullen wanneer hij enkel steunt op
regelmatig aan zijn beoordeling overgelegde feiten en noch het voorwerp, noch
de oorzaak van de eis wijzigt.
Uit deze voor het vraagstuk dat .het
Hof heden wordt onderworpen zeer
belangrijke rechtspraak, die eensluidend
is, meen ik te mogen afleiden dat het
beginsel naar hetwelk het aan de rechter
staat de rechtsregel te bepalen op grand
waarvan het geschil dient te worden
beslecht, tot n6odzakelijk gevolg heeft
dat men de partijen niet mag verwijten

(1) A.C., 1960, 277.

(3) A.C., 1960, 732.

(2) A.C., 19609, 612.

( 4) A.C., 1973, 445.
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in elk geval niet in hun oorspronkelijke
dagvaarding. Wellicht kunnen de debatten tot gevolg hebben dat de eiser, die
de regel niet heeft bepaald, daartoe
gedwongen zal worden door de conclusie
van de verweerder, die vanzelfsprekend
de voor hem gunstigste regel als uitgangspunt voor zijn redenering zal
nemen ten einde op grond daarvan de
afwijzing van de eis te bekomen. Wil de
eiser in zijn vordering slagen, dan zal hij
we! verplicht zijn daarop te antwoorden
en eventueel een andere regel aan te
halen, die hem een gunstige oplossing
kan bezorgen.
Dit alles belet de rechter dan nog niet
de eis uiteindelijk toe of af te wijzen op
grond van eigen redenering en van de
wetsbepalingen die hij het best aangewezen oordeelt. Hiertoe hoeft hij de
debatten niet te heropenen, zoals
artikel 774 van het Gerechtelijk Wetboek
uitdrukkelijk bepaalt.
Deze bepaling mag immers als een·
bevestiging van het reeds aangehaalde
beginsel worden beschouwd, vermits zij
noodzakelijk op die overweging stoelt.
Men mag hieraan nog toevoegen dat
de ontvankelijkheid in sommige gevallen
van nieuwe middelen v66r het Hof van
Cassatie, eveneens op dezelfde regel
steunt. Een middel mag voor het eerst
v66r het Hof worden ingeroepen, wanneer het een middel geldt waarover de
rechter ambtshalve reeds uitspraak heeft
gedaan (1).
Het Hof mag bovendien een rechtsgrond (2) aanvullen waardoor het
beschikkend gedeelte van de bestreden
beslissing wordt verantwoord (3). Ook
deze rechtspraak steunt op de regel dat
de rechter de rechtsregel moet bepalen
die hij op de feiten toepast.
Uit de reeds aangehaalde rechtspraak
is echter ook gebleken, d.at de beoordelingsvrijheid van de rechter gebonden is
vanuit twee oogpunten : hij mag, zoals
reeds meermaals werd gezegd, noch het
voorwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigen, want dit behoort klaarblijkelijk tot de aard zelf van de rechtspleging die een uitgesproken accusatorisch
karakter heeft, en hij is ook gebonden
door de feiten die v66r hem werden

aangevoerd, d.w.z. dat hij enkel mag
steunen op de feiten waarover de partijen v66r hem hebben gedebateerd (4).
Wat is nu, in die stelling, de draagwijdte van het begrip « middel >>, dat in
artikel 702 staat vermeld ?
Mag ik eraan herinneren dat in uw
arrest van 21 februari 1946 het onderscheid tussen middelen en oorzaak werd
gemaakt. Het Hof beklemtoonde, dat
" dit stelsel neerkomt op de verwarring
van de middelen of redenen tot staving
van ieder punt van de vordering ingeroepen (in casu, de onbekwaamheid van
hem van wie de twee betwiste akten
uitgaan) met de oorzaak van die vorde~
ringspunten (in casu, het huurcontract.
enerzijds, het testament anderzijds).
Nu moet men wel toegeven dat her
begrip middel zeer vaag is. Er zijn
immers middelen in rechte en middelen
in feite.
Het begrip werd aan het oud wetboek
van burgerlijke rechtspleging ontleend,
zoals overigens de tekst zelf van
artikel 702, 3", die dus helemaal geen
nieuwe bepaling is. Zij stamt overigens
uit het oud recht, vermits zij aan de
ordonnantie van 1539 werd ontleend.
Voordien bestond de dagvaarding enkel
uit een uitnodiging om v66r de rechter
te verschijnen (5).
Wat zijn nu de middelen van de
vordering?
Uit de reeds aangehaalde rechtspraak
blijkt, dat dit de feiten en omstandigheden zijn waarop de vordering steunt.
Onder deze feiten komt wellicht het feit
of de handeling voor die de oorzaak van
de vordering uitmaakt.
Doch het zijn ook de andere feiten die
tot staving van de vordering worden
ingeroepen. De verweerder moet de
mogelijkheid krijgen zijn verweer tegen
de vordering voor te dragen en daartoe
moet hij weten hoe de eiser zijn vordering bewijst.
Dit hoeft echter slechts een summiere
samenvatting te zijn, zodat, enerzijds,
een zeer korte beschrijving zal volstaan
en, anderzijds, andere feiten en omstandigheden later bij conclusie zullen
mogen aangevoerd worden. Het is echter
in dit verband steeds bindende regel dat

(1) Cass., 30 okt. 1969 (A.C., 1970, 209),
(2) Mag ik terloops opmerken dat het Hof
·hier het woord rechtsgrond gebruikt maar dit
geenszins doelt op oorzaak, doch wei op
« motif de droit ».
(3). Cass., 28 mei 1976, A.C. 1976, 1074.

(4) Zie Cass., 22 dec. 1972 (A. C., 1973, 445);
28 jan. 1969 (A.C., 1969, 515); 7 maart 1968
(A.C., 1968, 899); 24 april 1964 (BulL en Pas.,
1965, I, 77); 27 sept. 1963 (Bull. en Pas., 1964,. l.
93); 7 dec. 1961 (Bull. en Pas_., 1962, I, 440).
(5) .GLASSON en 'l'ISSIER, t. ·2, nr. 487, p. 460.
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op grand van feiten die tegensprekelijk
werden behandeld, d.w.z. waarover beide
partijen de gelegenheid hadden hun
verweermiddelen te doen gelden. Dit
laatste kan o.m~. zeer vee! belang hebben
bij behandeling bij verstek. Hoewel de
verweerder verstek laat gaan kan de
eiser eveneens nieuwe feiten inroepen,
voor zover althans zijn conclusie ter
griffie werd neergelegd en aldaar door
de tegenpartij kon worden ingezien.

*
Mag ik thans, aan de hand van de
aldus omschreven beginselen, het middel
en het bestreden arrest onderzoeken.
Eiseres voert aan, dat de eiser in het
gedinginleidend exploot voorwerp · en
oorzaak van zijn vordering dient aan te
geven, d.w.z. datgene waartoe de eis
strekt en de gegevens waaruit de
gegrondheid ervan zou blijken.
Deze zienswijze strookt volledig met
wat ik zoeven de eer had onder uw
aandacht te brengen, met verwijzing
naar de rechtspraak van het Hof.
Eiseres vervolgt met te beklemtonen
dat voorwerp en oorzaak niet bestaan in
de rechtskundige redenen waarom de
vordering zou moeten worden toegewezen. De oorzaak van de vordering is
immers niet de wettelijke of reglementaire grondslag van de vordering, noch
het algemeen rechtsbeginsel dat de juridische gegrondheid ervan zou medebrengen. De oorzaak is - en bier sluit
ik mij niet aan bij wat eiseres betoogt niet !outer het feit dat de hypothese
uitmaakt waarvoor een gegeven rechtsnorm gelding zal krijgen, doch wei het
rechtsfeit of de rechtshandeling die de
vordering tot grondslag dient
het
contract, het testament, de aquiliaanse
fout, de zaakwaarneming enz., en
waarop de rechtsnorm zal worden toegepast.
Hier ecbter kan ik mij bij de zienswijze van eiseres wel aansluiten afgezien van de rechtzetting waarvan
zoeven sprake die evenwel niets
wijzigt aan bet vraagstuk zelf.
En eiseres leidt hieruit terecbt af, dat
het arrest kennelijk oorzaak en middelen met elkaar heeft verward, nu het
oordeelt dat in bet feitenrelaas geen
enkele aanduiding voorkomt van de
recbtsgrond waarop ge!ntimeerde steunt
om appellante tot voormelde betaling
aan te spreken.

Ofwel bedoelt het arrest dat rechtsgrond en oorzaak een en hetzelfde
begrip uitmaken, ofwel is het arrest van
oor·deel dat benevens de oorzaak ook de
recbtsgrond dient te worden aangegeven.
Op het eerste gezicht komt deze
tweede interpretatie van het arrest met
de bedoeling van het hof van beroep
overeen, nu het arrest het standpunt van
eiseres aanhaalt als volgt : « dat gei:ntimeerde in haar antwoord-conclusie voor
de eerste rechter voorhoudt dat zij de
rechtsgrond van haar vordering niet
heeft aan te wijzen en dat de oorzaak
van haar vordering te vinden is in het
geheel van de feiten, waarop de rechtbank de passende rechtsnorm moet toepassen; dat gei:ntimeerde in feite in deze
conclusie toegeeft geen rechtsgrond te
hebben aangeduid ». Impliciet volgt hieruit dat het arrest aanneemt dat er
tussen oorzaak en rechtsgrond een verschil bestaat. We zullen dit punt hierna
nog verder bespreken.
Het arrest bepaalt daarop nader dat
de oorspronkelijk eisende partij geen
wettekst aanduidt waarop zij haar vordering steunt. Het is dus wei zeer
duidelijk dat de rechters in hager beroep
van mening zijn dat de wettekst op
·grand waarvan de vordering werd ingesteld, dient te worden bepaald.
Het arrest verwijst dan naar de uitspraak van de eerste rechter die beslist
had dat de vordering steunde op het
verzoek van de aangestelde van verweerster om de verongelukte door eiseres te
doen verzorgen hetgeen zowel contractueel als quasi-delictueel kon worden
beoordeeld, dit laatste voor zoveel de
aangestelde buiten zijn opdracht trad en
een fout beging door aan eiseres de last
op te dringen.
De eerste rechter had immers op die
marrier zeer terecht en voorwerp en
oorzaak van de vordering bepaald en op
die vordering de wettelijke norm toegepast die hij meende verantwoord te zijn.
Nu stuurt het arrest in dit verband de
eerste rechter het verwijt toe, te hebben
nagelaten de feiten aan te duiden op
grond waarvan hij meende hetzij een
fout hetzij een contract ten opzichte van
verweerster te kunnen in aanmerking
· nemen. Zulks is echter een totaal ander
probleem. Dit gaat het bewijs van de
grond van de zaak aan. Het volstaat
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immers niet voorwerp en oorzaak op te
geven. De feiten waarop de vordering
steunt moeten door departijen in 't bijzonder door de eiser worden aangegeven. De rechter mag niet op feiten
steunen die v66r hem niet werden
behandeld en, wanneer hij een vordering
toewijst zonder te bepalen hoe die
vordering is bewezen, dan komt hij
kennelijk tekort aan zijn motiveringsplicht. Doch dit heeft niets te maken
met de aanwijzing van de wettekst op
grand waarvan de rechter zijn beslissing
naar recht verantwoordt.
Het arrest verwijt aan de eerste rechter echter ook, dat hij ambtshalve de
rechtsgrond heeft bepaald en dat verweerster geen gelegenheid kreeg om
zich hierover te verdedigen. De rechter
zou zodoeride het beginsel van de accusatorische
rechtspleging
hebben
geschonden en inkwisitoriaal zijn opgetreden.
Ik meen reeds te hebben aangetoond
dat alleszins geen sprake kan zijn van
miskenning
van
het
accusatorisch
karakter van de rechtspleging en dat de
stelling van het arrest in dit verband
door de jurisprudentie van het Hof
tegengesproken wordt.
En dan komt een overweging die de
indruk weld dat eiseres wel gelijk heeft
wanneer zij aanvoert dat het arrest
oorzaak en rechtsgrond met elkaar verwart, waar het beslist dat « . in burgerlijke zaken de rechter niet ambtshalve
de oorzaak en/of de rechtsgi·ond van de
ingestelde vordering mag wijzigen "·
· Wis en zeker mag de oorzaak door de
niet ambtshalve worden gewijzigd. We hebben dit daarnet herhaaldelijk uit de rechtspraak van het Hof
geleerd.
recht~r

Maar waar haalt het hof van beroep
de regel dat de rechtsgrond door de
rechter niet mag worden gewijzigd ?
Is er hier niet duidelijk een verwarring tussen oorzaak en rechtsgrond. Zo
niet, dan voegt het arrest iets aan de wet
toe, dat er niet in staat. Hoe dan ook, die
beslissing is in strijd met de gevestigde
rechtspraak van het Hof. Dit blijkt o.m.
uit uw arrest van 10 mei 1957 (het is de
taak van de feitenrechter de juridische
basis van de bij hem aanhangig
gemaakte vordering te bepalen) en uit
het cassatie-arrest van 27 november 1959
(dat de rechter de juridische aard van de
eis client op te zoeken), enz.

Tenslotte komt de stelling van het
arrest duidelijk tot uiting in het voorlaatste lid van de overwegingen, waar
het beslist dat om te voldoen aan de
vereisten van artikel 702, 3•, de dagvaarding melding moet maken van de middelen - in rechte- van de vordering.
Na i~ het lang en in het breed over
oorzaak en rechtsgrond te hebben
gehandeld, knoopt het arrest dus de
beslissing vast aan het begrip middelen
dat in artikel 702, 3• wordt bedoeld.
Ik meen u te hebben aangetoond dat
die middelen geenszins noodzakelijk de
rechtsmiddelen .hoeven te zijn. Dat het
integendeel de feitelijke gegevens zijn
die tot staving van de eis zullen worden
ingeroepen en die het de tegenpartij
zullen mogelijk maken haar verweer
voor te bereiden. Dit is ook reeds
geblekEm
uit
uw
arrest
van
21 februari 1946, dat in de loop van dit
betoog werd aangehaald.
Ik meen derhalve te 'mogen concluderen dat het middel gegrond is.
Besluit : cassatie.
ARREST

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 oktober 1976 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 5, 702, 3• en
807 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep de inleidende dagvaarding, op verzoek van eiseres aan. verweerster betekend, als nietig
beschouwt omdat ze enkel een 'relaas
bevatte van de feiten waaruit eiseres
haar rechtsvordering meende te mogen
putten en geen aanduiding van de juridische grondslag van deze laatste, welke
ontstentenis 'door verweerster bijwege
van de exceptio obscuri libelli was
ingeroepen, zUlks op grond van de
volgende redenen : « dat enkel moet
vastgesteld worden dat de eerste rechter,
bij ontstentenis van enige aanduiding
van rechtsgrond vanwege de oorspronkelijke eisende partij, ambtshalve een
rechtsgrpnd heeft ingeroepen waarvan
(verweerster) geenszins kon weten- op
het ogenblik van ·de sluiting van de
debatten in eerste aanleg - dat dit de
door (eiseres) ingeroepen of in te roepen
rechtsgrond was; dat derhalve de eerste
rechter duidelijk het beginsel van de
accusatorische
rechtspleging
heeft
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niet ambtshalve de oorzaak en/of de
rechtsgrond van de ingestelde vordering
mag wijzigen; dat hij a fortiori in
burgerlijke zaken niet ambtshalve aan
een ingestelde
rechtsvordering een
rechtsgrond mag geven indien de
eisende partij nalaat dit te doen en de
verwerende partij de exceptio obscuri
libelli inroept; dat de eerste rechter had
moeten vaststellen dat de inleidende
dagvaarding de vereisten van artikel 702,
3", van het Gerechtelijk Wetboek miskende door onvoldoende aanduiding van
de middelen in rechte van de
vordering; dat derhalve de eerste rechter
had moeten vaststellen dat de vordering
niet rechtsgeldig was ingesteld, dat de
rechten van de oorspronkelijk verwerende partij waren geschonden vermits
zij de vordering ten grande niet vermocht te bestrijden en dat derhalve,
overeenkomstig de artikelen 702, 3", en
861 van het Gerechtelijk Wetboek, de
inleidende dagvaarding nietig was "•
terw1]J de rechtzoekende, in het gedinginleidend exploot voorwerp en oorzaak van zijn vordering dient aan te
duiden, dit wil zeggen datgene waartoe
de eis strekt en de gegevens waaruit de
gegrondheid ervan zou voortspruiten;
deze laatste gegevens, voor de eisende
partij, in het geheel niet in de juridische
redenen bestaan waarom de vordering
zou moeten worden toegekend, maar wel
in de feiten die het vorderingsrecht voor
deze partij zouden hebben doen ontstaan; de oorzaak van een vordering niet
de wettelijke of reglementaire grondslag
ervan is, noch het algemeen rechtsbeginsel dat de j\,\ridische gegrondheid ervan
zou meebretxgen, doch de loutere feiten
die de hypothese uitmaken waarop een
gegeven rechtsnorm, niet door de rechtzoekende nader te bepalen, van toepassing is; het hof van beroep, door als
oorzaak van een rechtsvordering, dit zijn
de middelen waarvan de vermelding
door het artikel 702, 3", van het Gerechtelijk Wetboek is opgelegd, de juridische
grondslag ervan te beschouwen en de
vermelding van deze grondslag te vereisen en door aldus aan de feitenrechter
de bevoegdheid te ontzeggen op een
door de rechtzoekende in zijn inleidend
exploot beschreven feitelijke hypothese,
de overeenkomstige rechtsregel toe te
passen, de artikelen 5, 702, 3" en 807 van
het Gerechtelijk Wetboek schendt :

Overwegende dat, ingaande op de
exceptie door verweerster opgeworpen, het hof van beroep de vorde-

ring van eiseres ontoelaatbaar verklaart « ingevolge de nietigheid van
de inleidende dagvaarding >>; dat het
tot deze nietigheid besluit omdat
voormelde dagvaarding weliswaar
een feitenrelaas bevat maar geen
« rechtsgrond >> opgeeft, hetgeen
verder in het arrest geexpliciteerd
wordt als zijnde een << onvoldoende
aanduiding van de middelen - in
rechte - van de vordering >>, zodat
ze << overeenkomstig de
artikelen 702, 3" en 861 van het Gerechtelijk Wetboek nietig is >>; dat de
rechter, in de context van het
arrest, aldus te kennen geeft dat,
naar zijn overtuiging, het exploot
van dagvaarding waarbij de hoofdvordering wordt ingesteld de rechtsregel moet opgeven die, naar het
oordeel van de oorspronkelijke
eiser, de gegrondheid van de verdering staven;
Overwegende dat artikel 702 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat het exploot van dagvaarding, op
straffe van nietigheid de opgave
bevat van onder meer << 3" het
onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van de
vordering >>;
Overwegende dat in deze bepaling
met het woord << middelen >> geen
rechtsregel is bedoeld maar de feitelijke gegevens die de vordering tot
grondslag liggen; dat het aan de
rechter staat, onder eerbiediging
van de rechten van de verdediging,
op de regelmatig aan zijn beoordeling voorgedragen feiten, zonder het
voorwerp noch de oorzaak van de
vordering te wijzigen, de rechtsregels toe te passen op grand waarvan
hij op de vordering zal ingaan of ze
zal afwijzen;
Overwegende dat het arrest niet
ontkent dat de bedoelde feitelijke
gegevens van de zaak regelmatig
aan de rechter werden onderworpen; dat het hof.van beroep, door
artikel 702, 3", van het Gerechtelijk
Wetboek aldus te interpreteren dat
het vereist dat eiseres in het exploot
van de dagvaarding de rechtsregels
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zou opgeven waarop ze haar vordering meende te mogen steunen,
voornoemd artikel schendt;
Dat het middel op dit punt
gegrond is;
Om die redenen, vernietigt de
bestreden beslissing; beveelt dat
van het thans gewezen arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing; houdt
de kosten aan en zegt dat erover
door de feitenrechter zal worden
beslist; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.
24 november 1978 1' kamer Voorzitter : de h. de Vreese, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Chihel
Gelljkluidende conclusie van de h.
Krings, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Butzler.

3' KAMER - 27 november 1978
1° RECHTERLIJKE

ORGANISATIE

- ARBEIDSHOF - OPENBAAR MINISTER!E UITOEFENING VAN HET AMBT.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

TERMIJN - SOCIALE ZAKEN - BETEKENING VAN HET ARREST VAN EEN ARBEIDSHOF IN NAAM VAN DE < AUDITEURGENERAAL BIJ HET ARBEIDSHOF » DIE
BETEKENING DOET DE CASSATIETERMIJN
NIET LOPEN.

3° RUSTEN
OVERLEVINGSPENSIOEN WERKNEMERS PENSIOEN
BEREKEND
WET

3

MET

APRIL

TOEPASSING

1962 -

VAN

DE

PENSIOEN WERKELIJK

EN

VOOR
DE
EERSTE
MAAL
V66R
1 JAN. 1968 INGEGAAN PENSIOEN DAT
VERDER GEREGELD WORDT BIJ DE WET
3 APRIL 1962.

4° RUSTSIOEN -

EN

OVERLEVINGSPEN-

WERKNEMERS PENSIOENEN
GEREGELD BIJ DE WET 8 APRIL 1962 LOOPBAAN - BEWIJS - VERMOEDEN VAN
TEWERKSTELLING TIJDENS DE OORLOGSJAREN VERMOEDEN DAT KAN WORDEN
OMGEKEERD DOOR HET BEWIJS DAT DE
ElSER TIJDENS DIE JAREN ALS ZELFSTANDIGE HEEFT GEWERKT.

1o De advocaten-generaal en substitu-

ten-generaal die dee] uitmaken van
het
auditoraat-generaal
bij
het

arbeidshoi oeienen het ambt van
openbaar ministerie uit onder het
toezicht en de Jeiding van de procureur-generaal bij het hoi van beroep
van de zetel en, derhalve, in diens
naam (1). (Impliciet.) (Artt. 143 en
145 Ger. W.)
2° De betekening van een arrest van een
hoi van beroep in naam van de
«auditeur-generaal bij het arbeidshof », is nietig en doet de cassatietermijn niet lopen (2). (Artt. 1051 en
1073 Ger. W.)
3° Het werknemerspensioen dat is berekend met toepassing van de wet
3 april 1962 en dat daadwerkelijk en
voor de eerste maal v66r 1 jan. 1968 is
ingegaan, blijit beheerst door de wet
3 april 1962, met uitzondering van
artt. 16, 21, 22 en 27 van die wet,
(Art. 75, § 1, 8°, K.B. nr. 50,
24 okt. 1967 .)
4° Het vermoeden van tewerkstelling tijdens de oorlogsjaren, vastgesteld bij
art. 3, derde lid, KB. 4 april 1962 tot
uitvoering van art. 11 Arbeiders- en
bediendenpensioenwet 3 apnl 1962
kan worden omgekeerd door het
bewijs dat de eiser tijdens die jm·en
als zelfstandige heeft gewerkt.
(RIJKSDIENST VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN
T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE LUIK, TOUMSIN)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestre-.
den arrest, op 6 april 1976 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid dat door de procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te Luik
tegen de voorziening is opgeworpen en
hieruit is afgeleid dat, aangezien het
arrest door hem op 2 juni 1976 aan eiser
werd betekend, de voorziening van
laatstgenoemde op 10 februari 1978 te
laat is ingesteld :

Overwegende dat uit de stukke_n
waarop het Hof vermag acht te
slaan blijkt dat de betekening van
het arrest gedaan werd « in naam
(1) Cass., 18 dec. 1972 (A.C., 1973, 384).
(2) Raadpl. Cass., 18 dec. 1972 (A.C., 1973,
384).
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Arbeidshof te Luik ";
Overwegende dat een dergelijke
betekening, die werd gedaan op
verzoek
van
een
onbestaande
gerechtelijke overheid, nietig is en
geen gevolg kan hebben;
Dat
het
middel
van
nietontvankelijkheid dus niet kan worden aangenomen :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2, 1349, 1352 van
het Burgerlijk Wetboek, 6 van het
Gerechtelijk Wetboek, 11 van de wet van
3 april 1962 betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor arbe1ders en
bedienden, 3, derde lid, van het koninklijk besluit van 4 april 1962 tot uitvoering van artikel 11 van de wet van
3 april 1962 betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor arbe1ders en
bedienden, 1, 4, 7, 8, 10, 75, § 3, 8o van het
koninklijk
besluit
nr.
50
van
24 oktober 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers,
32, § 1, 90, § 2.17, van het koninklijk
besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement
betreffende het rust-en overlevingspensioen voor werknemers, 28 en 97 van de
Grondwet,
do01·dat, na te hebben gezegd dat << de
Rijksdienst voor werknemerspensioenen
impliciet instemt met het beginsel zel±
dat de oorlogsjaren krachtens vermoeden in aanmerking worden genomen,
wat het arbeidshof in zijn arrest van
16 september 1975 heeft aangenomen,
doch de toepassing ervan wil beperken
tot het jaar 1939, met verwerping van de
jaren 1940 to't 1945 (welke aangenomen
worden
in
het
stelsel
van
de
zelfstandigen) » en dat « de Rijksdienst
voor werknemerspensioenen zegt dat het
pensioen van Toumsin, overeenkomstig
de tekst van artikel 75, § 3, 8°, van het
koninklijk
besluit
nr.
50
van
24 oktober 1967, geregeld wordt bij de
thans opgeheven wet van 3 april 1962 en
haar
uitvoeringsbesluit
van
4 april 1962 », het arrest de jaren
1939 tot 1945 geldig in aanmerking
neemt voor de beroepsloopbaan van de
tweede verweerder op grond dat :
« artikel 3, derde lid, van het koninklijk
besluit van 4 april 1962 inderdaad
bepaalde dat er een weerlegbaar vermoeden is van tewerkstelling als werknemer tijdens de oorlogsjaren; de meest
recente wetgeving (artikel 32, § 1, van

het koninklijk besluit van 21 december 1967) het weerlegbaar karakter
afzwakt van het vermoeden van tewerkstelling als werknemer tijdens de oorlogsjaren; het vermoeden slechts kan
weerlegd worden voor de perioden waarvoor de belanghebbende aanspraak kan
maken op een pensioen krachtens een
Belgische pensioenregeling, met uitzondering van die voor de zelfstand1gen
er dus wordt aangenomen dat de werknemer die een arbeid heeft uitgeoefend
tijdens de periode begrepen tussen
1 januari 1938 en 31 december 1945
geacht wordt deze arbeid als werknemer
voortgezet te hebben gedurende de
ganse periode begrepen tussen de
genoemde datum waarop zijn tewerkstelling
een
einde
nam
en
31 december 1945; zulks geldt voor de
heer Toumsin; artikel 32 van het
koninklijk besluit van 21 december 1967
legt, door het opstellen van een nieuwe
tekst, in die zin de tekst van een
vroegere wet uit die werd opgeheven en
die een reeds in 1962 gekende onrechtvaardige toestand herstelt; de rechter
moet die interpretatieve tekst toepassen
in aile zaken waarin, op het ogenblik dat
die wetten dwingend worden, geen einduitspraak over de rechtsvraag werd
gedaan; a fortiori, aangezien de vordering van de heer Toumsin een vordermg
tot herziening is van 23 oktober 1974,
mag hij zeker steunen op de wetgeving
van 21 december 1967 »,
terw1jl, eerste onderdeel, uit de regelmatig aan het atbeidshof overgelegde
stukken en inzonderheid uit de conclusie van de partijen bleek dat het rustpensioen van de tweede verweerder op
1 augustus 1965 was mgegaan; artikel 75,
§ 3, 8", van het koninklijk besluit nr. 50
van 24 oktober 1967 betreffende het rusten overlevingspensioen voor werknemers en artikel 90, § 2.17, van het
koninklijk besluit van 21 december 1967
tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende dat pensio'enstelsel
bepalen dat de pensioenen die daadw~~
kelijk en voor de eerste maal voor
1 januari 1968 ingaan, verder worden
beheerst door de wet van 3 april 1962 en
door
het
koninklijk
besluit
van
4 april 1962 tot uitvoering van artikel 11
van die wet; door te weigeren, zoals in
conclusie door de Rijksdienst voor werknemerspensioenen werd gevraagd, op
Toumsin de organieke regels van het
pensioenstelsel toe te passen, dat zijn
stelsel bleef voor de vaststelling van zijn
rechten voor de litigieuze perioden
1940-1945, het arrest de artikelen 11 van
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het koninklijk besluit van 4 april 1962,
75, § 3, 8", van het koninklijk besluit
nr. 50 van 24 oktober 1967 en 90, § 2-17,
van
het
koninklijk
besluit
van
21 december 1967 schendt;
tweede onderdeel, artikel 3, derde lid,
van
het
koninklijk
besluit
van
4 april 1962 tot uitvoering van artikel 11
van .de wet van 3 april 1962 betreffende
het rust- en overlevingspensioen voor
arbeiders en bedienden bepaalt dat « de
werknemer, die in de loop van de
periode begrepen tussen 1 januari 1938
en 31 december 1944 als loonarbeider
tewerkgesteld werd, een weerlegbaar
vermoeden van tewerkstelling geniet
voor de ganse periode begrepen tussen
de datum waarop zijn tewerkstelling een
einde nam en 31 december 1945 »; die
tekst duidelijk is en het « weerlegbaar
vermoeden , een wettelijk begrip is dat
in de artikeien 1349 en 1352 van het
Eurgerlijk Wetboek wordt bepaald; het
arrest, door te weigeren, via de uitlegging van die tekst, acht te slaan op het
voor hem geleverde tegenbewijs betrek-.
kelijk Toumsins statuut van zelfstandige
tijdens de periode 1940-1945, welk statuut uitsloot dat die jaren in aanmerking
konden genomen worden voor zijn pensioen volgens het stelsel voor de werknemers, de artikelen 11 van de wet van
3 april 1962, 3, derde lid, van het
koninklijk besluit van 4 augustus 1962,
1349 en 1352 van het Eurgerlijk Wetboek
schendt;
derde onderdeel, artikel 28 van de
Grondwet bepaalt dat aileen de wetgevende macht .een authentieke uitlegging
van de wetten kan geven en artikel 6
van het Gerechtelijk Wetboek zegt dat
de rechters in de zaken die aan hun
o01·deel zijn onderworpen geen uitspraak
mogen doen bij wege van algemene en
als regel geldende beschikking; het
arrest, door te beslissen dat artikel 32,
§ 2, van het koninklijk besluit van
21 december 1967 tot vaststelling van het
algemeen reglement betreffende het
rust- en overlevingspensioen voor werk'nemers
een
uitlegging
geeft
van
artikel 3, derde lid, van het koninklijk
besluit van 4 april 1962 tot uitvoering
van artikel 11 van de wet van
3 april 1962 betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor arbeiders en
bedienden, op die wijze een authentieke
uitlegging geeft van een wettelijke bep'aling door zich in de plaats van de
wetgever te stel!en (schending van
artikel 28 van de Grondwet) en bij wege
van algemene en · als regel geldende

beschikking uitspraak doet over het hem
onderworpen
geval
(schending van
artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek);
vjerde onderdeel, eiser in zijn regelmatig voor het arbeidshof neergelegde
bijkomende conc!usie aanvoerde dat « de
besluiten van 1967 een nieuwe W<?tgeving
ingevoerd hebben waarbij het vermoeden inzake de •Oorlogsjar:en onweerlegbaar werd verklaard in zoverre niet mag
worden bewezen, om de gerechtigde van
het stelsel van de werknemers uit te
sluiten, dat hij tijdens die periode het
statuut van zelfstandige had; ih die
omstandigheden een nieuwe tekst toepassen op een vroegere ~vet die hij
opheft, erop neerkomt aan die nieuwe
tekst terugwerkende kracht te verlenen;
geen enkele wet terugwerkende kracht
kan hebben behalve wanneer. de wetgever zulks uitdrukkelijk heeft bepaald;
het openbaar ministerie en de gei:ntimeerde Toumsin ten 'onrechte een tekst
die in werkelijkheid een oude wet opheft
en een nieuwe wet invoert, voor een
interpretatieve
tekst
willen
doen
houden >>; door te antwoorden dat « de
meest recente wetgeving (artikel 32, § 1,
van
het
koninklijk
besluit, van
21 december 1967) het weerlegbaar
karakter afzwakt van het vermoeden van
tewerkstelling als werknemer tijdehs de
oorlogsjaren ,, en die tekst « door het
opstellen van een nieuwe tekst, de tekst
van een vroegere wet (artikel 3, derde
lid, van het koninklijk beslui.t van
4 augustus 1962) uitlegt die reeds werd
opgeheven en die een reeds
in
1962 gekende onrechtvaardige . toe stand
herstelt » om vervolgens te beslissen dat
het « die interpretatieve tekst moet
toepassen, in aile zaken waarin, op het
ogenblik dat die wetten dwingend worden, geen einduitspraak over de rechtsvraag werd gedaan >> en dat inzo!fderheid de wetgeving van 21 de,cember. 1967
toepasselijk is « op een vraag tot herziening van 23. oktober 1974 >>, het arr~st,
onder voorwendsel van inte'rpretatie,
terugwerkende kracht verleent aan de
artikelen 1, 7 en 8 van het koninklijk
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 buiten
de grenzen bepaald bij artikel 75, § 3, 8",
en van het koninklijk besluit van
21
decemb.er
1967,
inzonderheid
artikel 32, § 1, en dus artikel 2 van het
Eurgerlijk Wetboek, de in het middel
bedoelde organieke bepalinger\. van de
pensioenwetten en artikel 97 van de
Grondwet schendt :

W at betreft het
tweede pnderdeel ..

eerste

en

het
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Dat, anderzijds, artikel 90, § 2.17,
erop gewezen te hebben dat de van het koninklijk besluit van
tweede verweerder als werknemer 21 december 1967 bepaalt dat « wortijdens de jaren 1930 tot 1938 heeft den opgeheven doch blijven verder
gewerkt, aanneemt dat wegens het de pensioenen beheersen die daadvermoeden van artikel 3, derde lid, werkelijk en voor de eerste maal
van het koninklijk besluit van v66r 1 januari 1968 ingaan ... het
4 april 1962 tot uitvoering van koninklijk besluit van 4 april 1962
artikel
11
van
de
wet van tot uitvoering van artikel 11 van de
3 april 1962 betreffende het rust- en wet van 3 april 1962 »;
overlevingspensioen voor arbeiders
Overwegende dat uit die bepalinen bedienden, het jaar 1939 even- gen
volgt
dat
de
wet
van
eens in aanmerking moet genomen 3 april 1962 en het uitvoeringsbeworden, en vervolgens beslist dat sluit van 4 april 1962 toegepast
voor die verweerder ook de jaren moeten worden voor de vaststelling
1940 tot 1945 in het stelsel van de van het pensioen van de tweede
werknemerspensioenen in aanmer- verweerder;
king worden genomen, op grand van
Dat het arrest bijgevolg de in de
de artikelen 11 van het koninklijk twee eerste onderdelen van het
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 middel
aangeduide
bepalingen
betreffende het rust- en overleving- schendt door op de tweede verweerspensioen voor werknemers en 32, der het stelsel van rustpensioen toe
§ 1, leden 1 en 6, van het koninklijk
te passen dat is ingesteld bij het
besluit van 21 december 1967 tot koninklijk besluit nr. 50 van
vaststelling van het algemeen regle- 24 oktober 1967;
ment betreffende het rust- en overDat het middel gegrond is;
levingspensioen voor werknemers;
Overwegende
dat ingevolge de
Overwegende dat blijkt uit de
stukken waarop het Hof vermag artikelen 580, 2°, 1017, tweede lid,
acht te slaan dat met ingang van en 1112, tweede lid, van het Gerech1 augustus 1965 aan de tweede telijk Wetboek, de kosten ten laste
ve:rweerder een pensioen werd toe- van eiser moeten gelegd worden;
gekend
en
dat
de
jaren
Om die redenen, vernietigt het
1940 tot 1945, die het arrest in arrest in zoverre het de jaren
aanmerking neemt voor de vaststel- 1940 tot 1945 in aanmerking neemt
ling van zijn pensioen als werkne- voor de vaststelling van het penmer, voordien ten voordele van ver- sioen van de tweede verweerder;
weerder als zelfstandige werden verwerpt de voorziening voor het
aangenomen;
Jverige; beveelt dat van dit arrest
Overwegende
dat,
enerzijds, melding wordt gemaakt op de kant
artikel 75, § 3, 8°, van het koninklijk van de gedeeltelijk vernietigde
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 beslissing.
bepaalt dat « worden opgeheven,
27 november 1978 3' kamer doch blijven verder de pensioenen Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsbeheersen die daadwerkelijk en voorzitter - Verslaggeve1· : de h. Closon
voor
de
eerste
maal
voor - Gelijkluidende conclusie van de h.
1 januari 1968 ingaan ... de wet van Duchatelet, advocaat-generaal - Advo3 april 1962, met uitzondering van caat: mr. Dassesse.
de artikelen 16, 21, 22 en 27 »; dat
die beperking niet geldt voor
2' KAMER - 28 november 1978
artikel 11 van de genoemde wet
waarin wordt gezegd dat de loop- 'voORZIENING IN CASSATIE - TERbaan v66r 1945, die recht geeft op
:viiJN - STRAFZAKEN - VOORZIENING TEGEN
het pensioen, bewezen mag worden
EEN OP TEGENSPRAAK GEWEZEN EINDBESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERdoor alle rechtsmiddelen, getuigen
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ.
en vermoedens inbegrepen;
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Te Jaat ingediend en derhalve niet
ontvankelijk is de voorziening die na
het verstrijken van de bij art. 373 van
het Wetboek
van
Strafvordering
bepaalde termijn wordt ingesteld
tegen een op tegenspraak gewezen
eindbeslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschapp1j (1).
(VANDER STEEN)
ARREST

Met de notitie overeenstemmend arrest.
28 november 1978 2' kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, aEdelingsvoorzitter Verslaggever : de t •.
Lebbe - Gehjkluidende conclusie v.m
de h. Tillekaerts, advocaat-generaal.
3' KAMER - 27 november 1978

CASSATIEMIDDELEN-

BESLISSING VAN
DE HERKEURINGSRAAD - MIDDEL BETREFFENDE VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE
GROND- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

Niet ontvankelijk, tot staving van een
voorziening tegen een beslissing van
de Herkeuringsraad, is het middel ten
betoge dat de dienstplichtige vrijlating
van dienst op morele grand kon genieten, wanneer die beslissing daarover
geen uitspraak heeft gedaan, nu de
Herkeuringsraad daartoe trouwens
niet bevoegd was. (Art. 39 Dienstplichtwet.)
(ROUGE)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
27 november 1978 3' kamer Voorzitter en verslaggever : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
advocaat-generaal.
2' KAMER - 28 november 1978

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN- VALSHEID IN GESCHRIFTEN
- VERDICHTE AKTEN DIE BEDRIEGLIJK ZIJN
OPGEMAAKT- MOGEL!JKHEID VAN NADEEL
VOOR DERDEN- STRAFBARE VALSHEID.

Verdichte akten, zoals fictieve facturen,
die bedrieglijk zijn opgemaakt, kunnen valsheid in geschriften opleveren
(1) Cass., 3 april 1973 (A.C., 1973, 776) en
17 aug. 1977 (ibid., 1977, 1142).

in zoverre zij, door het gebruik waarvoor zij z1jn opgemaakt, nadeel aan
derden kunnen berokkenen en tegen
hen uitwerking kunnen hebben (2).
(Sw., artt. 193 en 196.)
(VAN BRUSSELEN, VAN REETH
T. VANDER KRU!JS, VENDRAME)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 mei 1978 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen tweede verweerder ingestelde
strafvordering en civielrechtelijke
vordering :
Overwegende
dat
de
eisers,
beklaagden, geen hoedanigheid hebben om cassatieberoep in te stellen
tegen de beslissing op de strafvordering ingesteld tegen een medebeklaagde; dat op civielrechtelijk
gebied geen geding tussen de eisers
en de tweede verweerder aanhangig
is gemaakt en het arrest geen
veroordeling inhoudt van de eisers
ten voordele van tweede verweerder;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen de eisers ingestelde strafvordering en civielrechtelijke vordering:
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 130, 182, 183 van
het Wetboek van Strafvordering, 193,
196 van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest de eisers veroordeelt
wegens
de
telastleggingen
A.5 (valsheid in geschriften en gebruik
van valse geschriften) en B (oplichting,
zoals door het arrest beperkt) op grond
dat : « uit het strafdossier en het
onderzoek voor het hof van beroep
gedaan, bewezen is gebleven dat de
(2) Cass., 21 dec. 1959 (A.C, 1960, 368);
raadpl. Cass., 18 maart 1975. {ibid., 1975, ni;
807), 9 maart 1976 (ibid., 1976, 743, 778) en
15 maart 1978 (ibid., 1978, 835).
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uitgevoerd; zelfs in de stelling van eerste
en tweede beklaagden (de eisers), deze
facturen onregelmatig waren daar zij
opgesteld werden om aan tweede en
derde beklaagde ( tweede eiser en tweede
verweerder) toe te Iaten hogere bedragen te ontvangen dan die welke contractueel waren bedongen, en zulks buiten
weten en zonder akkoord van de burgerlijke partij ,, en, na te hebben geoordeeld
dat de verklaringen van derde beklaagde
dienden verkozen te worden boven die
van eerste en tweede beklaagde overweegt " dat uit wat voorafgaat volgt dat
de telastlegging A.5 bewezen is gebleven
door het onderzoek voor het hof van
beroep gedaan; dat het bedrag van de
gepleegde oplichtingen - telastlegging B
- meteen client te worden herleid van
140.750 frank tot 102.600 frank , en de
eisers veroordeelt om aan de burgerlijke
partij de som van 102.600 frank te
beta! en,

terwjjl, eerste onderdee},< het in de
telastlegging A onder punt 5 vermelde
feit slechts betrekking heeft op een
factuUI·, nr. 3/75 van 17 januari 1975, ten
belope van 51.300 frank, uitgaande van
Vendrame Rino, en terwijl de onder
telastlegging B bedoelde feiten geen
andere zijn dan de in de telastlegging A
vermelde feiten en uit de bewoordingen
van het arrest blijkt dat het bewezen
verklaarde gedeelte van de telastlegging B slaat op de materiele feiten
omschreven in de telastlegging A onder
punt 5, zodat het arrest, door de eisers
ook op civielrechtelijk gebied te veroordelen . we gens het opstellen van twee
valse facturen en aldus te oordelen over
niet in de telastlegging vermelde feiten,
niet wettelijk verantwoord is (schending
van de artikeleri 130, 182 en 183 van het
.Wetboek van Strafvordering);
tweede onderdeel, het arrest niet vaststelt dat de bewezen verklaarde feiten
alle bestanddelen verenigen van de misdrijven valsheid in geschriften, gebruik
ervan en oplichting, en meer bepaald,
. wat het misd:djf oplichting betreft,
nalaat te bepalen welke de « listige
kunstgrepen " waren die werden aangewend en na te gaan of deze determinerend waren voor de afgifte van de
gelden, nu de eisers in conclusie uitdrukkelijk betwistten
valsheid in
· geschriften en/of oplichting te hebben
gepleegd "• en stelden « dat bedoelde
telastleggingen niet bewezen zijn >>,

zo¢at het arrest niet regelmatig met
redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, in de verhouding
tussen klant en opdrachtgever, een factuur geen geschrift is in de zin van de
artikelen 193 en 196 van het Strafwetboek, zodat het arrest door de vastgestelde en bewezen verklaarde feiten,
bedoeld in de telastlegging A.5, te
beschouwen als constitutief voor het
misclrijf valsheicl in geschriften, de
artikelen 193 en 196 van het Strafwetboek schenclt :

Overwegende dat de eisers en
tweede verweerder vervolgd werden,
als daders of mededaders, onder
meer, onder de telastlegging A.5,
wegens valsheid in geschriften en
gebruik van een vals stuk, namelijk
een
factuur
nr.
3/75
van
17 januari 1975, ten belope van
51.300 frank, en, onder de telastlegging B, wegens oplichting, ten
naclele van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Van Geel Systems >>, v.oor een
globaal bedrag van ten minste
140.750 frank; dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de telastlegging B
onder meer het bedrag bedoelde dat
door de beklaagden werd bekomen
door het aanwenden van de twee
facturen van 17 januari 1975, waaronder de in de telastlegging A.5
bedoelde factuur nr. 3175;
Overwegende dat de eerste rechter vaststelde : ,; dat Van Reeth en
Vendrame op 17 januari 1975, elk,
een
factum· . ten
belope
van
45.000 frank + 6.300 frank
51.300 frank opstelden voor het uittimmeren van consoles en het
rechttrekken van muren; dat de drie
beklaagden toegeven dat deze werken in werkelijkheid reeds begrepen waren in de overeengekomen
eenheidsprijs van 250 frank per m';
dat dubbele facturatie in wezen
valse facturatie is; dat aan het
bedrieglijk opzet of oogmerk om te
schaden niet kan getwijfeld worden;
dat beklaagden zich sommen wilden
toeeigenen die hun contractueel niet
toekwamen >>; dat de eerste rechter
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A.5 bewezen verklaarde met betrek- toe te Iaten hogere bedragen te
king tot de twee factm·en van ontvangen dan die welke contrac17 januari 1975 doch ook de telast- tueel waren bedongen, en zulks builegging B tot beloop van het totaal ten weten en zonder akkoord van
bedrag van die twee facturen, de burgerlijke partij >>;
namelijk 102.600 fr<\nk; dat hij aldus
_Dat het arrest verder uitvoerig
op onaantastbare wijze heeft geooruiteenzet
waarom de verklaringen
deeld dat de feiten met betrekking
tot
de
twee
facturen
van van de tweede verweerder, die voor17 januari 1975 begrepen waren in hield dat het ging om !outer ficti~ve
de feiten die tot de vervolgingen facturen opgesteld op verzoek en
aanleiding gaven, en hij dit ver- grotendeels ten voordele van eerste
mocht te doen, nu de omschrijving eiser, te verkiezen .zijn boven die
van de telastlegging A.5 in de dag- van de eisers, die voorhielden dat
vaarding s!echts een voorlopig de op de kwestieuze facturen verkarakter had; dat hij, na tegen. de melde werken werden uitgevoerd;
beklaagden een straf te hebben
Dat het arrest aldus in verband
uitgesproken wegens de aldus aan- met de telastlegging van valsheid in
gehouden te!astleggingen en andere, geschriften en gebruik ervan het
hen veroordeelde om aan eerste bedrieglijk opzet van de eisers en
verweerder, als zaakvoerder van de het nadeel voor de burgerlijke partij
personenvennootschap met beperkte releveert en, in verband met de
aansprakelijkheid
« Van
Gee! telastlegging van oplichting, buiten
Systems "• een bedrag te betalen het bedrieglijk opzet, ook de listige
van 155.100 frank, waarin begrepen kunstgreep, die erin bestond voor
102.600 frank, dit is het bedrag van niet-uitgevoerde werken facturen op
de twee facturen van 17 ja- te stellen of te Iaten opstellen om
door de burgerlijke partij nietnuari 1975;
verschuldigde bedragen te doen
Overwegende dat het arrest aller- betalen;
eerst releveert dat tweede eiser en
tweede verweerder als onderaanneOverwegende dat de rechter in
mers door de aannemer personen- hoger beroep oordeelt dat doo·r het
vennootschap met beperkte aan- strafdossier en het onderzoek voor
sprakelijkheid «Van Geel Systems >> het hof van beroep bewezen is
werden belast met werken in gebleven dat de werken vermeld in
gebouwen toebehorende aan de per- de facturen van 17 januari 1975 niet
sonenvennootschap met beperkte werden uitgevoerd en hieruit volgt
aansprakelijkheid « Forest >> en dat dat de telastlegging A.5 bewezen is
eerste eiser, toenmaals in dienst van gebleven, terwijl het bedrag van de
de
personenvennootschap
met gepleegde oplichtingen (telastlegbeperkte aansprakelijkheid << Van ging B) meteen dient verminderd te
Geel Systems "• zelf de facturen worden van 140.750 frank tot
opstelde die door tweede eiser en 102.600 frank; dat hij, na te hebben
tweede verweerder werden doorge- beslist dat slechts de telastleggingen
stuurd aan de personenvennoot- A.5 en B, enkel tot be loop .van
schap met beperkte aansprakelijk- 102.600 frank, dienen aangehouden
heid <<Van Geel Systems >>;
te worden, de tegen de beklaagden
Overwegende dat
het
arrest door de eerste rechter uitgesproken
vervolgt : « dat op te merken valt straf behoudt voor de aangehouden
dat, zelfs in . de stelling van de telastleggingen en, op civielrechteeerste en de tweede beklaagde (de lijk gebied, de beklaagden solidair
eisers), deze facturen onregelmatig veroordeelt om aan de burgerlijke
waren daar zij werden opgesteld om partij de som van 102.600 frank te
aan tweede en derde beklaagden be tal en;
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Dat het eerste onderdeel derhalve
niet kan worden aangenomen en
het tweede onderdeel feitelijke
grondslag mist;
Overwegende, wat het derde
onderdeel betreft, dat verdichte
akten, zoals fictieve facturen, die
bedrieglijk opgemaakt zijn, een
valsheid in geschriften kunnen uitmaken, in zoverre zij door het
gebruik waarvoor ze zijn opgemaakt, nadeel aan derden kunnen
berokkenen en tegen hen uitwerking kunnen hebben; dat uit de
overwegingen van het arrest blijkt
dat het hof van beroep oordeelt dat
deze vereisten vervuld zijn;
Dat het arrest derhalve een juiste
toepassing van de artikelen 193 en
196 van het Strafwetboek maakt en
dat het onderdeel faalt naat recht;
En overwegende, wat de beslissing op de strafvordering betreft,
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, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
28 november 1978 2' kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h.
Boon - Gelijkluidende conclusie van de
h. Tillekaerts, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. De Gryse, Van Ryn.
2'

KAMER -

28 november 1978

BESCHERMING
VAN
DE
MAATSCHAPPIJ {WET TOT) - BESLISSING
VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN
DE MAATSCHAPPIJ, WAARBIJ DE WEDEROPNEMING VAN EEN OP PROEF IN VRIJHEID
GESTELDE GEINTERNEERDE WORDT BEVOLEN- WETTIGHEID- VOORWAARDEN.

Wanneer een op proef in vrijheid
gestelde gei'nterneerde op vordering
van de procureur des Konings wederopgenomen is in een psychiatrische
afdeling, kan de commissie tot
bescherming van de maatschappij de
wederopneming van de betrokkene in
een door haar aangewezen inrichting

slechts bevelen als zij in haar beslissing vaststelt dat de voorwaarden voor
de wederopneming vervuld ZJjn {1).
(Art. 20 Wet. bescherm. maatsch.).
(ELSEN)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 16 oktober 1978
gewezen door de Commissie tot
bescherming van de maatschappij
ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de hulpgevangenis te Leuven;
Overwegende dat de beslissing
uitspraak doet over de wederopneming van eiser, op proef in vrijheid
ge_stelde gei:nterneerde, in een psychiatrische afdeling;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 20 van de wet van
1 juli 1964 tot bescherming van de
maatschappij :

Overwegende dat, krachtens artikel 20 van de genoemde wet, een op
proef in vrijheid gestelde gei:nterneerde op vordering van de procureur des Konings opnieuw in een
psychiatrische afdeling kan worden
opgenomen, indien in zijn gedragingen of zijn geestestoestand een
gevaar voor de maatschappij waarneembaar is, met name wanneer hij
de hem opgelegde voorwaarden niet
in acht neemt; dat vervolgens de
commissie tot bescherming van de
maatschappij over de wederopneming van de betrokkene in een
inrichting, die zij aanwijst, uitspraak doet; dat de commissie echter vooraf dient na te gaan of de
voorwaarden voor de wederopneming vervuld zijn en zulks in haar
beslissing client vast te stellen;
Overwegende dat de commissie
ten deze, uitspraak doende over de
wederopneming van eiser in een
psychiatrische inrichting, na de procureur des Konings te hebben
gehoord, beslist « dat betrokkene
zijn internering verder zal moeten
(1) Cass., 2 mei en 17 aug. 1978 (A.C., 1978,
1024, 1290).
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enkele grond dat zijn geestestoestand niet voldoende verbeterd is en
dat de reclassering niet verzekerd
is;
Overwegende dat eiser geYnterneerd werd bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Leuven van
19 februari 1975 en op proef in
vrijheid werd gesteld bij beslissing
van de commissie van 10 juli 1978,
dit onder verplichting bepaalde
voorwaarden na te leven; dat uit de
redengeving van
de bestreden
beslissing niet blijkt of de wettelijke
voorwaarden van wederopneming al
dan niet vervuld zijn;
Dat de beslissing mitsdien niet
wettelijk is verantwoord;
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 Commissie tot bescherming
van de maatschappij ingesteld bij
de psychiatrische afdeling van de
hulpgevangenis te Leuven, anders
samengesteld.
28 november 1978 ·- 2' kamer Voorzitter : Ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
Delva - Gelijkluidende conclusie van de
h. Ti!lekaerts, advocaat-generaal.
Van dezelfde dag, een analoog arrest op
voorziening ingesteld door Flawinne tegen een
beslissing gewezen op dezelfde datum door
dezelfde commissie tot bescherming van de
maatschappij inzake hemzelf.

2' KAMER - 28 november 1979

1° BESCHERMING

VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT) - COMMISSIE

TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
DIE BESLIST OVER DE INVRIJHEIDSTELLING
VAN EEN GEINTERNEERDE - GEEN VASTSTELLING VAN HET VERHOOR VAN DE GE.iNTERNEERDE EN DE DIRECTEUR OF DE
GENEESHEER VAN DE INRICHTING- NIET!GHElD VAN DE BESLISSING.

2° RECHTERLIJKE
• .:T

ORGANISATIE

STRAFZAKEN SAMENSTELLING VAN
RECHTSCOLLEGE GERECHTELIJK

WETBOEK, ART.
STRAFZAKEN.

779 -

fOEPASSELIJK IN

3° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT) - COMMISSIE
TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
DIE BESLIST OVER DE INVRIJHEIDSTELLING
VAN EEN GElNTERNEERDE- LEDEN VAN DE
COMMISSIE DIE NIET ALLE ZITTINGEN OVER
DE ZAAK HEBBEN BIJGEWOOND - NIETIGE
BESLISSING.

1" Nietig is de beslissing van de commis-

sie tot bescherming van. de maatschappij over de invrijheidstelling van
een geFnterneerde, wanneer noch uit
de beslissing noch uit enig ander stuk
waarop het Hof ve1mag acht te slaan
blijkt dat de geinterneerde en de
directeur of de geneesheer van de
inrichting ziJn gehoord (1). {Wet tot
bescherming van de maatschappij,
artt. 16 en 18.)
2"

Art. 779 Ger. W is toepasseiljk in
strafzaken (2). (Impliciet.)

3"

Nietig is de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij over de invrijheidstelling van
een geinterneerde, wanneer niet al de
leden van die commissie aanwezig
waren op een zitting waarop de zaak
werd behandeld (3). (Art. 779, eerste
lid Ger. W.)
(BAUDEWIJNS)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 19 oktober 1978
gewezen door de Commissie tot
bescherming van de maatschappij
ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Vorst;
Overwegende dat de beslissing
het verzoek tot invrijheidstelling
van eiser, gei:nterneerde, verwerpt;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 16,
18 van de wet van 9 april 1930 tot
bescherming van de maatschappij en
779 van het Gerechtelijk Wetboek :

Overwegende dat artikel 18 van
de genoemde wet, met verwijzing
naar artikel 16 van dezelfde wet,
(1) Raadpl. Cass., 1 maart 1976 (A.C., 1976,
748), en 14 juni 1976 (ibid, 1976, 1143).
(2) Cass., 22 maart 1!!77 (A.C., 1977, 789).
(3) Raadpl. Cass., 1!1 juni 1974 (A.C., 1974,
1144), 7 dec. 1976 (ibid, 1977, 395),- en 3 mei
1978 (ibid, 1978, 1040).
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of de geneesheer van de inrichting
tot bescherming van de maatschappij en de ge!nterneerde moeten
worden gehoord door de commissie
vooraleer wordt beslist over het
verzoek tot invrijheidstelling van de
gei:nterneerde;
Overwegende dat uit de beslissing
blijkt dat zij genomen werd door de
commissie samengesteld uit de
heren Dykmans, voorzitter, Wolff,
advocaat, en Legrand, geneesheer;
dat de beslissing geen melding
maakt van het verhoor van de
directeur of de geneesheer van de
inrichting en nopens de gei:nterneerde vermeldt : « deze laatste
bezocht en gehoord in de inrichting
waar de internering plaatsheeft,
door de commissie, samengesteld
zoals gezegd in het proces-verbaal
van 28 september 1978, hierbij
gevoegd >>; dat uit dit proces-verbaal
van 28 september 1978 blijkt dat de
gei:nterneerde, de directeur en de
geneesheer van de inrichting door
de commissie, samengesteld uit de
heren Dykmans, voorzitter, Van
Hoof, advocaat, en Legrand, geneesheer, werden gehoord tijdens haar
vergadering te Merksplas, en dat
" de beslissing te Vorst op
5 oktober 1978 zal worden genamen»;
Overwegende dat hieruit volgt dat
noch eiser noch de geneesheer of
directeur van de inrichting tot
bescherming van de maatschappij
werden gehoord door de commissie
die over het verzoek tot invrijheidstelling heeft beslist en dat, nu de
commissies tot bescherming van de
maatschappij, wanneer zij uitspraak
doen over geschillen betreffende de
individuele
vrijheid,
eigenlijke
gerechten zijn, de beslissing genamen werd door een commissie
waarvan de leden niet alle zittingeri
over de zaak hebben bijgewoond;
Om die redenen, vernietigt de
bestreden beslissing; beveelt dat
melding van dit arrest zal worden
gemaakt up de kant van de vernietigde beshssmg; verwijst de zaak

naar de anders samengestelde Commissie tot bescherming van de
maatschappij ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Vorst.
28 november 1978 2' kamer Voorzdter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h.
Boon - Gehjkfujdende conclusje van de
h. Tillekaerts, advocaat-generaal.
2'

KA~IER -

29 november 1978

1° VERJ ARING -

STRAFZAKEN - OVERTREDING VAN DE C.A.O.-WET- TERMIJN.

2° VERJARING --

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VEROORDELENDE BESLISSING
OVERTREDING
VAN
DE
C.A.O.-WET
GEFLEEGD TUSSEN TWEE DATA, ZONDER VERDERE AANDUIDING ONMOGELIJKHEID
VOOR HET HOF TE TOETSEN OF DE STRAFVORDERING AL DAN NIET VERJAARD WASVERNIETIGING MET VERWIJZING.

3° CASSATIE -

OMVANG STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERNIETIGI:'I:G MET VERWIJZING VAN DE BESLISSING
OF DE STRAFVORDERING WEGENS DE ONMOGEL!.JKHEID VAN HET HOF TE TOETSEN OF
DIE VORDERING ALDAN NIET VERJAARD WAS
- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OF DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING DIE HET
GEVOLG IS VAN DE EERSTE.

4° VERJARING -

STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOLGEND U!T
EEN MISDRIJF RECHTSVORDERING VERJAARD DOOR VERLOOP VAN VIJF JAREN TE
HEKENEN VAN DE DAG WAAROP HET MISDHIJF IS GEPLEEGD RECHTSVORDERING
DIE EVENWEL NIET VERJAARD KAN ZIJN
V06R DE STRAFVOHDERING.

5° VERJARING -

STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERJARING
VAN DE STRAFVORDERING OMSTANDIGHEID ZONDER GEVOLG OP DE TIJDIG INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

6° WETTEN EN BESLUITEN -

BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDEDE WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MAANDEN
VERBINDEND
VERKLAARD
INKOMEN
BIJ

K.B. 9

SEPT.

1975- VORMEN
608 GER. W.

EEN WET

IN DE ZIN VAN ART.

VAKANTIEGELD
GEEN
BESTANDDEEL VAN DE BEZOLDIGING IN DE
ZIN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-

-361KOMST VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDE DE
WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MAANDINKOMEN, VERBINDEND VERKLAARD BIJ K.B.

9 SEPT. 1975.
1• De strafvordering volgend uit een

overtreding van de CA.O.-wet is noodzakelijk verjaard wanneer, bij ontstentenis van een grond tot schorsing van
de verjaring, twee jaren verlopen zijn
sinds de feiten zich hebben voorgedaan (1). (Art. 61 C.A.O.-wet.)
2• Wanneer de bestreden beslissing, zon-

der verdere aanduiding, de beklaagde
veroordeelt wegens een overtreding
van de CA.O.-wet, die is gepleegd
tussen een bepaalde datum en een
andere datum, en noch uit het vonnis
noch uit enig stuk waarop het Hoi
vermag acht te slaan blijkt dat het feit
is gepleegd minder dan een jaar v66r
de datum van een daad van onderzoek
of van verviilging waardoor de verja-ring wordt gestuit en die zeit minder
dan een jaar v66r de uitspraak van het
vonnis heeft plaatsgehad, of dat zich
een verjaringschorsend feit heeft voorgedaan, is het voor het Hoi on_mogelijk
na te gaan of de strafvordering op de
dag van de uitspraak van het vonnis al
dan niet was verjaard; het vernietigt
bijgevolg, met verwijzing, de veroordelende beslissing (2).

3• Vernietiging van de beslissing op de

strafvordering, die met verwijzing is
uitgesproken omdat het Hot niet kan
nagaan of die rechtsvordering al dan
niet verjaard was, brengt vernietiging
mede van de beslissing op de burl{erlijke rechtsvordering die het gevolg is
van de eerste beslissing (3).
4•

De burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf is verjaard door
verloop van vijf jaren te rekenen van
de dag waarop het misdrijf is
trepleel{d, zonder dat zij verjaard kan
zijn v66r de strafvordering (4). (Art.
26 Voorafg. Tit. Sv.)

5• De verjaring van de strafvordering

brengt geen verjaring mede van de
tijdig ingestelde burgerlijke rechtsvordering (5). (Art. 26 Voorafg. Tit. Sv.)
6• De bepalingen van de collectieve·
arbeidsovereenkomst van 25 juli 1975
betreffende de waarborg van een
gemiddeld m!landinkomen, verbindend

(1) Ingevolge art. 11 K.B. nr. 15 van 23 okt.
1978 tot verlenging van de verjaringstermijn
van de strafvordering die in sommige sociale
wetten zijn ingeschreven (van kracht vanaf
18 nov. 1978) is de verjaringstermijnen van
een jaar van art. 61 van de wet van
5 dec. 1968, verlengd tot drie jaar.
(2) (3) Raadpl. Cass., 24 jan. 1978 (A.C., 1978,
620) en de noot get. E.K.

(4) (5) De regels betreffende de verjaring
van de burgerlijke rechtsvordering volgend uit
een misdrijf zijn vastgesteld bij de artt. 26 en
27 wet 17 april 1878 Voorafg. Tit. Sv., gew. bij
art. 1 wet 30 mei 1961. Volgens die bepalingen
verjaart de burgerlijke rechtsvordering volgE.nd uit een misdrijf door verloop van vijf
jaren te rekenen van de dag waarop het
misdrijf is gepleegd zonder dat zij kan verjaren v66r de strafvordering (art. 26). Wanneer
de burgerli.j::P. rechtsvordering te bekwamer
tijd is ingesteld, loopt de verjaring niet meer
tegen de eiser totdat een in kracht van .
gewijsde gegane beslissing het geding beiiindigd heeft (art. 27, eerste lid). Heeft de
beslissing enig voorbehoud erkend, dan is de
eis die strekt om over het voorwerp van dat
voorbehoud vonnis te doen wijzen, ontvankelijk gedurende dertig jaren na de uitspraak.
(Art. 27, tweede lid.)
De burgerlijke rechtsvordering verjaart dus
binnen een termijn van ten minste vijf jaar.
Die termijn kan Ianger zijn dan vijf jaar niet
enkel als de normale termijn van verjaring
van de strafvordering wegens de aard van het
misdrijf Ianger is (zoals voor de misdaden),
maar ook als de verjaring van de strafvordering na meer dan vijf jaar verkregen is
wegens stuiting of schorsing van de verjaring.
Ingevolge art. 27, eerste lid, schorst de tijdig
ingestelde burgerlijke rechtsvordering de verjaring van die rechtsvordering totdat een in
kracht van gewijsde gegane beslissing aan het
geding een einde heeft gemaakt.
Zulks is ongetwijfeld het geval wanneer de
burgerlijke rechtsvordering is ingesteld voordat de strafvordering is verjaard; talrijke
arresten van het Hof hebben aldus beslist dat
het verval van de strafvordering door verjaring
en de daaruit voortvloeiende cassatie geen
invloed hebben op de v66r de verjaring van de·
strafvordering ingestelde burgerlijke rechtsvordering. (Cass., 17 juni 1963, Bull. en Pas.,
1963, I, 1086; 20 juli 1964, ibid., 1964, I, 1174;
21 feb. 1967, A.C., 1967, 787; 3 en 10 maart 1969,
ibid., 1969, 616 en 635; 8 dec. 1969, ibid., 1970,
339; 11 jan. 1971, ibid., 1971, 448; 15 mei 1972,
ibid., 1972, 852; 14 nov., 1973, ibid., 1973, 259;
28 mei 1973, ibid., 1973, 941; 12 nov. 1973, ibid.,
l974, 299; 18 feb. 1975, ibid., 1975, 678;
21 feb. 1977, ibid., 1977, 676; 21 sept. en
11 okt. 1977, ibid., 1978, 99 en 193; 25 jan. 1978,
ibid., 1978\ 625; 20 sept. 1978; raadpl. Cass.,
24 aug. 1967, ibid., 1967, 133, en 6 jan. 1969,
ibid., 1969, 419.)
Is dat echter ook het geval wanneer de
strafvordering verjaard is minder dan vijf jaar
te rekenen van de dag van het misdrijf en de
burgerlijke rechtsvordering wordt ingesteld
binnen die termijn van vijf jaar na verjaring
van de strafvordering ?

-362verklaard bij K.B. · 9 sept. 1975 ingevolge de C.A.O.-wet, vormen een wet
in de zin van art. 608 Ger. W. (6).
(Impliciet.)
7o Het vakantiegeld is een bestanddeel
van de bezoldiging in de zin van de
door de Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkoms1
van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld maandinkomen, verbindend verklaard bij KB.
9 sept. 1975. (Artt. 3 en 4 C.A.O.-wet
25 juli 1975).
(LEDOUX, ' EUCHER » N.V., « COMPTOIR CENTRAL D'ELECTRICITE , N.V. T. ORBAN, WREN,
ASSELMAN, GOBLET)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 maart 1978 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
I. Op de voorziening van eiser,
beklaagde:
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering jegens eiser :
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 21 tot
25 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering, 61 van de
wet van 5 december 1968 betreffende de
collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire comites
en
97 van de
Grondwet:

rekenen van de dag waarop de misdaad, het
wanbedrijf of de overtreding werd gepleegd ».
De wet van 30 maart 1891 heeft een
afwijking ingevoerd van het in de wet van
17 april 1878 neergelegde beginsel volgens
hetwelk een verband bestaat tussen de verjaring van de strafvordering en de verjaring van
de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een
misdrijf, t.w. schorsing van de verjaring van
de burgerlijke rechtsvordering 'wanneer zif te
hekwamer tiid is ineesteld ICass .. 19 feb. 1914.
Bull. en Pas., 1914, I, 113, en de conclusie van
de Procureur-Generaal Terlinden, 28 feb. 1946,
ibid., 1946, I, 91; 16 feb. 1955, (verenigde
kamers), ibid., 1955, I, 649; 25 mei 1959, ibid.,
1959, I, 974; 13. okt., 1960, ibid., 1961, I, 161;
20 juli 1961, ibid., 1961, I, 1209).
Die wet heeft art. 26 met een tweede lid
aangevuld als volgt : " Wanneer echter de
burgerlijke vordering terzelfdertijd als de
strafvordering en voor dezelfde rechters vervolgd ofwel afzonderlijk vervolgd, regelmatig
werd ingesteld te bekwamer tijd, loopt de
verjaring, behoudens afstand of verval van het
geding, tegen de eiser niet gedurende de
behandeling van de eis tot herstelling van de
schade door het m1sdrijf veroorzaakt ».
Voor de toepassing van die regel, gelet op de
context van de artt. 21, 22 en 23, kon de
zinsnede " wanneer de burgerlijke rechtsvordering
rege!mat1g te bekwamer tijd
ingesteld » slechts worden uitgelegd als volgt :
wanneer de burgerli]ke rechtsvordering
regelmatig v66r de verJaring van de strafvordermg is ingesteld ''·
Onder het stelsel van de wet van
30 mei 1961 geldt niet meer dezelfde regeling.
" Art. 26 van het antwerp », leest men in het
verslag
van
de
Sen8:atscommissie
van
Just!T.ie « voert integendeel voor de burgerlijke
vordering volgend uit een overtreding van de
strahvf>t,

een

eenvorm1ge

verJaringstermijn

van VIJf jaren in, ongea"ht de aard van het
m1sdrqf. dus zowel voor een misdaad en een
wanbt"drlJf als voor een overtredmg. Is de
vordPnng b1nnen die termJ}n ingesteld, dan
s"horst art. 27 de verwnng totdat een in
kracht van gew1jsde gegane beshssmg aan het
Cl\'IelrechLeiljk ged1ng een einde maakt

V661' de inwerkingtreding van de wet van
30 mei 1961 hestand dat probleem met.
Volgens de oorspronkelijke regels van de
wet van 17 april 1878, ongeacht het aangesproken gerecht, verjaarde de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdnjf op dezellde
wijze als de strafvordering, nl. na verloop van
een zekere termijn te rekenen van de dag
waarop bet misdrijf was gepleegd : in begmsel, en onder voorbehoud van bijzondere
termijnen, tien jaar voor de misdaden (art. 21),
drie jaar voor de wanbedrijven (art. 22), zes
maanden voor de overtredingen (art. 23). De
stuiting en de schorsing van de verjaring van
beide vorderingen waren geregeld bij de
artt. 21, 22, 23, 26 en 27 van de wet. In verband
met de stuiting van de verjaring bepaalde
art. 26 a.m. :« De verjaring wordt aileen gestuit
door de daden van onderzoek of van vervolging die plaatshebben binnen de termijnen
van tien jaar, drie jaar of zes maanden. .te

»,

(Verslag van de Senaatscommissie van
J usu ue. Gedr. St., Sen. bwt. zitt., 1956-1957,
loH. o. z1e ook het verslag van de Senaatscommissie van Justltte, Gedr. St., Kamer, gew.
Zltt., l96U-l96l, 271, nr. 4, 3).

Er dient dus een onderscheid te worden
gemaakt tussen twee gevallen.
Ofwel was de strafvordering reeds door
verJanng vervallen toen de burgerlijke rechtsvordenng voor het strafgerecht werd gebracht;
in dat geval kan de burgerlijke rechtsvordering 111 begmsel niet regelmatig zijn ingesteld
voor dat gerecht, zelfs niet binnen de termijn
van VlJf jaren na de dag van het misdrijf. Een
voorbehoud client evenwel te worden gemaakt
ingeval de strafvordering, wegens aanneming
van verzachtende omstandigheden, door het
vonnisgerecht waardoor de aard van het
misdrijf anders wordt bepaald, beschouwd
wordt als zou het reeds verjaard zijn voordat
dat gerecht van de zaak kennis neemt.

-363Overwegende dat luidens artikel
61
van
de
wet
van
5 december 1968 betreffende de·
collectieve arbeidsovereenkomsten
en de paritaire comites, de strafvordering wegens een in die wet
omschreven misdrijf verjaart door
verloop van een jaar na het feit
waaruit die vordering is ontstaan;
Overwegende dat wat in de het
dossier
536
behandelde feiten
betreft, het arrest eiser tot twee
geldboeten veroordeelt daar hij
in 1975, als werkgever, aangestelde
of Iasthebber, twee werknemers
onder het wettelijk minimum zou
hebben bezoldigd;
Overwegende dat bij gebreke van
enige schorsende omstandigheid, de
verjaring onvermijdelijk al ingetreden was toen het arrest op
14 maart 1978 - dat is meer dan
twee jaar na de feiten- uitgesproken werd;
Overwegende dat wat de in het
dossier
537
behandelde feiten
betreft, het arrest eiser tot twee
geldboeten veroordeelt daar hij in
1975 en 1976, als werkgever, aangestelde of lasthebber, twee werknemers onder het wettelijk minimum
zo'u hebben bezoldigd;
Overwegende dat de in 1975
gepleegde feiten, die mede aan de
veroordeling ten grondslag liggen,
verjaard zijn om dezelfde redenen
als bepaald ten aanzien van de
feiten van het dossier nr. 536;
Overwegende dat, wat de in
1976 gepleegde feiten betreft, het
arrest die feiten bewezen verklaart
maar noch bij eigen redengeving
noch door verwijzing naar de gronden van de eerste rechter bepaalt
op welke datum zij gepleegd werden;
Ofwel was de strafvordering niet vervallen
op het ogenblik dat de burgerlijke rechtsvo~·
dering voor het strafgerecht wer?- gebracht : ~n
dat geval kan die rechtsvordermg regelmatlg
voor dat gerecht worden ingesteld, zelfs na
verval van de strafvordering, voor zover zulks
geschied is v66r de sluiting van de debatten en
binnen de termijn van vijf jaren te rekenen
van de dag van het misdrijf ». J.V.
(6) Cass., 3 maart 1977, (A. C. 1977, 720).

Overwegende dat noch uit het
arrest noch uit enig stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan, kan
blijken dat de bewezen verklaarde
feiten werden gepleegd minder dan
een jaar v66r een verjaringstuitende
daad van onderzoek of van vervolging die zelf minder dan een jaar
v66r de uitspraak van het arrest zou
hebben plaatsgehad, of dat zich een
verjaringschorsend feit zou hebben
voorgedaan;
Dat het dientengevolge voor het
Hof onmogelijk is na te gaan of de
strafvordering betreffende de in
1976 gepleegde feiten op de dag van
de uitspraak van het arrest al dan
niet verjaard was;
B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
b'urgerlijke rechtsvorderingen jegens eiser ;
' 1. Wat de burgerlijke rechtsvorderingen betreft in verband met de in
1976 gepleegde feiten :
Overwegende dat de vernietiging:
van de beslissingen op de strafvordering de vernietiging meebrengt
van de daaruit volgende beslissingen op de burge:r,:lijke rechtsvorderingen;
2. Wat de burgerlijke rechtsvorderingen betreft in verband met de in
1975 gepleegde feiten :
Overwegende dat de verweerders
zich burgerlijke partij
hebben
gesteld op 21 september 1977, datjs
minder dan vijf jaar na de aanvangsdatum van de feiten;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 4 van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 25 juli 1975,
verbindend verklaard bij koninklijk
besluit van 9 september 1975,
eerste onderdeel, doordat, het arrest
om te beslissen dat het vakantiegeld bij
artikel 4, derde lid, van de voormelde
overeenkomst uitgesloten wordt omdat
het een sociale uitkering zou zijn die
toegekend wordt naar aanleiding va1;1
schorsingsperioden van de arbeidsovereenkomst, zich beperkt tot de vermelding « dat het vakantiegeld een sociale
uitkering is », waardoor het arrest aah
het voormelde artikel 4, derde lid, een
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niet antwoordt op de conclusie waarin
de eisers betoogden dat - naast andere
omstandigheden - de jaarlijkse vakantie een schorsingsperiode van de
arbeidsovereenkomst uitmaakt en dat
met de term « sociale uitkeringen >> in de
voormelde collectieve arbeidsovereenkomst kennelijk « uitkeringen van de
sociale zekerheid >> bedoeld zijn, welke
geen tegenprestatie zijn voor het door de
werknemer geleverde werk, terwijl het
vakantiegeld wei een tegenprestatie
vormt voor het werk dat de werknemer
geleverd heeft tijdens het jaar waarin de
vakantie wordt genomen, ook al komen
daar bepaalde ge!ijkstellingen met
arbeidstijd in vo9r;
tweede onderdeel, de eisers zich
beroepen op de inhoud die - onder
meer voor de berekening van de opzeggingsvergoedingen aan het begrip
loon gegeven is in verband met de
arbeidsovereenkomsten voor bedienden
en voor arbeiders, welke inhoud onder
meer ook het vakantiegeld omvat, maar
met dat beroep door het arrest worden
afgewezen op grond dat het begrip loon
verschilt naar gelang van de wetteksten,
terwijl de eisers in hun conclusie
deden gelden dat de verwijzing naar de
wetten betreffende de. arbeidsovereenkomsten voor bedienden en voor arbeiders ten deze geboden was, vermits de
werknemer precies recht heeft op het
loon dat door zijn arbeidsovereenkomst
is bepaald en dat ten gevolge van de
collectieve arbeidsovereenkomst, een
maandelijks minimum moet bedragen :

Over de twee onderdelen samen :
Overwegende, enerzijds, dat het
arrest niet enkel vermeldt dat het
vakantiegeld een sociale uitkering is
die toegekend wordt naar aanlei. ding van de door de jaarlijkse
vakantie opgeleverde schorsingsperiode van de arbeidsovereenkomst;
dat het arrest ook oordeelt dat het
vakantiegeld « niet noodzakelijk
rechtstreeks bepaald wordt door de
effectieve arbeidsprestaties, vermits
het kan afhangen van met arbeidstijd
gelijkgestelde
tijdruimten >>;
Overwegende dat het arrest zich
anderzijds niet beperkt tot de vermelding dat het begrip loon verschilt naar gelang van de wetteksten, maar er ook op wijst dat de

eerste rechter « oordeelkundig
beslist heeft dat, om te toetsen of
het loon van een werknemer al dan
niet het gewaarborgd maandminimum bereikt, het vakantiegeld volgens de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 1975 niet bij dat
loon mag bijgerekend worden >>; dat
het arrest daarmee verwijst naar de
redenen op grond waarvan de eerste
rechter beslist heeft « dat het
vakantiegeld niet mag betrokken
worden in de berekening van het
loon in de zin van de litigieuze
arbeidsovereenkomst >>;
Overwegende dat het arrest
zodoende eisers conclusie beantwoordt en zijn beslissing wettelijk
verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, nu het zich beperkt
tot de vermelding dat « volgens de
omstandigheden van de zaak weliswaar
kan worden aangenomen dat de verdachte te goeder trouw was, maar die
goede trouw op zich nog geen rechtvaardigingsgrond oplevert >>, niet antwoordt
op de conclusie waarin eiser deed gelden
dat hij enerzijds in een onvermijdelijke
dwaling heeft verkeerd en anderzijds
noch de daad zelf noch het daardoor
gestichte kwaad heeft gewild, geen enkel
bedrieglijk oogmerk heeft gehad en zich
dus niet schuldig heeft gemaakt aan de
in artikel 56 van de wet van
5 december 1968 bedoelde overtreding :

Overwegende, enerzijds, dat door
te vermelden dat « het beroepen
vonnis terecht beslist dat de dwaling waarin verdachte heeft verkeerd,
geenszins
onvermijdelijk
was », het arrest zich beroept op de
redengeving van de eerste rechter,
die erop wijst dat eiser « als ervaren
zakenman, beheerder van twee
belangrijke
handelsvennootschappen, magistraat in handelszaken, ...
beter dan anderen kon qitmaken
hoe een tekst moest wor~u. uitgelegd; dat hij zelf verklaart.;bii adviseurs te rade te zijn gegaan; ... dat
zijn dwaling niets onvermijdelijks
heeft »;
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lijke dwaling beantwoordt;
helft van de kosten ten laste van de
Overwegende, anderzijds, dat het Staat; veroordeelt de eiseressen
arrest met de in het middel naamloze vennootschap Eucher en
bedoelde redengeving de overwegin- naamloze vennootschap Comptoir
gen ten betoge dat eiser niet de wil central d'electricite ieder in een
heeft gehad een misdrijf te plegen vierde van de kosten; zegt dat er
geen grond bestaat tot verwijzing
beantwoordt door ze te verwerpen;
Dat het middel feitelijke grond- wat de strafvordering betreft uit
hoofde van de in het dossier nr. 536
slag mist;
behandelde feiten en uit hoofde van
II. Op de voorzieningen van de de in het dossier nr. 537 behandelde
voor eiser burgerrechtelijk aanspra- feiten die in 1975 zouden zijn
gepleegd; verwijst de aldus beperkte
kelijke eiseressen :
Overwegende dat uit de stukken zaak naar het Hof van Beroep te
waarop het Hof vermag acht te Brussel.
29 november 1978 - 2" kamer slaan niet blijkt dat die eiseressen
hun voorziening hebben doen bete- Voorzitter : baron Richard, voorzitter kenen aan de partijen tegen wie zij Verslaggever: de h. Screvens- Gelijk:.
luidende conclusie van de h. Velu, advois gericht;
·caat-generaal - Advocaat : mr. Paul
Dat de voorzieningen niet ontvan- Heger, Namen.
kelijk zijn;
Overwegende evenwel dat, nu op
2" KAMER- 29 november 1978
de voorziening van de beklaagde
eiser de veroordelingen die enerzijds op de strafvordering en ander- 1° HERHALING - MIDDEL TEN BETOGE
DAT HERHALING ONWETTIG IN AANMERKING
zijds op de burgerlijke rechtsvordeIS GEKOMEN - BESLISSING WAARIN HET
ringen voor de in 1976 gepleegde
WOORD « RECIDIVIST » IN EEN ANDERE BETEfeiten te zijnen laste zijn uitgesproKENIS WORDT GEBRUIKT DAN DIE VAN
ken, vernietigd worden, de beslisIEMAND WAAROP DE ARTT. 54 TOT 57 SW.
singen waarbij de eiseressen voor
VAN TOEPASSING ZIJN- MIDDEL DAT FEITEdie veroordelingen burgerrechtelijk
LIJKE GRONDSLAG MIST.
aansprakelijk worden verklaard,
geen reden van bestaan meer heb- 2° HERHALING - RECHTER DIE DE
BEKLAAGDE
EEN
ONVERBETERLIJKE
ben;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering
en over de in verband met de feiten
van 1976 tegen de beklaagde eiser
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen; verwerpt de voorzieningen
voor het overige, met dien verstande
dat de beslissingen op de rechtsvordering van het openbaar ministerie
tegen de voor eiser burgerrechtelijk
aansprakelijke eiseressen en op de
burgerlijke rechtsvorderingen die in
verband
met
de
feiten
van
1976 tegen diezelfde eiseressen werden ingesteld, geen reden van
bestaan meer hebben; beveelt dat
van dit arrest meldin& zal worden

RECIDIVIST » NOEMT EN, OM DE DOOR HEM
OPGEGEVEN REDENEN, AFGELEID UIT GEGEVENS DIE DOOR HET DOSSIER EN HET ONDERZOEK VAN DE ZAAK AAN HET LICHT ZIJN
GEKOMEN, ZEGT DAT IN ZIJN GEVAL EEN
STRENGE STRAF ONONTBEERLIJK BLIJKT TE
ZIJN- SCHENDING NOCH VAN DE ALGEMENE
RECHTSBEGINSELEN NOCH VAN ART. 6
LEDEN 1 EN 2, EUROPEES VERDRAG RECHTEN
VAN DE MENS.

3° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN RECHTER DIE DE
ONVERBETERLIJKE
BEKLAAGDE
EEN
RECIDIVIST » NOEMT EN, OM DE DOOR HEM
OPGEGEVEN REDENEN, AFGELEID UIT GEGEVENS DIE DOOR HET DOSSIER EN HET
ONDERZOEK VAN DE ZAAK AAN HET LICHT
ZIJN GEKOMEN, ZEGT DAT IN ZIJN GEVAL
EEN
STRENGE STRAF
ONONTBEERLIJK
BLIJKT TE ZIJN- SCHENDING NOCH VAN DE
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ART. 6, LEDEN 1 EN 2, VERDRAG TOT
BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE
MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN.

4° RECHTEN VAN DE MENS- RECHTER DIE DE BEKLAAGDE EEN < ONVERBETERLIJKE RECIDIVIST • NOEMT EN, OM DE DOOR
HEM OPGEGEVEN REDENEN, AFGELEID UIT
GEGEVENS DIE DOOR HET DOSSIER EN RET
.ONDERZOEK VAN DE ZAAK AAN II:ET LICHT
ZIJN GEKOMEN, ZEGT DAT IN ZIJN GEVAL EEN
STRENGE STRAF ONONTBEERLIJK BLIJKT TE
ZIJN- SCHENDING NOCH VAN DE ALGEMENE
RECHTSBEGINSELEN,

NOCH

VAN

ART.

6,

LEDEN 1 EN 2, VERDRAG TOT BESCHERMING
VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE
FUNDAMENTELE VRIJHEDEN.

1' Feitelijke grondslag mist het middel

ten betoge dat de feitenrechter ten
onrechte verwijst naar « herhaling »,
zoals ze in de wet is omschreven,
wanneer uit de context van de beslissing blijkt, dat die rechter het woord
« recidivist » niet heeft gebruikt in de
zin van de l]rtt. 54 tot 57 Sw., maar wei
in zijn gewone en tevens criminologi~
sche betekenis van « persoon die
opnieuw een misdrijf pleegt of die er
reeds verscheidene gepleegd heeft »,
dat de uitgesproken strafmaat niet
zwaarder is dan de straf voor een
eerste misdrijf en dat uit de beslissing
niet blijkt dat de rechters de straf
hebben toegemeten op grand van wettelijke herhaling (1).
'2', 3' en 4' Wanm?er de rechter zegt dat,
de beklaagde een onverbeteriljke reci- '
divist is, beslist dat een strengere straf.
geboden is, en de beslissing over de
straf motiveert aan de hand van gegevens die door het dossier eii het ·
onderzoek van de zaak aan het licht
zijn gekomen, over welk dossier en
onderzoek partijen verweer hebben I
kunnen voeren, doet hij geen afbreuk
aan de onpartijdigheid die hem is
geboden ingevolge de
algemene
rechtsbeginselen en ingevolge het
Europees Verdrag Rechten van de
Mens, goedgekeurd bij de wet van
13 mei 1955.
(ZERELLA)
ARREST ( vertalini)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1978 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
(1) Raadpl. Cass., 19 okt. 1976 (A.C., 1977,
206).

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 7, 25, 54 tot 57,
meer in het bijzonder 56, tweede lid, van
het Strafwetboek, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, van de algemeen principiiHe· rechten van de verdediging, van de artikelen 6 van het
Verdrag tot bescherming van de Rechten
van de Mens en van de fundamentele
vrijheden en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest de \ioor
de eerste rechter tegen eiser uitgesproken gevangenisstraf van zes maanden op
drie jaar brengt, op grand dat de door de
eerste rechter toegemeten straffen « al te
gematigd zijn, gelet op de ernst en de
veelvuldigheid der misdrijven, op de
verderfelijke aard ervan, op de schade
die aan de derden-schuldeisers werd
berokkend, op de lichtzinnigheid waarmee {eiser) zo belangrijke documenten
als de betrokkene vervalste, op de oneerlijkheid die de bedoelde misdrijven vanwege (eiser) onderstellen », en op grand
dat « deze, blijkens zijn gerechtelijk
verleden, een onverbeterlijk recidivist is;
dat het enige middel om de maatschappij tegen zijn handelingen te beschermen erin bestaat hem door een langdurige gevangenzetting af te zonderen; dat
enige verbetering van zijnentwege alvast
niet kan blijken uit het getuigschrift van
27 juni 1977, dat namens een naamloze
vennootschap door een onbekende
ondertekend werd »,
terwijl, eerste onderdeel, met het oog
op de toemeting van de straffen, en
meer bepaald van de correctionele
gevangenisstraffen, de gevallen van herhaling wettelijk bepaald zijn bij de
artikelen 54 tot 57, meer in het bijzonder
bij artikel 56, van het Strafwetboek;
blijkens het uittreksel uit het strafregister, in eisers gerechtelijk verleden,
waarop het arrest zich beroept om diens
straf te verzesvoudigen, slechts gevangenisstraffen van minder dan een jaar
voorkomen, wat niet volstaat opdat ten
.deze zou sprake zijn van herhaling als
bepaald in artikel 56, tweede lid, of bij
welk artikel van het Strafwetboek dan
ook; door op grand van dat gerechtelijk
verleden te beslissen dat eiser zich in
staat van herhaling bevindt, het arrest in
strijd is met de desbetreffende bepalingen van het Strafwetboek, meer in het
bijzonder met het voormelde artikel 56,
tweede lid; door aan het uittreksel uit.
het strafregister betreffende eiser de
strekking toe te kennen dat deze een
recidivist is, het arrest althans de
bewi_jskracht van die akte miskent
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1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek);
tweede onderdeel, eiser in verband
met de omstandigheid dat hij in staaf
van herhaling zou hebben gehandeld,
niet verzocht werd zijn verweermiddelen
voor te dragen, nu die omstandigheid in
de dagvaarding niet in aanmerking was
genomen en evenmin kon blijken uit de
andere gedingstukken, zodat de rechters
die in hoger beroep de straf hebben·
toegemeten met inaanmerkingneming
van de herhaling, de rechten van de
verdediging hebben geschonden;
derde onderdeel, eiser in zijn conclusie in hoger beroep betoogde dat zijn
reclassering verzekerd was, zcdat het
bestreden arrest, dat het getuigschrift
ten bewijze van eisers gedragsverbetering gewoon terzijde stelt zonder te
bepalen welke - na de vervolgingen
gepleegde - feiten zouden bewijzen dat
eiser zich niet gebeterd had, de strafverzwaring waartoe het beslist niet met
redenen
omkleedt
(schending
van
artikel 97 van de Grondwet) en door het
gebruik van de wending « onverbeterlijke recidivist » over eisers verbeteringsvatbaarheid vooraf reeds een oordeel velt in bewoordingen die aan de
verdachte geen waarborg verschaffen
omtrent 's rechters onpartijdigheid
(schending van artikel 6, leden 1 en 2,
van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens, en schending van de
algemeen principiiHe rechten van de
verdediging) :

Dat die onderdelen van het middel feitelijke grondslag missen;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat met de vermeldingen dat eiser blijkens zijn
gerechtelijk verleden « een onverbeterlijke recidivist is, dat het enige
middel om de maatschappij tegen
zijn handelingen te beschermen
erin bestaat hem door een langdurige gevangenzetting af te zonderen
en dat enige verbetering van zijnentv>lege alvast niet kan blijken uit
het getuigschrift van 27 juni 1977
dat nan::ens een naamloze vennootscho:p door een onbekende ondertekend werd », het arrest de in dit
onderdeel van het middel bedoelde
conclusie beantwoordt en de redenen opgeeft waarom de straf die het
uitspreekt volstrekt geboden blijkt
te zijn;
Dat door op duidelijk vermelde
gronden te oordelen dat eiser een
onverbetedijke recidivist is en dat
te zijnen aimzien een strenge straf
niet mag uitblijven, de rechters in
hoger beroep, verre van afbreuk te·
doen aan de onpartijdigheid die hun
bij de algemene rechtsbeginselen en
bij het Verdrag tot bescherming van
de rechten van de Mens en van de
fundamentele vrijheden is opgelegd,
erop gestaan hebben hun beslissing
Wat de eerste twee onderdelen betreffende de straf met redenen te
samen betreft :
.omkleden, uitgaande van objectieve
Overwegende dat uit de context gegevens die uit het dossier en bij
van het arrest blijkt dat de rechters •de behandeling van de zaak geblein
hoger
beroep
het
woord ken zijn;
« recidivist » niet gebruikt hebben
Dat dit onderdeel van het middel
in de zin van een persoon die onder ·niet kan worden aangenomen;
toepassing valt van de artikelen 54
En overwegende dat de substantot 57 van het Strafwetboek, maar tii:He of op straffe van nietigheid
.in zijn gewone en tevens criminolo- 'Voorgeschreven rechtsvormen in
·gische betekenis van « persoon die acht zijn genomen en de beslissing
,opnieuw een misdrijf pleegt of die •overeenkomstig de wet is gewezen;
er reeds verscheidene gepleegd
Om die redenen, verwerpt de
heeft » terwijl zij met de uitdruk'voorziening;
veroordeelt eiser in de
king « onverbeterlijke recidivist »
jemand bedoeld hebben die, on- kosten.
29 november 1978 2• kamer
clanks verscheidene veroordelingen,
in de wetsovertredingen volhardt en Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. -Legros - Gelijkluiten aanzien van wie derhalve dende
conclusie van de h. Ballet, advoandere maatregelen of zwaardere lcaat-ge:rieraal - Advocaat : mr. Dasisancties moeten overwogen worden; -sesse.
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doordat uit het arrest niet blijkt dat
het in openbare terechtzitting gewezen
werd:

HOF VAN ASSISEN -

ARREST VAN
VERWIJZING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- CASSATIEBEROEP VAN DE
BESCHULDIGDE BINNEN TIEN VRIJE DAGEN
NA BETEKENING VAN DAT ARREST - ONDERZOEK DOOR HET HOF.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 oktober 1978 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;

Overwegende dat het cassatieberoep, dat door de beschuldigde
tegen het arrest van verwijzing naar
het hof van assisen werd ingesteld
binnen tien valle dagen na de
betekening van dat arrest, enkel de
schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten en van het hof van
assisen aan de toetsing van het Hof
kan onderwerpen, alsmede de nietigheden die vermeld zijn in
artikel 299 van het Wetboek van
Strafvordering of voortvloeiende uit
de niet-naleving van de wetten
waarbij het debat op tegenspraak
voor de kamer van inbeschuldigingstelling werd ingevoerd en het
taalgebruik voor die kamer werd
geregeld;
Dat de middelen zich op geen
enkele van die onregelmatigheden
beroepen en derhalve niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat het bestreden
arrest geen enkele van de onwettigheden bevat noch door een van de
nietigheden is aangetast, die in de
huidige stand van de zaak in cassatie kunnen ten toets komen;

Over de twee middelen samen, het
eerste afgeleid uit de schending van
artikel 97 van de Grondwet en van de
rechten van de verdediging,

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

doordat de kamer van inbeschuldi-·
gingstelling van het Hof van Beroep te ·
Luik eiser naar het hof van assisen
verwezen heeft zonder te antwoorden op
diens conclusie waarin hij primair deed
gelden dat ten deze geen voldoende
aanwijzingen bestonden, en subsidiair
betoogde dat ook al zouden die aanwij- .
zingen bestaan, hij dan nog naar de
correctionele rechtbank en niet naar het
hof van assisen diende verwezen te .
worden, nu de feiten in wanbedrijven
konden worden omgezet;

29 november 1978 2• kamer
Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Screvens - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. de
Beer de Laer, Luik.

Op bet cassatieberoep dat de beschuldigde tegen het arrest van verwijzing
naar het Hoi van Assisen heeit ingesteld v66r het verstrijken van de·
termijn van tien vrije dagen na de
betekening en van de termijn van
art. 296 is s Hofs onderzoek beperkt
tot de schending van de wetten inzake
de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten en van het Hoi van Assisen en
tot de nietigheden waarvan sprake is
in art. 299 Sv. of die voortvloeien uit
niet-inachtneming van de wetten tot
invoering van een debat op tegen-·
spraak voor de kamer van inbeschul-.
digingstelling en tot regeling van het
taalgebruik voor die kamer (1). (Artt.
299 en 416 Sv.)
(EVERTS)
ARREST ( verta]ing)

het tweede uit de schending van
artikel 97 van de Grondwet,
(1) Cass., 13 sept. 1977 (A.C., 1978, 53) en
noot 1.

1
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1° INKOMSTENBELASTINGEN-'-

WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN BELASTING VAN NIET-VERBLIJFHOUDERS BELASTING GEHEVEN OVER HET TOTALE
BEDRAG VAN DE INKOMSTEN UIT ONROERENDE GOEDEREN EN BEDRIJFSINKOMSTEN,
DIE IN BELGIE ZIJN VERKREGEN - W.I.B.,
ART. 148 - BEGRIP.

-3692° INKOMSTENBELASTINGEN- WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN BELASTING VAN NIET-VERBLIJFHOUDERS W.I.B., ART. 148- BELASTING GEHEVEN OVER
HET TOTALE BED RAG VAN DE INKOMSTEN U!T
ONROERENDE GOEDEREN EN BEDRIJFSINKOMSTEN, WANNEER DE BELASTINGPLICHTIGE IN BELGIE BESCHIKT OVER EEN OF
MEER INRICHTINGEN ALS BEDOELD IN
ART. 140, § 3, W.LB.- BEGRIP.
1° De belasting van niet-verblijfhouders

wordt geheven over het totale bedrag
van de inkomsten uit onroerende goederen en bedrijfsinkomsten die in
Belgie zijn verkregen door de aan die
belasting onderworpen personen, wanneer deze in Belgie voor de uitoefening van een bt;z;oepswerkzaa:nh_eid
beschikken over een of meer mnchtingen als bedoeld in art. 140, § ~·
. W.LB. of in Belgie inkomsten verkriJgen in een van de hoedanigheden
bedoeld in art. 148, 2', van dat wethoek. (Art. 148, W.I.B. gew. bij wet
25 juni 1973.)
2° De niet-verblijfhouders die in Be]gie

beschikken over inrichtingen in de zin
van art. 139, W:LB. zijn, ingevolge
art. 148 van dat wetboek onderworpen
aan de belasting over het totale bedrag
van de inkomsten uit onroerende goederen en de inkomsten die zij in
Belgie verkrijgen; onder die inrichtingen worden verstaan inrichtingen die,
zelfs bij gebreke van elke vertegenwoordiging, bekwaam zijn om de buitenlandse onderneming te verbinden,
de zetels van werkelijk bestuur, bijhuizen, fabrieken, werkhuizen, werkplaatsen, agenturen, magazijnen, burelen, laboratoria, aan- of verkoopkantoren, depots, zomede alle vaste inrichtingen van produktieve aard; om
genoemd art. 148 toe te passen is niet
vereist dat de niet-rijksinwoner op een
dergelijke inrichting een persoonlijk
recht van eigendom, huur, vruchtgebruik of enig ander soortgelijk recht
heeft en evenmin dat hij er naar eigen
goeddunken, enig werk zou kunnen
verrichten, want t.d.a. is het voldoende
dat hij · in Ieite over de inzichting
geregeld kan beschikken voor de uitoefening van een beroepswerkzaamheid. (Artt. 140, §_ 3, en 148.)
(POUDEROUX T. BELGISCHE STAAT - MINISTER
VAN FINANCIEN)
ARREST ( verta!ing)
Gelet op het bestreden arr~st, op 14_ oktober.1977 door

RET HOF; -

het Hof van
gewezen;

Beroep

te

Brussel

Over het middel, afge leid uit de schending van de artikelen 140 inzonderheid
§ 3, 148, inzonderheid 1° '150 gewijzigd
bij artikel 21 van de wet ~an i5 juli 1966,
152 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 1319, 1320, 1322, 1349,
1353 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat, na in feite te hebben vastgesteld « dat verzoeker .(thans ... eiser) in
hoofdzaak de globahsatie betwist op
grond van arti~el 1~8 van het Wetboek
van ~~ Inlwmstenbe1ast_ingen van zijn iri
Belg1e behaalde bednjfsinkomsten en
artikel 150 van het VVetboek van de
Inkomstenbelastingen aanvoert, krachtens hetwelk de VE_=!_rschuldigde belasting
geacht wordt ~ehJk te zijn aan het
bedr~.g van de ~n aanrn.erking genomen
bedriJfsvoorl_leffmgen, dat de aanwijzing
van de Belgische Staat als belastingheffen_de Staat niet kan worden betwist, dat
artlkel 9 van het Frans-Belgisch verdrag
van 10 maart 1964 bepaalt dat de welkdanige bezoldigingen wegens de uitoefening van hun mand~at toegekend aan
beheerders van de cooperatieve vennootschappen slechts belastbaar zijn in die
van de twee verdragsluitende Staten
yvaarin d~ ven~ootschap verblijfhouder
Is, dat eiser m Belgie geregelde en
herhaalde prestaties Ievert voor rekening van de cooperatieve vennootschap
Centre International Pour l'Economie et
la. Technologie (I.C.~_.'I'.) met zetel te
R1xensart :vaarvan hiJ niet-geassocieerd
be~eerder IS », h~t arrest beslist dat het
_e_n.1g.e prob_leem. IS o~ eiser tijdens de
htlg1euze dienstJaren 1n Belgie een vaste
inrichting had en beslist dat zulks inderd~ad het. geval is, op grond « dat volgt
Ult de bnef van 4 februari 1970 van de
afgevaardigde-beheerder van de vennootschap I.C.E.T. dat verzoeker daar
. voor zijn prestaties over de inrichtingen
beschikt die hij nodig heeft voor de
uito~fening van zijn overigens als regelmahge en herhaalde functies beschreven, dat overigens de zeer hoge erelonen
die de genoemc!-e vennootschap I.C.E.T.
aan verzoeker Uitbetaalde... aantonen dat
verzoeker bij de genoemde vennootschap
I.C.E.T. over een werkcentrum beschikte
dat bepaalde kenmerken van duur en
vastheid vertoonde », en daaruit afleidt
dat artikel 150 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen op eiser niet toepasselijk is,

-370
terwi.]1, eerste onderdeel, de omstandigheid dat een co6peratieve vennootschap een belastingplichtige niet-verblijfhouder, die haar adviseur en beheerder is, de toestemming verleent om haar
lokalen tijdelijk, zij het veelvuldig, te
gebruiken gedurende de werkzaamheden
die hij voor haar vervult, niet impliceert
dat die belastingplichtige een Belgische
inrichting heeft, in de zin van de
artikele;n 140 en 148 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, nu de
beschikking over een dergelijke inrichting veronderstelt dat de belastingplichting in die inrichting een persoonlijk
recht van eigendom, huur, vruchtgebruik
of enig ander analoog genotsrecht heeft
waardo 0r hij naar eigen goeddunken de
inrichtingen van de instelling kan
gebruiken om er het werk dat hem zint
te verrichten, welke omstandigheid ten
deze door het arrest niet wordt vastgesteld (schending inzonderheid van
artikel 140 en bijgevolg van de
artikelen 148, 150 en 152 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen);
tweede onderdeel, de brief van
4 februari 1970 van de vennootschap
I.C.E.T. niet zegt dat eiser persoonlijk in
Belgie over de inrichtingen beschikt die
noodzakelijk zijn voor de uitoefening
van zijn functies, doch wel dat « onze
vennootschap( ... ) de heer Pouderoux de
inrichtingen ter beschikking stelt die hij
voor de uitoefening van zijn functies
nodig heeft, « daaruit volgt dat het arrest
aan de genoemde brief een betekenis
geeft die onverenigbaar is met de
bewoordingen ervan en, dus, zijn bewijskracht miskent (schending inzonderheid
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, uit het bedrag van de
door eiser ontvangen erelonen niet
logisch kan worden afgeleid dat die
erelonen voor een in Belgie uitgeoefende
activiteit werden ontvangen en, a fortiori, evenmin dat die activiteit in een
Belgische inrichting werd uitgeoefend,
zodat de feitenrechter zijn beslissing
niet op regelmatige vermoedens heeft
gesteund (schending inzonderheid van·
de artikelen 1349 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek),
daaruit volgt dat het arrest door geen
enkel motief wettelijk verantwoordt dat
eiser in Belgie over een Belgische
inrichting beschikt had en dan ook dat
artikel 150 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen op hem niet toepasselijk was (schending van al de
aangehaalde bepalingen) .

Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat krachtens de
artikelen 139 en 148, 1o, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen v66r de wijziging van artikel 148 bij de wet van 25 juni 1973,
de
belasting
van
de
nietverblijfhouders gevestigd werd op
.het totale bedrag van de inkomsten
die in Belgie zijn behaald of verkregen door de niet-rijksinwoners die
voor de uitoefening van een
bedrijfsactiviteit in BelgH~ beschikken over een of meer inrichtingen
als bedoeld in artikel 140, § 3, van
hetzelfde wetboek; dat, volgens
laatstgenoemde wettelijke bepaling,
als Belgische inrichtingen worden
beschouwd de inrichtingen die
daarin worden gespecifieerd zomede
alle vaste inrichtingen van produktieve aard;
Overwegende dat, in strijd met
hetgeen het middel betoogt de toepassing van voormeld artikel 148
niet vereist dat de niet-rijksinwoner
op de Belgische inrichting de in het
middel opgesomde rechten zou hebben en evenmin dat hij daar, naar
eigen goeddunken, gelijk welk werk
zou kunnen verrichten; dat het
dienaangaande volstaat dat hij in
werkelijkheid voor de uitoefening
van een beroepsactiviteit geregeld
over die inrichting kan beschikken;
Dat dit onderdeel van het middel
naar recht faalt;
Wat betreft het tweede onderdee!:
Overwegende dat door te zeggen
« dat volgt uit de brief van
4 februari 1970... dat verzoeker
(thans eiser) over de inrichtingen
beschikt die hij nodig heeft voor de
uitoefening van zijn functies », terwijl,. in die brief wordt gezegd :
« Onze vennootschap zal natuurlijk
de heer Pouderoux de inrichtingen
ter beschikking stellen die hij voor
de uitoefening van zijn functies
nodig heeft », het arrest van die
brief geen uitlegging geeft die de
'bewijskracht ervan miskent;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grrmrls]ag mist;

371W at betreft het derde onderdeel :
Overwegende dat het arrest, om
te beoordelen of eiser in Belgie over
een vaste inrichting beschikte, op
een geheel van feiten en omstandigheden steunt en met name op het
feit dat eiser van de vennootschap
I.C.E.T. gedurende drie opeenvolgende jaren zeer hoge erelonen
heeft ontvangen;
Overwegende dat het arrest aldus
het begrip vermoeden niet miskent;
Dat dit onderdeel van het middel
niet kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
30 november 1978 1" kamer
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Closon Andersluidende conclusie (1) van de h.
Dumon, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Baltus, Brussel; Fally.

Overwegende dat de voorziening
enkel gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eiser voor de aan
verweerders berokkende schade aansprakelijk heeft gesteld en hem onder
meer op grond van het door professor
Timsit,
neuro-psychiater,
verrichte
onderzoek ertoe veroordeeld heeft die
schade te vergoeden, zonder daarbij te
antwoorden op de conclusie waarin eiser
deed gelden dat hij tijdens dat onderzoek niet de gelegenheid had gehad het
eenzijdig door verweerster gegeven
relaas van de feiten tegen te spreken,
dat wel kan worden aangenomen dat bij
onderzoek door een gerechtelijk deskundige geen tegenspraak toegelaten is
wanneer dat het onderzoek in objectieve
toetsingen bestaat, maar dat zulks niet
aan te nemen is wanneer het gaat om
een onderzoek van psychische of neurologische aard waarvan het besluit hoofdzakelijk afhangt van subjectieve gegevens, wat ten deze het geval was, en dat
het deskundig verslag van dokter D.B.
door het Hof van Beroep derhalve niet
mocht worden aangenomen vermits het
berustte op het advies dat professor
Timsit met schending van eisers rechten
had ingewonnen, welk gemis aan antwoord gelijk staat met gemis aan de bij
artikel 97 van de Grondwet vereiste
redengeving :
Overwegende dat het arrest zijn
beslissing laat steunen op het verslag van dokter Timsit en met geen
enkele overweging de in het middel
vermelde grieven beantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvorderingen; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de "kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de verweerders in de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te. Bergen.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VEROORDEVEROORDELING
LENDE
BESLISSING
GEGROND OP HET BESLUIT VAN EEN DESKUNDIGENVERSLAG GRIEVEN VAN DE
BEKLAAGDE TEGEN DAT VERSLAG NIET
BEANTWOORD IN DIE BESLISSING - NIET
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESL!SSING.

Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing, waarbij de beklaagde op de
burgerlijke rechtsvordering wordt veroordeeld, op grand van het besluit van
een ·:deskundigenverslag, zonder dat
wordt geantwoord op de grieven van
de beklaagde tegen dat verslag (2).
(Art. 97 Gw~)
(REMACLE A. T. REMACLE J., HUMBLET)
ARREST ( vertaling)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 11 mei 1978 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

30 november 1978 2• kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - "Verslaggever : de h. Bosly (1) Verschenen in Bull. en Pas., 1979 • I, 37 1.)
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal(2) Cass., 28 mei 1974 (A.C., 1974, 1071);
let, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
raadpl. Cass., 10 okt. 1978 (A.C, 1979, 9~):.
. Bayart.
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1° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST) - WERKGEVER DIE
AAN ZIJN BEDIENDE, SLACHTOFFER VAN EEN
VERKEERSONGEVAL, TIJDENS
ZIJN
ARBE!DSONGESCHIKTHEID EEN BEZOLDIGING
HEEFT BETAALD WAARTOE HIJ WETTELIJK
NIET WAS GEHOUDEN - BEDIENDE DIE VAN
DE VEROORZAKER VAN HET ONGEVAL VERGOEDING VORDERT VOOR HET MATERIELE
NADEEL WEGENS AANTASTING VAN ZIJN
LICHAMELIJKE GAAFHEID, MAAR DIE DAT
NADEEL ENKEL SUBSIDIAIR DOET GELDEN
INGEVAL NIET WORDT INGEGAAN OP DE
VORDERING VAN ZIJN WERKGEVER M.B.T. DE
BEDRAGEN DIE DEZE HEM BIJ WIJZE VAN
WEDDE HEEFT UITGEKEERD - AFWIJZING
VAN DE VORDERING OP GROND DAT DE
BEDIENDE VERGOEDING VORDERT VAN DE
DOOR ANDEREN GELEDEN SCHADE, EN NIET
BEWIJST DAT HIJ ZELF EEN ZEKERE, DADELUKE EN REEDS ONTSTANE SCHADE HEEFT
GELEDEN- WETTIGE BESLISSING.

2° BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - VORDERING TOT VERGOEDING
VAN DE DOOR EEN MISDRIJF VEROORZAAKTE
SCHADE ONTVANKELIJKHEID VOORWAARDEN.

1• en 2" Wanneer een· werkgever aan zijn

bediende, slachtoffer van een verkeersongeval, tijdens zijn arbeidsongeschiktheid een bezoldiging heeft
betaald waartoe hij niet wettelijk was
gehouden en die bediende van de
veroorzaker van het ongeval vergoeding vordert voor het materiele nadeel
wegens aantasting van zijn lichameJijke gaafheid, maar dat ~adeel enk_el
subsidiair doet gelden mgeval met
wm·dt ingegaan op de vordering van
de werkgever m.b.t. de bedragen die
deze hem bij wijze van wedde heeft
uitgekeerd, is wettelijk verantwoord de
beslissing tot afwijzing van die vordering, op grond dat de bediende vergoeding vordert van de door anderen
geleden schade en niet bewijst dat hij
een zekere, dadel1jke en reeds ontstane schade heeft geleden.
(DELCOMINETTE, MARECHAL,
• LE FOYER LIBERAL HUTOIS » N.V. T. CLEIREN)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 16 juni 1978 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Nijvel;

Overwegende dat het vonnis
enkel over de burgerlijke belangen
uitspraak doet;
I.
Op de
Delcominette :

voorziening

van

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1317, 1319, 1320,
1322, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 Van de Grondwet,
doordat eiseres in haar conclusie
betoogd heeft dat zij « die eis tot
schadevergoeding slechts subsidiair doet
gelden, in die zin dat zij van de
rechtbank vraagt daarmee slechts rekening te houden ingeval geen recht zou
worden gedaan aan de eis van de ~~e~e
en de derde gei:ntimeerde partlJ m
verband met de loonuitgaven die deze te
haren voordele hebben gedaan; dat de
concluderende partij die vorderingsgrond reeds voor de eerste rechter had
aangevoerd in haar bijkomende conclusie· dat de concluderende partij het zich
natuurlijk tot zedelijke plicht zal rekenen de bedragen die haar uit dien
hoofde zouden worden toegekend aan de
tweede en de. derde concluderende partijen over te maken vermits die partijen
haar, uit louter vrijgevigheid en met de
enkele bedoeling haar te hulp te komen,
ten gepasten tijde sommen hebben uitgekeerd waartoe zij w~ttelijk niet verplicht waren; dat, afgez1en daarvan, valgens de rechtspraak moet worden aangenomen dat elke aantasti~~ van de
fysieke gaafheid een matenele schade
oplevert die op zich kan vergoed worden
en dat het oordeelkundig is daarbij af te
gaan op het loonbedrag; dat de concluderende partij zich uit dien hoofde
gerechtigd acht te vorderen dat de
verdachte veroordeeld wordt tot de betaling van de volgende bedragen, d.i~ zij
zonder de vrijwillige en bijzonder flJngevoelige maatregel van de tweede en
derde
concluderende
partijen
ten
onrechte zou verloren hebben », na welk
betoog het bestreden vonnis heeft vastgesteld « dat de burgerlijke partij vergoeding eist voor een materiiHe schade
die bestaat in de aantasting van haar
lichamelijke gaafheid, maar dat zij die
vergoeding slechts subsidiair eist voor
het geval geen recht zou worden geda~n
aan de eis van haar werkgevers m
verband met de loonuitgaven die dezen
te haren voordele hebben gedaan; dat
het bestaan van een aantasting van de
lichamelijke gaafheid uiteraard niet
afhangt van het recht van de werkgevers
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aan de burgerlijke partij uitbetaalde
loon; dat de burgerlijke partij eraan
toevoegt dat zij het zich tot zedelijke
plicht zal rekenen de bedragen die haar
uit dien hoofde zouden worden toegekend aan haar werkgevers over te
maken; dat die verklaring aantoont dat
de burgerlijke partij in feite niet de
vergoeding eist van een schade die zij
zelf heeft geleden maar de vergoeding
van een door anderen geleden schade;
dat het door de burgerlijke partij voorgestelde systeem ter vergoeding van de
materiele schade die zij tijdens de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
zou geleden hebben, in onderhavig geval
inhoudt dat niet bewezen is dat zij uit
dien hoofde een zekere, dadelijke en
reeds ontstane schade heeft geleden ''•
terwijl, eerste onderdeel, eiseres bij de
in het middel weergegeven conclusie
duidelijk, zij het onder een - achteraf
vervulde - voorwaarde, te weten de
afwijzing door de feitenrechter van de
eisen van haar werkgevers in verband
met de door hen te haren voordelen
gedane uitgaven, de vergoeding vorderde
van een schade waardoor zij persoonlijk
getroffen werd nu die bestond in de
aantasting van haar lichamelijke gaafheid, zodat door te beslissen dat eiseres
in feite niet de vergoeding eist van een
schade die zij zelf heeft geleden maar de
vergoeding van een door anderen geleden schade en dat bijgevolg niet bewezen is dat zij inderdaad een · zekere,
dadelijk en reeds ontstane schade heeft
geleden, het vonnis aan de conclusie van
eiseres een zowel met de zin als met de
bewoordingen
ervan
onverenigbare
strekking geeft en zodoende de bewijskracht ervan miskent;
tweede onderdeel, de vergoeding die
de dader van een schadelijk feit aan het
slachtoffer van een ongeval verschuldigd
is voor de materiele schade die ontstaan
is uit de aantasting van diens arbeidsongeschiktheid, niet uitgesloten noch
beperkt is door het feit dat het slachtoffer verder zijn loon heeft ontvangen; de
in conclusie gedane verklaring volgens
welke eiseres het zich tot zedelijke
plicht rekende de bedragen die haar
zouden worden toegekend aan haar
werkgevers over te maken, niets afdoet
van haar recht om vergoed te worden
voor een door haar geleden schade; het
vonnis te de'zer zake vermeldt dat wanneer haar werkgever eiseres betaald
heeft, hij niet andermans schuld betaald
heeft noch een betaling heeft gedaan ter
uitvoering van de arbeidsovereenkomst;

door de eis te verwerpen op de in het
middel vermelde gronden, het vonnis
derhalve zijn beslissing niet wettelijk
heeft verantwoord;
derde onderdee], het vonnis in zoverre
dubbelzinnig is dat daarbij in het ongewisse wordt gelaten of de eis nu
verworpen wordt op de in het eerste
onderdeel van het middel beklaagde
grond volgens welke eiseres niet de
vergoeding van haar eigen schade zou
gevorderd hebben, dan we! op de onwettelijke grond volgens welke de veroorzaker van een ongeval niet verplicht zou
zijn de uit de aantasting van slachtoffers
arbeidsongeschiktheid ontstane matedele schade te vergoeden wanneer dat
slachtoffer tijdens de periode van
arbeidsongeschiktheid verder zijn loon
heeft ontvangen, wegens welke dubbelzinnigheid het vonnis niet regelmatig
met redenen is omkleed :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat door de in het
middel aangevochten overwegingen
te vermelden, het vonnis aan de in
dat middel weergegeven conclusie
een met haar bewoordingen volkomen verenigbare uitlegging geeft en
de bewijskracht ervan niet miskent;
Wat het tweede en het derde
onderdeel samen betreft :
Overwegende dat om aan eiseres,
die haar volledig loon ontvangen
heeft, de vergoeding te ontzeggen
van de persoonlijke materiEHe
schade opgeleverd door de aantasting van haar lichamelijke gaafheid
tijdens de periodes van tijdelijke
arbeidsongeschiktheid, het vonnis
zonder enige dubbelzinnigheid vermeldt dat zowel het subsidiair
karakter van de vordering, zoals dat
in de door het middel weergegeven
conclusie omschreven is, als de door
eiseres in haar conclusie te kennen
gegeven bedoeling om « de bedragen die haar uit dien hoofde zouden
kunnen worden toegekend aan haar
werkgevers over te maken » aantoont dat eiseres enerzijds de vergoeding vordert van een door anderen geleden schade en anderzijds
niet bewijst dat zij persoonlijk een
zekere, dadelijke en reeds ontstane
schade heeft geleden;
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Dat het vonnis aldus zijn beslissing regelmatig met redenen omkleedt en wettelijk verantwoordt;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan worden aangenomen;
II. Op de voorzieningen van Geor.ges Marechal en van de naamloze
vennootschap Le Foyer liberal
hutois:
Overwegende dat de eisers geen
enkel middel aanvoeren;
Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen;
veroordeelt
elke
eiser in de kosten van zijn voorziening.

DAT EEN PLAATSVERVANGEND GEZWORENE
MOET WORDEN UITGELOOT, WORDT BEVOLEN
DAT UIT DE BUS VAN DE TOEGEVOEGDE
GEZWORENEN
TWEE
NAMEN
ZULLEN
GETROKKEN WORDEN OM HET GETAL VAN
DE NAMEN IN DE BUS VAN DE WERKENDE
GEZWORENEN AAN TE VULLEN - CASSATIEBEROEP VAN DE VEROORDEELDE- ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

1° Cassatieberoep staat niet open tegen

een proceshandeling die geen beslissing is in de zin van de artt. 608 en
609 Ger. W. (1). (Artt. 407, 408, 413 en
416 Sv.)
2° De arresten

waarbij het Hof van
Assisen de geboortedatum, de schrijfwijze van de namen en de vermelding
van de woonplaats van werkende of
toegevoegde gezworenen verbetert, of
beveelt dat de naam van een overleden
gezworene van de lijst van de werkende gezworenen wordt geschrapt,
z1jn ]outer administratieve handelingen waarin de beschuldigden niet
mogen tussenkomen en die aan hun
toezicht ontsnappen (2).

30 november 1978 2. kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Stranard Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Simont en De Bruyn.
2" KAMER - 30 november 1978
1° VOORZIENING

IN

3°

CAS SATIE

BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN
PROCESHANDELING DIE
GEEN
BESLISSING IS, IN DE ZIN VAN DE ARTT.
EN

609,

GER. W. -

608

GEEN VOORZIENING

MOGELIJK.

2° HOF VAN ASSISEN -

ARREST DAT DE
LIJST VAN GEZWORENEN VERBETERT- AARD
VAN DIE BESLISSING.

3° HOF VAN ASSISEN -

ARREST DAT
OPGEROEPEN WERKENDE OF TOEGEVOEGDE
GEZWORENEN VRIJSTELT - GERECHTEL!JK
WETBOEK, ART.
SING.

243- AARD VAN DIE BESLIS-

4° VOORZIENING

.

IN

CASSATIE

- BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN- ARREST VAN HET HOF VAN ASSISEN
DAT OPGEROEPEN WERKENDE OF TOEGEVOEGDE GEZWORENEN VRIJSTELT - CASSATIEBEROEP VAN DE BESCHULDIGDE - NIET
ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

5° VOORZIENING

IN

CAS SATIE

BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN- ARRESTEN VAN HET HOF VAN ASSISEN- ARREST WAARBIJ, NA DE BESLISSING

De arresten waarbij het Hof van
Assisen, met toepassing van art. 243
Ger. W., opgeroepen werkende of toegevoegde gezworenen ambtshalve of
op aanvraag vrijstelt, zijn ]outer administratieve handelingen waarin de
beschuldigden niet mogen tussenkomen en die aan hun toezicht ontsnappen (3).

4° Niet ontvankelijk is het cassatiebe-

roep van de veroordeelde tegen het
arrest waarbij het Hoi van Assisen,
met toepassing van art. 243 Ger. W.,
opgeroepen werkende of toegevoegde
gezworenen heeft vrijgesteld {4).
5° Wei ontvankelijk is het cassatieberoep

van de veroordeelde tegen het arrest
waarbij het Hoi van Assisen, na met
toepassing van art. 124 Ger. W: te
hebben beslist dat een plaatsvervangend gezworene moet worden uitgeJoot, beveelt dat uit de bus van de
(1) Cass., 21 dec. 1976 (A.C., 1977, 452).
(2) Raadpl. Cass., 21 dec. 1976, waarvan
sprake is in de vorige noot.
(3) en (4) Raadpl. Cass., 2 feb. 1976 (A.C.,
1976, 646) en de conclusie van de procureurgeneraal Duman, toen eerste advocaatgeneraal, Rev. dr. pen., 1975-1976, 657 en vlg.
en Cass., 21 dec. 1976 (A.C., 1977, 452).
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toegevoegde gezworenen twee namen
zullen getrokken worden om het getal
van de namen in de bus van de
werkende gezworenen aan te vullen
(5). (Impliciet.)
(DEMEYER T. BELGISCHE MAATSCHAPPIJ
VAN ALGEMENE VERZEKERINGEN, DEVROE)
ARREST ( vertafing)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 9 en 10 oktober 1979 gewezen door het Hof
van Assisen van de provincie Brabant;
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen het arrest van
9 oktober 1978, waarbij het hof van
assisen uitspraak doet over verbeteringen aan de lij st van de gezworenen en over de aan bepaalde gezworenen verleende vrijstellingen :
Overwegende dat de arresten
waarbij het hof van assisen de lijst
van de gezworenen verbetert en met
toepassing van artikel 243 van het
Gerechtelijk Wetboek de opgeroepen werkende
of
toegevoegde
gezworenen ambtshalve of op aanvraag vrijstelt, louter administratieve handelingen zijn waarin de
beschuldigden niet mogen tussenkomen en die aan hun toezicht ontsnappen;

Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorz1ening
gericht is :
a)
tegen
het
arrest
van
9 oktober 1978 waarbij het hof van
assisen, na te hebben beslist dat
een plaatsvervangend gezworene
moet worden uitgeloot, beveelt dat
uit de bus van de toegevoegde
gezworenen twee namen zullen
getrokken worden om het getal van
de namen in de bus van de werkende gezworenen aan te vullen;
b)
tegen
het
arrest
van
10 oktober 1978 dat uitspraak doet
over de strafvordering :
Oven'legende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
C. In zoverre de voorziening
gericht is tegen het arrest van
10 oktober 1978 dat uitspraak doet
over de burgerlijke rechtsvorderingen jegens eiser :
Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
30 november 1978 -

(5) De vormvoorschriften van de artt. 244 en
vlg. Ger. W. over de samenstellmg van de Jury

strekken tot waarborging van de rech ten van
verdediging en zijn substantieel.

2' kamer

Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Screvens Gejjjkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal.
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«

dat aan (verweerder) nochtans, wat
deze toestand betreft, geen verwijt kan
1° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN worden gemaakt daar de materialen zich
bevonden op zijn erf waar ze normaal
OVEREENKOMST}
BESLISSING
geen gevaar opleverden » en, na aangeWAARBIJ EEN ENKELE PERSOON AANSPRAnomen te .hebben « dat het in landelijke
KELIJK WORDT VERKLAARD VOOR DE
gemeenten gebruikelijk kan zijn dat
SCHADE - GEEN VASTSTELLING WAARUIT
bezoekers ook langs de achterdeur
KAN WORDEN AFGELEID DAT DE SCHADE,
binnenkomen » en geoordeeld te hebben
ZOALS ZIJ ZICH HEEFT VOORGEDAAN, ZICH
« dat zij dan bij het betreden van het erf
OOK ZOU HEBBEN VOORGEDAAN ZONDER DE
van de persoon · die zij bezoeken en
FOUT DIE TEN LASTE VAN EEN ANDER IS
wanneer zij zich naar de achterdeur
VASTGESTELD.
begeven, voldoende aandacht moeten
verlenen om niet gekwetst te worden »,
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN constateert << dat de toegang tot cle
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN achterdeur geen wegenis uitmaakt voor
BESCHIKKEND GEDEELTE GEGROND OP
(eiseres) Moons; dat volgens de akte van
TEGENSTRIJDIGE REDENEN - NIET REGELverkoop van het goed, de wegenis over
MATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.
het erf slechts bestond voor de verkooers en enkel om dezen toe te laten van
1° Niet wettelijk verantwoord is de hun eigendom naar de Maalderstraat te
beslissi{Jg waarbij een enkele persoon
aansprakelijk wordt verklaard voor. de gaan en terug »,
terwijl het arrest, zonder te onderzoeschade, als niet wordt vastgesteld dat
de schade, zoals zij zich heeft voorge- ken of een bonus pater familias matedaan, zich ook zou hebben voorgedaan rialen zoals planken waaruit nagels stezonder .de tout die ten laste van een ken zou achterlaten op een over zijn !'!rf
ander is vastgesteld (1}. (Artt. 1382 en lopende « wegenis >> welke door derden
kan worden gebezigd, het ontbreken van
1383 B.W.).
foutieve onvoorzichtigheid vanwege ver.:.
2o Niet regelmatig gemotiveerd is de weerder laat steunen op het ·motief dat
beslissing waarvan het beschikkeride dit betegelde voetpad geen weg uitgedeelte. op tegenstrijdige redenen is maakte voor het slachtoffer (eiseres); het
aldus .de aard van de aangewreven
gegrond (2}. (Art. ~7 Gw.).
handeling of ontstentenis van' handeling,
(JANSSENS, MOONS T. ADRIAENSSEN)
foutieve oni.roorzfcntigheicf-of nfel:- enker
doet afhangen van de persoon van het
ARREST
HET HOF; - Gelet op het bestre- slachtoffer en van de vraag of de dader
den arrest, op 22 juni 1976 door het ten aanzien van de getroffene een bij-'
zondere plicht van voorzichtigheid of
Hof van 'Beroep te Antwerpen gewe- voorzorg had ten gevolge van. een voor
zen;
haar bestaand recht van wegenis, zodat
het arrest aan het begrip << fout », een
Over het eerste middel, afgeleid uit de beperkende
betekenis geeft die strijdig
Sl!hending van de artikelen 1382 en
13.83 van . het Burgerlijk Wetboek en is met de termen van de ar:tikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
97 van de Grondwet,
(schending van deze art!kelen); het ten
doordat het arrest, om de oorspronke· minste tegenstrijdig is vast te stellen
lijke vordering van de eisers ongegrond enerzijds dat de materialen zich bevonte verklaren en hen tot de kosten van den op zijn erf waar ze normaal . geen
beide instanties te veroordelen, na bewe~ gevaar opleverden >> en anderzijds dat de
zen te hebben verklaard « dat op (ver- plaats waar bewuste materialen lagen,
weerders) koer en op het gedalleerd namelijk het betegelde voetpad, << een
voetpad op de dag van het ongeval nog · wegenis » uitmaakt voor derden, zodat
resten van planken lagen die in de loop het arrest is aangetast door een gebrek
van de dag waren neergekapt van de in de motivering (schending van
afbraak van een huis en dat in deze artikel 97 van de Grondwet) :
planken nog nagels staken ». beslist
1• KAMER -1 december 1978

(1) Raadp!. Cass., 22 maart 1976 (A.C., 1976,
851) en 16 nov. 1977 (ibid, 1978, 310).
(2) Cass., 8 jum 1978 (A.C., 1978, 1191)

·1. Nopens het door verweerder
opgeworpen
middel · van
nietontvankelljkheid van het cassatiemiddel:

-378Overwegende dat verweerder doet erseres zich blesseerde, « een wegelden dat het arrest tevens berust genis >> uitmaakte, althans voor
op andere redenen dan die in het bepaalde personen;
m~ddel weergegeven, met name op
Dat in deze vaststelling en de
de considerans << dat bovendien, op reden waarom het arrest oordeelt
het ogenblik van het ongeval de dat verweerder geen fout heeft
duisternis nog niet was ingetreden begaan,
een
tegenstrijdigheid
en {eiseres) de planken met nagels schuilt die niet verholpen won:lt
had moeten bemerken indien zij door de verdere constatering dat het
voldoende aandachtig was geweest; voetpad voor eiseres << geen wegenis
dat {zij) trouwens haar onachtzaam- uitmaakte », vermits in de beslissing
heid toegaf; dat het ongeval uitslui- niet voorgehouden wordt dat zij en
tend te wijten is aan de onacht-, de personep. die een bepaald recht
zaamheid van het slachtoffer zelf »; · hadden om de << wegenis » te
Overwegende dat verweerder ver- gebruiken, er niet op mochten rekevolgens voorhoudt dat deze consi- nen dat op die weg geen gevaatlijke
derans zou volstaan om de beslis- voorwerpen werden achtergelaten;
sing van het arrest te verantwoorDat het middel op dit punt
den, zodat het middel bij gebrek gegrond is;
aan belang niet ontvankelijk zou
Om die redenen, en zonder dat
zijn;
Overwegende dat, om te beslissen aanleiding bestaat 0 m het tweede
dat eiseres aileen schuld had aan middel te onderzoeken, dat niet tot
het haar overgekomen ongeval, de ruimere cassatie kan leiden, vernievaststelling dat zij een fout had tigt de bestreden beslissing, behalve
begaan niet volstond; dat het arrest in zoverre ze het hoger beroep van
immers tevens moest constateren verweerder ontvankelijk verklaart
dat verweerder de hem ten laste en in zoverre ze ten laste van
gelegde fouten niet had begaan, eiseres een fout aanhoudt in oorzaalthans, indien dan toch, dat de kelijk verband met de schade;
schade, zoals ze zich heeft voorge- beveelt dat van dit. arrest melding
daan, zich ook zou hebben voorge- zal worden gemaakt op de kant van
daan zonder de fout die het ten 'de gedeeltelijk vernietigde beslislaste van verweerder eventueel zou sing; houdt de kosten aan en· zegt
dat de feitenrechter erover zal
hebben vastgesteld;
beslissen;
verwijst
de
aldus
Dat de hierhoger aangehaalde
beperkte zaak naar het Hof van
considerans dan ook niet volstaat
Beroep te Brussel.
om de beslissing wettelijk te verantwoorden;
1 december 1978 - 1' kamer - Voor~
Dat
het
middel
van
niet- zitter : de h. de Vreese, afdelingsvoorzit~
ontvankelijkheid moet worden ver- ter - Venlaggever : de h. Chatel ~
Gelijkluidende conclusie van de h.
worpen;
Declercq,
advocaat-generaal
2. Nopens het cassatiemiddel Advocaten
mrs. Dassesse en Van
zelf:
Heeke.
Overwegende dat het arrest oor2" KAMER - 1 december 1978
deelt dat verweerder, bij het achterlaten van planken met uitstekende
nageL;, geen fout had begaan en 1° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING
STRAFZAKEN . RECHT
VAN
DE
zulks afleidt uit de omstandigheid
BEKLAAGDE STUKKEN IN TE DIENEN TOT .BIJ
dat << deze materialen zich op ' zijn '
DE SLUITING VAN DE DEBATTEN- MODALIerf bevonden waar ze ' normaal '
TEITEN.
geen gevaar opleverden »;
Overwegende echter dat het 2° CASSATIEMIDDELEN .,.- STRAFZAKEN
arrest verder vaststelt dat het voetVAAG MIDDEL NIET ONTVANKEL.IJK
MIDDEL.
pad, waarop de plank lag waaraan
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3° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING
- STRAFZAKEN - RECHTER DIE, OP GROND
VAN DE DILATOIRE BEDOELING VAN DE
BEKLAAGDE, STUKKEN AFWIJST OF WEIGERT
IN ACBT TE NEMEN DIE DE BEKLAAGDE OP
BET EINDE VAN DE DEBATTEN BEEFT INGEDIEND - MIDDEL UIT MISKENNING VAN DE
RECBTEN VAN DE VERDEDIGING - DE REDENEN WAAROM DE RECBTEN VAN DE VERDEDICING NIET ZIJN INACBTGENOMEN MOETEN
WORDEN GEPRECISEERD.

4° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
MIDDEL AFGELEID UIT TEGENSTRIJDIGBEID VAN REDENEN - ,BESLISSING DIE WETTELIJK VERAN':\'WOORD BLIJFT, OOK A,L IS
BET MIDDEL GEGROND - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

5° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- RECBTEN VAN DE VERDEDIGING - MIDDEL
B!ERUIT AFGELEID
DAT
EEN
IN
EEN
VREEMDE TAAL GESTELD EN BIJ HET DOSSIER GEVOEGD STUK N!ET IS VERTAALD -'MIDDEL VOOR BET EERST VOOR BET HOF
VOORGEDRAGEN- NIET ONTVANKELJJK ~4ID.
DEL.

6° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
M!DDEL WAARIN SCBENDJNG VAN EEN
KONINKLIJK BESLUJT WORDT AANGEVO~RD
RECBTER DIE ZIJN BESLISSING OP EEN
ANDER KONINKLIJK BESLU!T GRONDT. EN
WETTIG BESLIST DAT BET EERSTE KONINKLIJK BESLUIT TEN DEZE NIET VAN TOEPASSING IS - MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

7° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

BEVOEGDBEID - STRAFZAKEN - NIETMILITAIR ONDERWORPEN AAN DE M!LITAIRE
RECBTSPRAAK - GELIJKSTELLING MET EEN
BEPAALDE RANG T.A.V. VOOEDELEN EN VERGOEDINGEN GELIJKSTELLING ZONDER
VERBAND MET DE BEPALJNG VAN DE
GEWONE BEVOEGDBEID VAN BET MIL!TA!R
GERECBTSBOF NAAR DE OFFICIERSRANG:

8° MISBRUIK

VAN

VERTROUWEN

VERDU!STERING DOOR EEN AMBTENAAR
-BEGRIP.

9° VOORZIENING

IN

CAS SATIE

BESLISSINGEN WAARTEGEN. CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECBTSVORDERING CASSATIEBEROEP VAN
DE
BEKLAAGDE
TEGEN EEN BESLISSING VAN BET MlL!TAIR
GERECBTSBOF WAARBIJ DAT BOF ZICB
ONBEVOEGD VERKLAART OM KENNIS TE
NEMEN 'iAN EEN BURGERLIJKE RECBTSVOR-

DERING EN DESAANGAANDE DE ElSER NIET
VEROORDEELT- NIET 9NTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

1' Geen enkele wetsbepaling verbiedt d?

beklaagde nog stukken voor te leggen
tot bij de sluiting van cle debatten of
verplicht hem, alvorens die stukken
neer te leggen, · daarvan inzage ' te
geven aan het openbaar ministerie en
de burgerlijke partij, onverrninderd
het recht van die partijen ·inzage ervan
te vragen; derechter kan, mits hij de
rechten van verdediging in acht
neemt, op onaantastbare wijze in Ieite
oordelen, dat de indiening, geheel. op
het einde van de debatten, met ]outer
dilaioire · bedoeling is geschied . en
dientengevolge beslissen dat die stukken worden geweigerd dan wei dat. ze
worden aangenornen maar buiten
beschouwing gelaten (1).
2' en 3' Niet ontvankelijk is het middel

waarin miskenning ·van de rechten
van de verdediging wordt aangevoeTd
zonder verdere aanduiding waarin die
miskenniilg bestaat; de beklaagde die
zich beroept op miskenning van :iijn
rechten. van verdediging doordat dtf
rechtef bepaalde door hem, geheel op
het einde van de debatten ingedie:qde
stukken afwijst of. weigert in aanmerking te nemen wegens dilatoire bedoeling, moet de redenen opgeven
waarorn hij ilieent dat zijn rechten
van ·verdediging niet zijn inachtgenomen (2).
4' Niet ontvankelijk, wegens gebrek aan

belang, is het middel dat uit tegenstrijdigheid van redenen is afgeleid en
dat, oak al was het gegrond, geen
invloed heeft op de wetti'gheid van de
uitgesproken veroordeling (3).
5' Het middel hieruit afgeleid dat een

stuk, dat in een VTeemde taaJ is
gesteld en gevoegd is bij het aan het
Mllitair Hoi voorgelegd dossier, met
(1) Over het recht om na sluiting van de
debatten een nieuwe conclusie voor te leggen,
raadpl. Cass., 12 sept. 1966 (A.C., 1967, 35) en
over het recht nieuwe stukken in te dienen na
sluiting van. de debatten, raadpl. Cass., 13 feb.
1967 (ibid., 1967, 744).
(2) Cass., 21 jan: 1975 (A.C., 1975, 564).

(3) Cass., 5. okt. 1977 (A.C., 1978,161).
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miskenning van de recbten van verdediging niet is vertaald, kan niet voor
bet eerst voor bet Hot worden voorgedragen (1).
5• Feitelijke grondslag mist bet middel

dat is afgeleid uit scbending van een
koninklijk besluit, wanneer de rechter
zijn beslissing op een ander koninklijk
besluit grondt en wettelijk beslist dat
bet eerste koninklijk besluit ten deze
niet van toepassing is.
7" De gelijkstelling van een niet-militair

met een militair van een bepaalde
rang in bet leger, t.a.v. voordelen en
vergoedingen, houdt geen verband met
de bepaling van de gewone bevoegdheid van het Militair Gerechtshof naar
de officiersrang. (Art. 104, Mil. Sv., en
K.B. 1 maart 1977 .)

s•

De openbaar ambtenaar of officier, de
met een openbare dienst belast persoon, die te zijnen voordele geld
verduistert dat bestemd is voor de
bezoldiging van ten gunste van derden
te verricht~n arbeid, maakt zich schuldig aan bet misdrijf bedoeld in art. 240
Sw.

g• Niet ontvankelijk,

bij gebrek aan
belang, is het cassatieberoep van de
beklaagde tegen een arrest van bet
Militair Gerechtshof, waarbij dat hoi
zich onbevoegd verklaart om kennis te
nemen van een burgerlijke rechtsvordering en i.d.o. de eiser niet veroordeelt (2).

(TRIFFOY, BOTIRIAUX T. BELGISCHE STAAT MINISTER VAN NATIONALE OPVOEDING; BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING)
ARREST ( vel'taling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 mei 1978 door het
Militair Gerechtshof gewezen;
Gelet op het arrest dat het Hof op
28 september 1977 in zake dezelfde
eisers heeft gewezen;

(1) Cass., 17 aug. 1977 (A.C., 1977, 1142);
raadpl. Cass., 24 aug. 1961 (Bull. en Pas., 1961,
I 1219), 15 juni 1964 (ibid., 1961, I, 1108),
25 sept. 1969 (A.C., 1970, 101), 7 jan. 1971 (ib1d.,
1971, 436) en 17 dec. 1976 (ibid., 1977, 437).
(2) Raadpl. Cass., 13 april 1976 (A.C., 1976,
940).

I. Op de voorziening van Triffoy :
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering ter zake van de tenlastelegging F :
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B,. In zoverre de voorziening
geticht is tegen de beslissing op de
sh-afvordering ter zake van de
andere aan eiser ten laste gelegde
feiten :
Over het eerste en bet tweede middel
samen, afge!eid uit de schending van de
algemeen principiEHe rechten van de
verdediging, van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317, 1319, 1320 en 1322 van
het'Burgerlijk Wetboek,
het eerste, doordat het arrest beslist
« dat de eerste beklaagde ten onrechte
aanvoert dat het niet verwonderlijk is
dat de eerste rechters het probleem niet
hebben onderkend nu de door conclusienemer
ter
zitting
van
5
december 1977 neergelegde bundel stukken
hem ten dage van het vonnis gewoon
teruggegeven werd zonder ooit bij het
strafdossier te zijn gevoegd zoals het
nochtans hoorde; ... dat die bewering in
strijd is met de vermeldingen van het
proces-verbaal van de terechtzitting van
5 december 1977 en met het procesverbaal van de terechtzitting van
16 januari 1978, blijkens welke processen-verbaal de bewuste stukken door de
krijgsraad niet aangenomen noch teruggege',en werden; dat de eerste beklaagde
moge ijk getracht heeft die stukken neer
te le5gen en bij het dossier te doen
voegen maar dat de krijgsraad niet
anders kon dan ze weigeren; dat nu hij
door het openbaar ministerie op
5 december 1977 neergelegde documenten uit de debatten weerde, de krijgsraad logischer wijze ook niet. de door de
verdediging neergelegde stukken kon
aannemen die noch aan het openbaar
ministerie noch aan de burge~lijke partijen ter inzage werden gegeven; ... dat
het militair gerechtshof beslist die documenten uit de debatten te weren die
slechts bij het einde van de terechtzitting van 12 april 1978 werden neergelegd
en die noch aan het openbaar ministerie
noch aan de burgerlijke partijen ter
inza_ge werden gegeven; dat wat de
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ten, in zoverre zij zouden strekken ten
dubbelzinnigheid, het arrest niet regelbetoge dat de eerste beklaagde de
matig met redenen is omkleed (schenopbrengst van de verkoop van de keuding van artikel 97 van de Grondwet);
kenafval ten voordele van de leer!ingen
of van het personeel zou hebben aange- 2" het arrest een miskenning inhoudt
van de bewijskracht van het proceswend, overigens van generlei waarde
zouden zijn vermits die omstandigheid,
verbaal van de terechtzitting van
ook a! zou zij bewezen zijn, zoals reeds
12 april 1978 waarbij wordt vastgesteld
gezegd geenszins zou uitsluiten dat de
dat de bundel stukken tijdens de
terechtzitting en niet na de sluiting der
eerste beklaagde de van die verkoop
debatten werd neergelegd (schending
afkomstige 7.992,59 Deutsche Mark vervan de andere in het middel bedoelde
duisterd heeft »,
terwijl, eerste ondeJ·deel, in strafzaken bepa!ingen);
het tweede, doordat het bestreden
de beklaagde bij geen enkele wetsbepaarrest in zijn redengeving beslist « dat
ling ertoe verplicht is de stukken waarop
hij zich wil beroepen, v66r ·de terechtzitde eerste beklaagde de eerste rechters
ting aan het openbaar ministerie en aan
verwijt dat zij geen acht hebben geslade burgerlijke partij ter inzage te geven;
gen op een omstandige nota in dezelfde
ter eerbiediging van de rechten van
bundel stukken die hij ter zitting van
5 december zou hebben neerge!egd, ...
diens verdediging vereist is dat de
dat, zoals dienaangaande reeds werd
bek!aagde tot bij het sluiten van de
debatten nog nieuwe stukken te zijner gezegd in verband met de keukenafverontschuldiging kan aanvoeren; het val, uit de processen-verbaal van de tevan
5
decemmilitair gerechtshof dus niet dan met rechtzittingen
schending van die rechten de bundel ber 1977 en 16 januari 1978 b!ijkt dat
stukken die eiser ter zitting van die nota niet werd neerge!egd noch
12 april 1978 nog v66r - en in ieder teruggegeven, ... dat, blijkens het dossier;
geval uiterlijk bij - de sluiting der die nota, die neergelegd werd op het
debattPn heeft neergelegd, buiten het ogenblik dat de debatten op de terechtgeding heeft kunnen houden; waaruit zitting van 12 april 1978 door het Militair
volgt dat nu het aldus de bewuste Gerechtshof gesloten werden, noch aan
stukken onwettelijk terzijde
heeft de burgerlijke partij, met name de
Belgische Staat, ministerie van Natiogesteld, het militair gerechtshof niet op
aile processtukken acht heeft geslagen nale Opvoeding, noch aan het openbaar
en zodoende de rechten van de verdedi- ministerie ter inzage werd gegeven en
ging geschonden heeft (schending van dat die partijen de zin en de strekking
de algemeen principiiHe rechten van de ervan ter zitting niet hebben kunnen
verdediging en van de andere in het beoordelen noch bespreken; dat er dan
middel vermelde bepalingen);
ook termen bestaan om ze buiten het
tweede onderdeel, ook a! zou men dossier te houden en te verklaren dat
aannemen dat waar het arrest « beschikt het Hof zijn overtuiging in genen dele
dat de in de redengeving vermelde nota's op die nota van 54 bladzijden steunt; dat
die na het sluiten van de debatten en de beklaagde ruimschoots de tijd heeft
zonder inzageverlening aan het open- gehad om die nota op te stellen en ter
baar ministerie en aan de burgerlijke inzage te geven vermits hij, na een
partij, werden neergelegd, uit de debat- . onderzoek van meer dan twee jaar
ten geweerd worden », die beschikking tijdens hetwelk hem a! de stukken in
enkel slaat op het hierboven bedoelde verband met die tenlastelegging werden
dossier dat ter zitting van 12 april 1978 overgelegd ..., pas op 29 juni 1977
werd neergelegd, 1" het arrest dan nog in gedagvaard werd om op 19 sepzoverre tegenstrijdig of althans dubbel- tember 1977 voor de krijgsraad te verzinnig is dat er niet uit op te maken valt schijnen, en de debatten pas op
of bedoeld dossier nu terzijde werd 5 december 1977 gesloten werden; dat
gesteld omdat het, hoewel v66r het hij, tussen de uitspraak van het vonnis
sluiten van de debatten neergelegd, zoals door .de krijgsraad op 16 januari 1978 en
de redengeving van het arrest te kennen de opening van de debatten voor het hof
geeft, niet ter inzage werd gegeven, dan op 11 april 1978, dan nog verscheidene
wei omdat het na het sluiten van de maanden tijd heeft gehad om van die
debatten werd neergelegd, zoals in de nota inzage te verlenen; dat doordien hij
beschikking wordt vermeld; waaruit die uitvoerige nota van 54 bladzijden pas
volgt dat wegens die tegenstrijdigheid bij de sluiting van de debatten voor het
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ter beschikking te hebben gelegd van de
partijen, de beklaagde kennelijk de zaak
op de lange baan heeft willen schuiven;
dat het Hof derhalve beslist die nota
buiten de debatten te houden en zijn
overtuiging enkel 'te steunen op de
documenten die regelmatig ter beschikking werden gesteld van aile partijen "•
terwijl, eerste onderdeel, in strafzaken ·
de beklaagde door geen enkele wetsbepaling ertoe verplicht is een door hem
opgestelde nota v66r de terechtzitting
aan het openbaar ministerie of aan de
burgerlijke partij ter inzage te geven; de
.ihacMheining van de rechten van zijn
verdediging vereist dat de beklaagde nog
nota's mag neetleggen tot bij de sluiting
van de debatten;" het Militair Gerechtshof dus niet dan met schending van die
rechten de hierboven bedoelde nota van
54 bladzijden, die eiser ter zitting van
12· april 1978 nog v66r - en in ieder
geval uiterlijk bij - de sluiting der
debatten heeft neergelegd, buiten het
geding hee'ft kunnen houden; waaruit
volgt dat nu het· aldus de bew-uste
stu1kken onwettelijk ·· terzijde
heeft
gesteld, het mi!itai:r gerechtshof niet op
aile processtukken acht -heeft geslagen
en zodoende de rechten van de verdediging heeft geschonderi (schending van
de algemeen principiele rechten van de
verdediging en van de andere ' in het
middel vermelde bepalingen); ·
" · tweede onderdeel, ook · al zou men
a anne men dat waar het arrest " beschikt
dat de in de redengeving vermelde nota's
die na het shiiten van de debatten en
zorider inzageverlening aan het openbaar ministerie en aan de burgerlijk;e
partij werderi · neergelegd, uit de de batten geweerd worden· », die beschikking
ehkel slaat op de ter zitting· van 12 april
1978 neerge!egde nota van 54 bladzijden,
het arrest dan nog tegenstrijdig of
althans dubbelzinnig en derha!ve · niet
regelmatig met ·redenen omkleed-- is,
dom·dien er niet kan worden uit opgefuaakt of de bewuste nota nu terzijde
werd geste!d omdat zij, hoewel v66r het
slu!ten van de debatten ne'ergelegd zeals de redengeving van het arrest te
kennen geeft - niet ter inzage werd ·
gegeven, dan we! omdat zij na het
sluiten van de debatten werd neergelegd,
~oals in de beschikking wordt vermeld
(schending van artikel 97. van de Grandwet):
t 'over het eerste onderdeelvan het
~e~ste middel .en het eerste onderdeel van het tweede middel samen :

Overwegende dat enerzijds geeri
enkele wetsbepaling de beklaagde
verbiedt nog stukken in te brengen
bij de sluiting van de debatten of
hem ertoe verplicht, alvorens die
stukken neer te leggen, daarvan
inzage te geven aan het openbaar
ministerie en aan de burgerlijke
partij, welke evenwel het recht hebben daarvan inzage te vragen;
· Overwegende dat anderzijds de
feitenrechter op grond van zijn
feitelijke beoordeling kan stellen
dat die stukken met een louter
dilatorische bedoeling werden neergelegd en dienvolgens kan beslissen
die stukken te weigeren dan wel ze
aan te nemen maar buiten beschou':"ing te laten;
Dat de feitenrechter zulks echter
slechts kan doen met inachtneming
van de rechten van de verdediging;
Dat in verband daarmee, wanneer
de rechter oordeelt dat de stukken
met een louter dilatorische bedoeli:ng werden neergelegd en op grand
daarvan die stukken afwijst nog
v66r de debatten gesloten zijn, de
bekl:aagde zelf dient te vragen dat
hem daarvan akte wordt verleend
en daarbij zelf dient te bepalen
waarom hij zijn verdedigingsrechten daardoor geschonden acht; dat
wanneer de rechter daarentegen pas
bij zijn eindbeslissing over de zaak
zelf bepaalde stukken terzijde stelt
omdat zij met louter dilatorische
-bedoelingen zouden zijn neergelegd,
de beklaagde in zijn middelen tot
voorziening dient aan te wijzen
waarin
zijn
verdedigingsrechten
precies geschonden werden;
Dat het enkele feit dat de rechter,
met beroep op dilatorische bedoeUngen, bepaalde door beklaagde
neergelegde stukken afwijst of weigert in aanmerking te nemen, die
beklaagde geen grond verschaft orri
erover te klagen dat zijn verdedigingsrechten geschonden werden;
Overwegende dat het arrest expliciet ten aanzien van een nota en
impliciet ten aanzien van het overige beslist dat op 12 april 1978 een
dossier met louter
dilatorische
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derhalve weigert daarop acht te
slaan;
Dat nu eiser in gebreke blijft de
redenen op te , geven waarom hij
zijn ve·rdedigingsrechten geschonden acht, het Hof niet bij machte is
de feitelijke · beoordeling van de
rechtei' te censureren;
·Dat die oriderdeleri van de mid delen niet ontvankelijk zijn;
Over het tweede ' onderdeel van
het eerste middel en het tweede
onderdeel van het tweede middel
samen:
Overwegende dat 1 enerzijds het
proces-verbaal van de terechtzitting
van 12 .april 1978 vaststelt dat tijdens · die zitting door eiser een
dossier werd neergelegd, terwijl het
qrrest er in zijn redengeving op
\vijst dat d~ ,bedoelde stukken bij
het ei!lde van de terechtzitting werden neergelegd en eraan toevoegt
dat de uitvoerige nota van 54 bladzijden b~j het sluiten van de debatten aan het Militair Gerechtshof
overhandigd werd; dat, anderzijds,
het arrest « de in zijn redengeving
bed:oelde ·en na het sluiten van de
debatten neergelegde nota's ,, bij
zijn. beschikkingen uit de debatten
weert;
Overwegende dat de weigering
om op de bewuste stukken acht te
slaan wettelijk verantwoord is,
ongeacht of die stukken v66r dan
vvel na het sluiten van de de batten
werden neergelegd;
Dat indien zij v66r het sluiten
van de debatten werden neergelegd,
hun : terzijdestelling, blijkens het
vorenoverwogene, wettelijk was, en
indieri zij na het sluiten der debatten Werden neergelegd, hun tei;zijdestelling geboden was, behoudens
heropening van de debatten waarvan de . oppor:tuniteit enkel ter
beoordeling ~tond van de rechter;
Oyerwegende dat, derhalve, de
-\lliddelen met beroep op de daarin
bep,aalde tegenstrijdigheid en op de
miskenning van de bewijskracht
van het ·proce,s-verbaal van de

terechtzitting van 12 april 1978 niet
ontvankelijk zijn bij gebLek aan
belang;
Ovel' het deJ'de middel, afgeleid uit de
schending van de rechten van de verdediging en van artikel 97 van de Grandwet,
dool'dat het arrest de beklaagde op de
strafvordering en op de burgerlijke
recbtsvordering veroordeelt zonder terzijdestelling van de op die rechtsvorderingen betrekking hebbende stukken die
in de inlegmap nummer 148 van het
dossier berusten en die, blijkens de
vermeldingen op die inlegmap, door de
auditeur-generaal
bij
het
Militair
Gerecbtsbof aan de eerste voorzitter van
dat Hof werden toegestuurd nadat de'
debatten reeds gesloten waren,
waaruit volgt dat bet arrest, nu het die
tijdens bet beraad bij het dossier
gevoegde stukken niet terzijde heeft
gesteld noch een heropening van de
~ebatten heeft bevolen, een schending
mhoudt
van
eisers
verdedigingsrechten :

Overwegende dat de in het middel
bedoelde stukken louter formeel
zijn en geen betrekking hebben op
de grondslag van de tenlasteleggin~en; dat het feit dat de terzijdestelhng van dergelijke stukken niet in
het arrest is vermeld, de verdediging niet in haar rechten kan schaden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanW~le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acM zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;_
C In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van de
'Belgische Staat, minister van Nationale Opvoeding :
Overwegende dat eiser afstand
heeft gedaan van zijn voorziening in
zoverre die gericht was tegen de
beschikkingen van het arrest die
door het Hof niet als eindbeslissingen zouden worden beschouwd;
Overwegende dat het arrest aan
verweerder zowel definitieve als
provisionele schadevergoeding toewijst;
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Militair Gerechtshof van dat stuk
geen
nadere
vertaling
heeft
gevraagd;
Overwegende dat het middel afge/
uit het feit dat, in strijd met de
II. Op de voorziening van leid
rechten van de verdediging, niet
Bottriaux:
gezorgd werd voor de vertaling van
. A. In zoverre de voorziening een in een andere dan de procedugericht is tegen de beslissing op de retaal gesteld stuk waarop eiser zelf
jegens eiser ingestelde strafvorde- zich te zijner verontschuldiging
ring uit hoofde van de tenlasteleg- beroept, niet voor het eerst voor het
Hof kan worden voorgedragen;
gingen E, H en L;
Overwegende dat het arrest, met·
Dat het middel niet ontvankelijk
bevestiging van de beslissing van de is;
eerste rechter, verklaart dat de in
Over het tweede middel, afgeleid uit
die tenlasteleggingen omschreven de schending van het koninklijk besluit
feiten niet bewezen zijn; dat de · van 1 maart 1977 tot vaststelling van het
tegen die beslissing gerichte voor- vergoedingsstelsel toepasselijk op . de
ziening dan ook niet ontvankelijk is militairen en de met militairen gelijkgestelde personen die bij de Belgische
bij. gebrek aan belang;
strijdkrachten in de Bondsrepubliek
B. In zoverre de vo 0 rziening Duitsland in dienst zijn of daarbij op
gericht is tegen de beslissing op de· dienstreis zijn, en uit de miskenning van
jegens eiser ingestelde strafvorde- de bewijskracht van de akten,
doordat het Militair Gerechtshof eiser
ring uit hoofde van de tenlasteleggingen A, B, C, D, F, G, I, J en K 1, veroordeeld heeft uit hoofde van oplichterijen in verband met de water-, gas2, 3:
en elektriciteitsvoorziening (tenlastelegDat die beslissing geen eindbeslissing is in de zin. van artikel 416
van het Wetboek van Strafvordering
en dat zij geen uitspraak doet over
een geschil van bevoegdheid;

Ovei· het eerste middel, afg'eleid uit de
schending van de rechten van de verdediging,
doordat het arrest eiser veroordeelt
wegens oplichterijen in verband met de
water-, gas- en elektriciteitsvoorziening
(tenlastelegging I) en .zich bij zijn redengeying daartoe beroept op een in het
Duits · gesteld document dat niet door
een beedigd vertaler werd vertaald :

Overwegende dat eiser zich in
zijn conclusie voor het Militair
Gerechtshof beriep om een met de
hand geschreven Duitse aantekening op een eveneens in het Duits
gestelde brief die hij op 28 november 1968 had doen toekomen
aan een Duitse firma, met name de
Rheinische Energie A.G., en daarbij
verduidelijkte dat die aantekerllng
betekende
« fotocopie hiervan
werd op 13 maart 1969 aan de dienst
K.S.R. toegezonden (geschil in verband met de betaling) »; dat het
arrest vaststelt dat die door eiser
zelf verschafte vertaling niet betwist
wordt;

ging I),

eerste onderdeel, zonder daarbij te
!etten op het feit dat eiser gelijkgesteld
was met een bij de Belgische strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland in dienst zijnde militair en als
dusdanig vrij vuur, licht en water
genoot, zoals voormeld koninklijk besluit
onder bepaalde voorwaarden toekent;
tweede onderdeel, en daarbij aan een
brief van 6 maart 1978 waarin minister
Dubois preciseerde dat hij destijds
beslist had aan eiser de voordelen toe te
kennen die de officieren genoten op het
stuk van « voornamelijk reisvergoedingen, gebruik van eigen wagen, verblijfskosten, enzovoort », een beperkende en
onjuiste uitlegging heeft gegeven door te
vermelden dat de beslissing van de
minister enkel de reisvergoedingen
gold:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het arrest
van het Militair Gerechtshof blijkt
dat eiser, « die ... op zowat een
kilometer van het atheneum over
een gratis waning beschikte en er
een afzonderlijke verwarming had
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installatie van het atheneum "• niet
in· aanmerk~rig ln-V·am voor de toe~
passing ·· van artikel 4 van · · het
koninklijk besluit van • 26 februari 1965 tot vaststelling van de
betrekkingen bij het .Ministerie van
Nationale Opvoeding en · CtJ.ltuur
waaraan het vbordeel van ·-kosteloze
inwo:ring verbonden is, welk artikel
bepaalt dat « wanneer de Staat voor
de betrokken personeelsleden op de
plaats van het werk een woning
beschikbaar stelt die op. de installaties van de inrichting aangesloten
is, hij voorziet in verwarming, gas
en/of elektriciteit in welk geval bp
de wedde van het personeelslid een
maandelijkse korting -wordt toegepast »;
Overwegende dat het Militair
Gerechtshof zijn beslissing terecht
heeft doen steunen op het konink-.
lijk besluit van 26 februari 1965 en
niet op het in het middel aange.:.
voerde
koninklijk
besluit van
··1 maart 1977 dat ten tijde van de in
die tenlastelegging ornschreven feiten op die feiten niet toepasselijk
was;
Dat dit onderdeel van het middel
derhalve naar recht faalt;
Wat
het
tweede
onderdeel
betreft :
Overwegende dat de rechter in
hoger beroep de brief van minister
Dubois van 6 maart 1978 niet aan
zijn beslissing ten grondslag heeft
gelegd en de bewijskracht van dat
stuk dan ook niet kan hebben
miskend;
Dat dit tweede onderdeel van het
middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het Militair Gerechtshof zichzelf tegenspreekt waar het bij zijn arrest
van 28 juni 1977 .eiser weigert gelijk te
stel!en met een hoofdofficier maar hem
die gelijkstelling toekent jn het arrest
van 23 mei 1978 :

•Overwegende dat het arrest van
het
Militair
Gerechtshor
van
28 ·. juni 1977 bij toepassing van

artikel 104 van het Wetboek van
Militaire Strafvorderirig beslist dat
eiser niet rechtstreeks aan de rechtspraak van het Militair Gerechtshof
onderworpen is, 'daar hij geen « officier des legers. van enen. rp.ng _hoger
dan die van kapitein » is;
Dat iemarid die volgeJ:?S sommige
verordeningsbepalingen waarbij aan
militairen zekere voordelen en vergoedingen worden toegekend, met
een officiersrang is gelijli:gesteld,
door die gelijkstelling enkel op die
voordelen en vergoedingep aanspraak kan maken maar daardoor
geenszins de hoedanigheid van offi•
cier verwerft;
Dat het middel niet kari worden
aangenomen;
.
.
.
Over· het vierde, vijfde, zesde,
zevende en achtste middel samen :
Overwegende dat die middelen
geen betrekking hebben op de ver'~ordeling wegens . de tei;ilastelf!g~
ging I (oplichterijen in yerbari<;l
met de water-, gas- en elektricitei tsvoorzi ening);
Overwegende dat eiser, uit hoofcte
van
al
de
bewezen · · · ver"klaarde misdrijveti samen, ·verbor'deeld werd tot een enkele straf die
reeds wettelijk verantwoord was
we gens het sub I omschreven · misl
drijf, zodat de middelen die geen
betrekking hebben op dit laatste
misdrijf, niet ontvankelijk zijn bij
gebrek aan belang; '
I .
. En .overwegende dat de substan-:tiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen , in
acht zijn genomen en .de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
C. ___ In zoverre de voorziening
gericht is tegen · de beslissingen op
de burgerlijke rechtsvorderingen die
namens de ;Belgische Staat door· de
minister van Nationale Opvoedirig
werd ingesteld :
Over het eerste en het tweede
hierboven sub II B vermelde ;mid-:del:
Overwegende dat die· middelen
dienen verworpen te worden •op
dezelfde gronden -als waarmee
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tegen de beslissing op de strafvordering ten laste van eiser;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
s'chending van het koninklijk besluit van
12 · februari 1976 tot vaststelling van de
voorwaarden. waaronder de door ·een
onderwijsinrichting geproduceerde voorwerpen. of verleende diensten kunnen
'vervreemg of verhuurd worden,
doordat het arrest eiser veroordeelt
Olfl aan de burgerlijke partij een sam
van 6.220 frank uit te keren, zegge de
tegenwaarde van tweeendertig uren die
de schrijnwei'ker van het atheneum ten
onrechte voor eisers persoonlijke rekenirig heeft gewerkt,
terwijl het bewuste werk, dat bestaan
):leeft in het vervaardigen en vergaren
van een vakjesdeur en van een tafel ten
persoonlijken gebruike van eiser of van
diEms dochter, uitgevoerd werd in het
kader van het leerplan van de " afdeling
hout » N<tn het atheneum en die voorwerpen aan eiser werden ·verkocht met
inachtneming v&n de voorschriften van
~i·tikel 4 van het koninklijk besluit van
'12 februari 1976 :

Overwegende dat ·het arrest vaststelt dat, nu die door. de schrijnwerker van het atheneum vervaardigde
taJel en deur van bij hun bestelling
bestemd waren « ten persoonlijken
b,~hoeve van de tweede beklaagde
(tlians eiser) of van een lid van
diens gezin », zij niet konden
beschouwd worden als het resultaat
,; van een in het 'leerplan ingeschakeld didactisch werk .dat a.chteraf
verkocht
werd
overeenkomstig
attikel 4 van het koninklijk besluit
van
12
februari
1976
«
en
volgens de in dat artikel bepaalde
\roorkeursorde;
·
... Dat het arrest aldus zijn beslissing op dat punt wettelijk verant°

w~ordt;

.Dat het middel niet kan worden
l;J.angenomen;
J

< Over .het zesde middel,

afgeleid uit de
schending van de Techten van de verdediging,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om aan de. burgerlijke partij een vergoeding uit te keren voor de schade die

haar berokkend werd door de: in de
tenlasteleggingen J, K 1 en . K 2
omschreven. misdrijven in verband. met
de oplichterijen en de verduisteringen
van de winsten op de verkoop van koffie
en· frisdranken aan de leerlingen e11
leraars van het atheneum, waarbij het
arrest evenwel voorbijgegaan is. aan de
door eiser verstrekte. uitleg en aile
documenten ten bewijze van de door de
« koffie en frisdrank >>-kassen gedragen
kostenen onkosten verworpen heeft :

Overwegende dat het arrest vermeldt « dat de door beklaagde
(thans eiser) verstrekte uitleg in
verband met de besteding van die
winsten (bloemen, kransen, allerlei
geschenken of organisatie van de
-jaarlijkse receptie voor een vijftiental leraars te zijnen huize ... ) in
genen dele bewezen is maar
integendeel onwaar bevonden werd
toen bij de controle van de andere
kassen gebleken is dat de door
tweede beklaagde aangevoerde uitgaven in feite op die andere kassen
werden gedaan »;
Overwegende dat overigens uit de
stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan niet blijkt dat de door
eiser
neergelegde
documenten
waarop deze zich in het middel
beroept, door het Militair Gerechtshof werden verworpen;
.
Dat door vast te stellen dat de
door eiser aangevoerde uitgaven 'in
feite « op andere kassen » werden
gedaan, het arrest impliciet maar
zeker beslist dat de documenten die
eiser ten bewijze van die uitgave"n
heeft overgelegd, niet ter zake dienend zijn;
Dat het middel niet kan wordEm
aangenomen;
Ove1· het zevende middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het Militair Gerechtshof, zonder · zijn beslissing met redenen te
omkleden, de tenlastelegging K 3 bewe~
zen verklaart die de verduistering ten
nadele van de Staat betrof van een som
van ten minste 300.000 frank, zegge de
tegenwaarde van allerlei koopwaar .die
gediend heeft voor ": recepties ,, en bij de
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van artikel 240 van het Strafwetboek;
Dat het arrest zijn beslissing
aldus wettelijk verantwoordt;
'
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
D. In zoverre de voorziening
Overwegende dat het arrest ver- gericht is tegen de beslissing op de
meldt " dat het bedrag van (onge- . burgerlijke
rechtsvordering
die
veer) 300.000 frank gebleken is uit namens de Belgische Staat door de
de verklaringen die Bottriaux zelf minister
van
Landsverdediging
dienaangaande heeft afgelegd; ... dat tegen eiser werd ingesteld :
alvorens aan die recepties bedragen
Overwegende dat het Militair
te besteden die hij
zelf op
300.000 frank raamt, hij overigens Gerechtshof zich onbevoegd heeft
moest nagaan of de voor de aan- verklaard om van die rechtsvordewending van die bedragen vereiste ring kennis te nemen en in dat
voorwaarden vervuld waren en verband ten laste van eiser geen
ondermeer of · het bedrijfskapitaal enkele veroordeling heeft uitgesprovan tien percent inderdaad voor- ken;
Dat de voorziening niet ontvankehanden was; dat op grond van de
gegevens van het dossier, zijn lijk is bij gebrek aan belang;
beweerde goede trouw · niet aan te
Om die redenen, en zonder acht
nemen is »; ..
te slaan op de bijkomende memorie
Overwegende dat de rechter in van eiser Bottriaux, die op de griffie
hoger beroep niet gebonden is door van het Hof is ingekomen op acht
de beslissingen van de eerste. rech- september 1978, dat is buiten de bi.i
ter; zelfs bij ontstentenis van artikel 420bis, tweede lid, Van
het . Wetboek · van Strafvordering
nieuwe gegevens;
bepaalde termijn, verleent akte van
Dat het mid del naar recht faalt;
de afstand van de voorziening van
eiser Triffoy in zoverre zij gericht is
.Over het achtste mMdel, afgeleid uit tegen de beslissing op qe burgerde schehding van artikel 240 van het lijke rechtsvordering die voor de
Strafwetboek, ·
Belgische Staat door de minister
doordat het arrest de ten nadele van van Nationale Opvoeding werd inged~ burgerlijke partijgepleegde en de sub steld; verwerpt de voorzieningen
A, F .en G aan eiser ten laste ge!egde voor het overige; veroordeelt elke
verduisteringen van sommen welke de
ei~er in de kosten van zijn voorzietegenwaarde uitmaken van werken die
bepaalde aan . het atheneum verbonden ning.

" uitgaven ,, ingeschreven werd in de
boekhouding van de intendance a! was
zij niet voor het internaat bestemd,
terw1jl, nadat de eerste rechter die
verduistering bewezen verklaard had
maar het bedrag ervan onbepaald had
geacht, voor het Hof geen enkel nieuw
gegeven werd aangevoerd :

personen ten onrechtevoor eiser hebben
·uiigevoerd, bewezen verklitart,
. (erwljl verduistering vim arbeid niet
bijde w_et strafhaar is gesteld :

·. Overwegende dat de rechters in
hoger beroep beslist hebben « dat
beklaagde het geld dat bestemd was
om het door ,personeelsleden ten
behoeve 'van het ·atheneum uitgevoerde · werk te be tal en, aahgew:end
heeft ter betaling' van werken die
tert persoon:Iijken voordele · va:h
herrtzelf.- of van zijn dochter Werden
uitgevoer:d, en dat hij derhalve die

1 december 1978 - 2'' kamer ---. Voorzitter :. de h. Legros, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Bosly Gelijkluidende conclusie van de. h. Ballet, advocaat-generaal ~ · Advocaat :
mr. Simont.
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INKOMSTENBELASTINGEN

WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN PERSONENBELASTING - SPECIALE AANSLAGREGELING - ART. 93, § 1, 3°,. B), W.I.R '1_
UITBETALING OF TOEKENNING VAN BEZOLD!-

-388GINGEN, PENSIOE!\"EN, RENTEN OF UITKERINGEN, NA HET VERSTRIJKEN VAN HET BELASTBAAR TIJDPERK W AAROP Z!J BETREKKING
HEB!3EN UITBETALING OF TOEKENNING
VERTRAAGD WEGENS HET BESTAAN VAN EEN
GESCHIL- GESCHIL- BEG RIP.

Krachtens a1·t. 93, § 1, 3', b) W.l.B. zijn
afzonderlijk belastbaar tegen de
gemiddelde aanslagvoet die bet vaststelt, de bezoldigingen, pensioenen,
renten of uitkeringen bedoeld in art.
20,. :t', a) en 5° van dat wetboek en
wa:arvan de uitbetaling of de toekenning wegens het bestaan van een
geschil slechts heeft plaatsgehad na
het verstrijken van het belastbaar
tijdperk waarop zij in werkelijkheid
betrekkingen hebben; dat artikel vereist echter niet dat het geschil al!n een
gerecht is voorgelegd (1).
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN
T. FERON)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 november 1977
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 93, § 1, 3°, b, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat, het arrest beslist dat, nu
artikel 93, § 1, 3°, b, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen slechts gewag
maakt van. « het bestaan van een
geschil » en niet bijvoorbeeld van « het
bestaan van een geding » of van « een in
rechte ingediende vordering », en nu ten
deze de Belgische Staat niet in twijfel
trekt dat er zich in feite tussen verweerder en wijlen zijn werkgever en nadien
tussen verweerder en de weduwe van
zijn werkgever en nadien tussen verweerder en de weduwe van zijn werkgever een geschil heeft voorgedaan betrefferide achterstallige bezoldigingen, zodat
verweerder nopens deze feitelijkheid
geen verdere bewijslast te dragen heeft,
de Belgische Staat thans de toepassing
van voormelde wettelijke bepaling wil
onderwerpen
aan
een
voorwaarde die ze niet stelt, door te eisen
dat de betwisting zou « voorgelegd » zijn
aan een gerechtelijk organisme,
(1) Raadpl. Cass., 25 feb. 1971 (A.C., 1971,
613),. 23 jan. 1974 (ibid., 1974, 572) en 15 sept.
1976 (ibid., 1977' 56).

terwijl, de interpretatie die het Hof
van Beroep te Antwerpen in het arrest
aan de term « het bestaan van een
geschil » geeft, niet strookt met de
algemene strekking van voormelde wetsbepaling, die blijkt uit de beperkende
uitleg die in de parlementaire voorbereiding betreffende artikel 6 van de wet
van 28 maart 1955 aan dit begrip werd
gegeven:

Overwegende dat uit het arrest en
uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan blijkt dat
verweerder, die bediende was in
dienst van een notaris, aanvoerde
dat de bedragen, die hem uitbetaald
werden in 1966 door zijn werkgever
en in 1969 door dezes weduwe,
achterstallige bezoldigingen voor de
vorige jaren begrepen en dat, in
beide gevallen, de betalingen werden gedaan om een bestaand
geschil te beeindigen; dat er echter
niet werd voorgehouden dat de
betWistingen aanleiding gegeven
hadden tot een geding;
Overwegende
dat,
krachtens
artikel 93, § 1, 3°, b, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, behalve een uitzondering zonder verband met het geval, afzonderlijk belastbaar zijn tegen de
gemiddelde aanslagvoet overeenstemmend met het · geheel van de
belastbare inkomsten van het laatste vorige jaar tijdens hetwelk de
belastingplichtige
een
normale
bedrijfsactiviteit heeft gehad, de
bezoldigingen en pensioenen als
bedoeld in artikel 20, 2°, a, van
voornoemd wetboek, waarvan de
ui tbetaling of de toekenning door
toedoen van een openbare overheid
of wegens het bestaan van een
geschil slechts heeft plaatsgehad na
het verstrijken van het belastbaar
tijdperk waarop zij in werkelijkheid
betrekking hebben;
Overwegende dat het arrest niet
wordt bekritiseerd in zoverre het
beslist
dat
bedragen1
groot
70.000 frank en 86.117 frank aan
verweerder
werden
uitbetaald,
respectievelijk op 18 april 1966,

-389wet enkel worden aangenomen als het
na veelvuldige discussies » met
bewijs van betaling erbij gevoegd is
zijn werkgever, als achterstal van
(1).
salarissen van de jaren 1963
tot 1966,
en
op
6 novem(ACLAGRO P.V.B.A. T. GEMEENTE LOCHRISTI)
ber 1969, ingevolge een anderhandse
ARREST
akte van dading, als achterstallige
bezoldigingen voor de periode van
HET HOF; - Gelet op de bestrejuni 1966 tot juli 1969, en in zoverre
het aile gedeelten van die bedragen den beslissing, op 23 december 1977
als achterstallig in de zin van voor- gewezen door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van
melde wetsbepaling beschouwt;
Oost-Vlaanderen;
·
Overwegende dat het arrest verhet middel hieruit afgeleid dat
der wettelijk oordeelt dat, « nu de Over
bestendige deputatie ten onrechte
artikel 93, § 1, 3•, b, van het beslist dat met toepassing v~!J.
Wetboek van de Inkomstenbelastin- artikel 136 van de Gemeentewet het.
gen slechts gewag maakt van « het bezwaarschrift niet in overweging ka~;~ ·
bestaan van een geschil » en niet genomen worden, omdat eiseres op het
bijvoorbeeld van « het bestaan van totaal bedrag van de verschuldigde
een geding » of van « een in rechte omslagbelasting, zegge een som van
ingediende vordering ''• de wet niet 60.000 frank, slechts 20.000 frank betaald
eist « dat de betwisting zou heeft,
terwijl eiseres dat volledig bedrag wel
« voorgelegd » geweest zijn aan een
betaald heeft door « een betaling van
gerechtelijk organisme »;
20.000 frank van 29 september 19.76
Dat het middel naar recht faalt;
uitgevoerd langs de rekening nr. ... en
«

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

een betaling van 40.000 frank van
17 januari 1978 uitgevoerd langs de
rekening nr. ... fotocopieen in bijlage » :

Overwegende dat, ingevolge de
bepalingen
van de artikelen 135 en
4 december 1978 s· kamer
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings- 136 van de Gemeentewet, een
voorzitter - Verslaggever : baron Vin- bezwaarschrift tegen een aanslag
een omslagbelasting
!;Otte - Gelijkluidende conclusie van de betreffende
dan aileen in overweging mag genoh.
Dumon,
procureur-generaal
Advocaat: mr. Baltus, Brussel.
men worden, indien het bewijs van
betaling erbij gevoegd is;
Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin
gewezen tegen een arrest van het Hof van
Beroep te Antwerpen van 14 november 1977
inzake de Belgische Staat - Minister van
Financien t. Jehoulet.

3• KAMER - 4 december 1978
GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - GEMEENTELIJKE OMSLAGBELASTING - GEMEENTEWET, ARTT. 135 EN
136- BEZWAARSCHRIFT INGEDIEND BIJ DE
BESTENDIGE
DEPUTATIE
BEZWAARSCHRIFT NIET ONTVANKELIJK, TENZIJ HET
BEWIJS VAN BETALING ERBIJ GEVOEGD IS.

Een aan de bestendige deputatie van de
provincieraad gericht bezwaarschrift
tegen een gemeentelijke omslagbelasting kan, ingevolge art. 136 Gemeente-

Overwegende dat uit het middel
zelf blijkt dat het bewijs van de
voiledige betaling bij het bezwaarschrift niet werd gevoegd vermits d~.
som van 40.000 frank pas op
17 januari 1978 werd betaald, terwijl
het bezwaarschrift dagtekent van
28 augustus 1976 en terwi.il de
(1) In zijn arrest van 21 januari 1907 (BulL
en Pas., 1907, I, 92} heeft het Hof, enerzijds,
erop gewezen dat art. 136 Gemeentew., enkel
betrekking heeft op de oms!agbelasting en,
anderzijds, dat het bewijs van betaling niet
noodzake!ijk bij het bezwaarschrift moet worden gevoegd; het is voldoende dat de bestend.ige deputatie van de provincieraad in het
bezit is van het bewijs van betaling wanneer
zij uitspraak doet over het binnen de wettige
. term1jn aangebrachte beroep.

-390bestendige deputatie op 23 ·decemOver het middel afgeleid• uit de schen-.
ding van artikel 774, inzonderheid
ber 197.7 uitspraak heeft gedaan;
lid, van het Gerechtelijk Wetc.
Dat het middel niet kan worden tweede
boek,
·
··
aangenomen;
doordat het arrest de 'voorzien'ing in.
En overwegende dat uit de regel- hager beroep afwijst die eiser had inge~.
matig aan het Hof overgelegde stuk- steld tegen de brief van de ·directeur der,
ken niet blijkt dat een middel, dat belastingen te Brugge; waarbij deze·
de openbare orde raakt, ambtshalve laatste weigerde recht te daen over een·.
:door eiser geformuleerd ver;zaek tot
moet worden opgeworpen;
Om die redenen, verwerpt de ontheffing wegens dubbel gebruik, en
arrest die afwijzende beslissing
voorziening; veroordeelt eiseres in het
hierop staelt dat de brief van de direcde kosten.
teur geen ·beslissing van zijnentwege
4 december 1978 3• kamer
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvaarzitter - Verslaggever : de h. Mahillan - Gelijkluidende conclusie van de h.
Dumon, procureur-generaal.
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uitmaakt waartegen een vaarziening bij
het · hof van beroep kan worden ingediend,,
terwijl het hof van beraep de vorde-.
ring niet macht afwijzen op grand van
deze exceptie, die de partijen niet .hadden ingeraepen, zander . de heropening
van de debatten te bevelen, wat het niet
heeft gedaan :
'

Overwegende dat het arrest. vast-.
. stelt dat eiser « zicp tijdig en
LIJK WETBOEK, ART. 774, TWEEDE LID- TOE · regelmatig naar de vorm voorzien
TE PASSEN WETTELIJKE BEPAL!NG.
heeft tegen de brief van de direcNu die materie niet wordt geregeld door . teur der directe belastingen te
bijzondere, niet uitdrukkelijk opgehe- Brugge d.d. 4 augustus 1975, brief
ven wettelijke bepalingen inzake de die, zoals hierna zal blijken, door
procedure voor het hoi van beroep, partijen als een directoriale beslisl
·rechtdoende op een be1·oep inzake sing wordt · beschouwd, waarbij de
directe belastingen en de toepassing stelling van requirant (thans eiser)
daarop van art. 774, tweede lid, Ger. W. nopens het bestaan van een dubbele
door geen enkel rechtsbeginsel wordt
uitgesloten, moet dat hoi, ingevolge zetting zou verworpen zijn gewor·
die wettelijke bepaling, de heropening den >>;·
van de debatten bevelen alvorens het
Overwegende dat het arrest, na·
beroep geheel of gedeeltelijk af te een overzicht te hebben gegeven
wijzen op grond van een exceptie die · van
de « feiten
en rechtsde partijen voor hem niet hadden handelingen >> van de zaak, en
i.z::g_eroepen (1) (2). (Artt. 2 en 774, zonder te · hebben · onderzocht of er
2 hd, Ger. W.)
·
ten deze al dan niet dubbele belas(DE JONCKHEERE, JULES T. BELGISCHE STAAT
ting bestond, onderwerp waartoe de
-MINISTER VAN FINANCIEN)
conclusies van de partijen waren
ARREST
beperkt, de voorziening ontvankelijk
maar ongegrond verklaart op grand
RET HOF;- Gelet op het bestre- dat
het
verzoek
van
eiser
den arrest, op 17 februari 1978 door, d.d. 24 december 1974, waarop de
het Hof van Beroep te Gent gewe- brief d.d. 4 augustus 1975 van de
zen;
. directeur een antwoord is,. niet als
. een tijdig bericht vanwege de belastingplichtige inzake dubbele zetting
{1) Raadpl. Cass. 19 okt., 1977 (A.C., 1978,
226) en noot 1 get. F.D. · In strafzaken is
kan worden beschouwd en « dat, in
art. 774, tweede lid, Ger. W. niet toepasselijk.
elk geval, de brief d.d. 4 augustus
{2) Raadpl. Cass., 16 sept. 1976 {A.C., 1977,
1975 die. de bestreden beslissing zou
57) : art. 807, Ger. W. vindt geen toepassing op
uitmaken, geen beslissing is noperis
een beroep. voor het Hof van Beroep inzake
:lirecte belastingen.
het gevolg dat aan een dergelijk
VOOR HET HOF VAN BEROEp -

BEROEP
GERECHTEC

~
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bericht dient te worden gegeven;:
dat 'de voorziening wegens voormelde
vaststellingen
ongegrond·
dieht verklaard te worden >>;
Overwegende
dat,
luidens
artikel 174, tweede lid, van ,het
Gerechtelijk Wetboek, de rechter de
heropening van de debatten moet
bevelen alv01;ens de vordering
geheel of gedeeltelijk af te Wijzen
op grand van een exceptie die de
pqrtijen voor hem niet hadden ingeroepen;
Overwegende dat het arrest, door
zopder de heropening van de debatten te bevelen, de vordering van
eiser af te wijzen .op grand van· de
zoeven aangehaalde exceptie, die
volgens eigen vaststellingen, door· de
partijen voor het hof van beroep
niet werd ingeroepen, de in het
middel
vermelde
wetsbepaling
schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van
het .thans gewezen arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
4 december 1978 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingvoorzitter
- Verslaggever : de h. Versee - Geli}kJujdende conclusie van . de h. Dumon,
procureur-generaal - Advocaten : mrs:
Wilmart en Baltus, Brussel.
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BIJ DE VERORDENING VAN 3 JULf·1973 VAN
DE
STAD
NIJ;:UWPOORT
.E;JGENDOMMEN DIE PALEN AAN DE OPENBARE WEG':_
OPENBARE WEG HOEWEL GEEN DEEL VAN DE
GEMEENTEWEGJ';N.

3" GEMEENTELASTINGEN -

EN

PROVINCIEBE-

GEMEENTEBELASTING OP
DE ONGEBOUWDE DUINGRONDEN. GEm;V.EN
BIJ DE VERORDENING VAN

3

JULI 1973 .VAN

DE STAD NIEUWPOORT ~ BELASTING ; DIE
GEENVERGELDING IS VOOR EEN DIENST. ·~

1" De bij de vei·ordening ·van 3 juli 1973

van de Stad Nieuwpoort geheven
belasting op de ongebouwde .duingronden, is niet enkel geheveri tot dekking
van de onderhoudskosten van de
wegen, meer bepaald .van de kqsten
voorhet wegi'uimen van ffind (1).
.
2" De openbare weg waartzan een eigen-

dom moet palen en waarvan sprake is
in de verordening van 3 juli 1973 van
de Stad .Nieuwpoort, is niet noodzakelijk een openbare wei;, die deel uit~
maakt van de gemeentewegen (2).
3" De belasting op de ongebouwde duin~
gronden geheven bij . de verordening
van 3 juli 1973 van de Stad Nieuwpoort, kan niet beschouwd worden als
een vergelding voor de tegenwaarde
van de kosten die de gemeente bij het.
onderlwud van de wegen heeft opge~
maakt voor het wegr.uimen van zand;
(3).
(MOERENS T. STAD NIEUWPOORT)
ARREST
MET DE NOTITIE QVEREENSTEMMEND ARREST

4 december 1978 - 3' kamer - Voor"
zitter verslaggever -: de :h. .Gerniers,:
afdelingsvoorzi~ter
Gelijkl!lidehde
conclusie van de h. Dumon, procureu.rgeneraal- Advocaat: mr. Delafontaine,
Kortrijk

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN- GEMEENTEBELASTING OP
DE ONGEBOUWDE DUINGRONDEN GEHEVEN
BIJ DE VERORDENING VAN 3 JULI·1973 VAN
STAD
NIEUWPOORT BELASTING
, DE
. SLECHTS
GEDEELTELIJK
VERANTWOORD
DOOR DE ONDERHOUDSKOSTEN VAN DE
WEGEN, MEER BEPAALD DOOR DE KOSTEN
'VOOR HET WEGRUIMEN VAN ZAND:

2<> GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN ~ GEMEENTEBELASTING OP
DE ONGEBOUWDE .DUINGRONDEN GEHEVEN
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~ VORM
- DIRECTE GEMEENTE- EN PROViNCIEBELASTINGEN - VOORZIENING INGESTELD DOOR
EEN GEVOLMACHTIGDE, ZELFS. ADVOCAAT,
TEGEN ·EEN. BESI,.ISSING VAN DE BESTENDIG.E;
DEPUTATIE VAN EEN J;'ROVINCIERJ,.AD :-VOL~
MACHT TE HECHTEN' AAN . DE VERKLARING'

VOORZIENING IN CASSATIE

(1) (2) (3) Cass., 6 nov. 1978.

-392VAN VOORZ!ENING OF TER GRIFFIE VAN HET
HOF NEER TE LEGGEN •BINNEN DE TERMIJN
BEPAALD BIJ ART.

420BIS. TWEEDE

LID, S.V:

Wanneer de voorziening tegen een
beslissing van de bestendige deputatie
van een provincieraad inzake directe
gemeente- of pD,;'hnciebelasting£1n
wordt ingesteld door een gevolmachtigde, ook als deze advocaat is, moet
de volmacht worden gehecht aan de
.verklaring van voorziening of ter gritfie . .van het Hoi worden neergelegd
binnen de termijn van art. 420bis,
tweede lid Sv. (1). (Wet 22 jan 1849,
art. 4; wet 22 juni 1865, art. 2; wet
5 juli 1871, art. 13; wet 22 juni 1877,

art. 16.)
(DE BOSQUE-CROMBEZ, FERON-CROMBEZ, DE
ROMREE DE VICHENET H., M., M. T. STAD
NIEUWPOORT)

ter griffie van het Hof moet .indienen binnen de bij artikel 420 bis,
tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering bepaalde termijn, ten
einde het Hof in de mogelijkheid te
stellen de geldigheid en de draagwijdte ervan te beoordelen;
Overwegende dat, nu deze rechtsvorm niet werd nageleefd, de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening, veroordeelt de eisers iri
de kosten.
4 december 1978 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Gerniers,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende conclusie van de h. Dumon, procureur-generaal - Advocaat : mr. Delafontaine, Kortrijk.

ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 19 januari 1978
gewezen door de Bestendige Deputatie van: de Provincieraad van
West-Vlf1anderen;
Ove1'
het
middel
van
nietontvankelijkheid ambtshalve opgeworpen en hieruit afgeleid dat de verklaring
van cassatieberoep door een gevolmachtigde werd gedaan, zonder dat de volmacht aan de verklaring was gehecht of
aan het Hof werd overgelegd binnen de
bij art. 420bis, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering bepaalde
termijn :.

Overwegende dat, naar luid van
artikel
4 van
de
wet van
22 januari 1849, hetwelk toepasselijk
is in zaken van directe provincieen gemeentebelastingen ingevolge
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, de verklaring van
cassatieberoep gedaan wordt « in
persoon
of
door
een
gevolmachtigde »;
Overwegende dat de lasthebber
van zijn volmacht moet doen blijken
ente dien~inde, indien de volmacht
aan de' verkl~ring niet is gehecht, ze
(1) Cass. 26 sept. 1977 (A.C., 1978, 123).
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1° HERZIENING.-

NIEUW FElT- ARREST
WAARBIJ HET HOF VAN BEROEP, BELAST MET
HET ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG, ZIJN
ADVIES UITBRENGT - TOEZICHT VAN HET
HOF VAN CASSATIE OP DE WETTIGHEID VAN
HETADVIES.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN STRAFZAKEN GEEN
REDENGEVING IN HET ARREST DAT HET
ADVIES BEVAT VAN HET HOF VAN BEROEP
DAT MET HET ONDERZOEK VAN EEN AANVRAAG TOT HERZIENING IS BELAST- GEEN
SCHE.NDING VAN ART.

97 GW.

3° REDENEN VAN VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - MOTIVERINGSVERPLICHTING, BIJ ART. 445, DERDE
LID, OPGELEGD AAN HET HOF VAN BEROEP
DAT ADVIES MOET UITBRENGEN OVER DE
DRAAGAANVRAAG TOT HERZIENING WIJDTE VAN DIE VERPLICHTING.

4° HERZIENING

MOTIVERINGSVERPLICHTING BIJ ART. 445, DERDE LID, OPGELEGD AAN HET HOF VAN BEROEP DAT ADVIES
MOET UITBRENGEN OVER DE AANVRAAG TOT
HERZIENING - DRAAGWIJDTE VAN DIE VERPL!CHTING.

5° HERZIENING SPROKEN DOOR
AANVRAAG TOT
NIEUW FElT GUNSTIG ADVIES

VEROORDEL!NG UITGEEEN HOF VAN BEROEP HERZIENING WEGENS EEN
MET. REDENEN OMKLEED
VAN HET HOF. VAN BEROEP

-393aanvraag tot herziening van het· in
BELAST MET HET ONDERZOEK VAN DE AANkracht van gewijsde gegane arrest
VRAAG - REGELMATIGE RECHTSPLEGING gewezen door het Hof van· Beroep te
VERNIETIGING VAN DE VEROORDELING VERWIJZING NAAR EEN ANDER HOF VAN
Brussel op 22 apdl 1974, waarbij
BEROEP DAN DATGENE DAT HET VERNIETIGD .. aanvrager : a) op de strafvordering
ARREST HEEFT GEWEZEN.
werd veroordeeld om de' volgende
1" Het Hof van Cassatie gaat na of het misdrijven te hebben gepleegd : bij
advies van het hof van beroep, dat met inbreuk op de artikelen 496 van het
het onderzoek van een aanvraag tot Strafwetboek en 111 van het Wetherziening is belast, overeenkomstig hoek van Koophandel, zich schuldig
de wet is (1).
te hebben gemaakt aan oplichting;
2" Nu he.t advies van het hof van beroep, bij inbreuk op artikel 202 van de
dat belast is met het onderzoek van Vennootschappenwet, zich schuldig
'een aanvraag tot herziening, geen te hebben gemaakt aan aftroggelavonnis is in de zin van art. 97 Gw., rij; bij inbreuk op artikel 203 van
kan het gebrek aan redenen in het laatstvermelde wet, door welke
arrest dat het bedoelde advies bevat, bedrieglijke middelen ook, het rij~
ger;m schending van die grondwette- zen van de aandelen van vennootJijke bepaling opleveren.
schappen te · hebben teweegge3" en 4" De motiveringsverplichting die bracht; · b). op de civielrechtelij,k:e
bij art. 445, vierde lid, Sv., is opgelegd :vorderingen tot schadevergoedingen
aan het hof van beroep dat belast is aan verschillend.e · burgerlijke parmet het uitbrengen van een advies tijen en in de kosten .werd .veroorover de aanvraag tot herziening, sluit
. .. .
.
de verplichting in dat op de conclusies deeld;
Gelet op het onde:rzoek door het
van de partijen moet worden geant. woord/ . aan die verplichting moet Hof van Beroep. te Antwerpen
evenwel alleen worden voldaan in gedaan;. alsmede het arrest, op
.zoverre het antwoord geen onderzoek 24 mei 1978 gewezen, waarbij dat
vergt dat buiten de aan het hof van hof • het. .<i!dvies , .uitbrengt dat er
beroep toevertrouwde opdrachtvalt.
aanleiding bestaat tot herziening;
5" Wanneer het hof van bfJroep belastis
Gelet op de memories ter griffi~
met het onderzoek. v;;m · de aanvraag van het Hof neergelegd door aantot h'erziening, wegens een nieuw feit, vrager, eherzijds, en door de tussenvan een door een hof ·van ·beroep kome:nde partijen, anderzijds;!
.
uitgesproken veroordeling, het met
redenen omkleed advies heeft uitgebracht dat er grand bestaat. tot herziening, vernietigt het Hof van Cassatie
de veroordeling als het vaststelt dat de
rechtspleging regelmatig is, en verwijst de zaak naar een ander hof van
beroep dan datgene dat het vernietigde arrest heeft gewezen (2). (Art.
445 Sv.)
(LENGLET T. BLONDE E.A.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het arrest
van 3 mei 1977, waarbij het Hof
beveelt dat door het Hof van Beroep
te Antwerpen zal worden overgegaap tot het onderzoek van de
(1) Cass., 23 dec. 1974 (A.C., 1975, 486) en
noot 1.
(2) Cass., 15 maart 1976 (A.C., 1976, 815),
raadpl. Cass., 27 juni 1978 (ibid. 1978, 1263).

Over heteerste middelvari. de tuss€mkornende partijen, afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het Hof van Beroep te Antwerpen ervan uitgega1m is dat de veroord'eling van Lenglet' door het Hof van
Beroep te Brussel, bij arrest \ian
22 april 1974, steunde op een beschuldi.ging van J.P. Gerniers, die·. bij de brief
van 12 juni 1975 van laatstgenoemde zou
herroepen zijn, ·
terwijl tiit diverse pass1fssen uit het
arrest van 22 :april 1974 blijkt dat de
door het · Hof van Beroep te Brussel
uitgesprohm veroordelingen op andere
elementen steunden :

Overwegende dat het arrest van
24 mei 1978 oordeelt dat de veroordeling van Lenglet onder meer op
de beschuldiging van J.P. Gerniers
steundf>'

-394Overwegende dat het arrest van arrest van 22 april 1974 deze globale
22 april 1974 oordeelt dat « de thesis beschuldiging aantonen "• dat « op
van Lenglet, aangaande de cessie- grond van deze versie van Gerniers
prijs van de door hem aan Gerniers het Hof van Beroep te Brussel het
en Zoon verkochte aandelen (van de hele opzet en het bedrieglijk inzicht
vennootschap naar Frans recht La van Lenglet kon beschrijven en
Lieutenante) niet weerstaat aan de beschreven heeft als aanleiding en
klemmende, door het onderzoek oorzaak van een zwendel van
onthulde gegevens die de stelling aandelen "• en dat « de beoordeling
van Gerniers bevestigen » en dat in het arrest van 22 april 1974
« de versie van Gerniers en Zoon omtrent deze feiten (feiten van de
niet enkel steun vindt in het door tweede peri ode) mede steunt op het
deze firma aangewende documenta- bedrog gepleegd door Lenglet tijtiemateriaal ... of met haar clienteel dens de eerste periode », te kennen
afgesloten participatieovereenkom- geeft dat, naar het oordeel van het
sten ... , maar bovendien in tal van Hof van Beroep te Antwerpen, de
nagenoeg gelijkluidende getuigenis- andere gegevens, als bewijselemensen en gedragingen »;
ten ondergeschikt waren aan de
Dat deze beschouwingen niet uit- beschuldiging van Gerniers, en op
sluiten dat het Hof van Beroep te zich zelf niet schenen te volstaan
Brussel de veroordeling van Lenglet om de veroordeling te verantwoorop de beschuldiging van J.P. den; dat het aldus, overeenkomstig
de wet, de redenen aangeeft
Gerniers gesteund heeft;
waarom
het oordeelt dat de intrekOverwegende dat het arrest van
24 mei 1978 aldus van het arrest van king van de beschuldiging van
22 april 1974 een interpretatie geeft Gerniers beslissend genoeg schijnt
die niet onverenigbaar is met zijn om de herziening te rechtvaardigen;
bewoordingen;
Dat de grief niet kan worden
Dat het middel niet kan aangeno- aangenomen;
men worden;
Over het tweede middel van de tussenkomende partijen, afgeleid uit de
schending vim artikel 445, derde lid, van
het Wetboek van Strafvordering,
doordat het Hof van Beroep te Antwerpen, in zoverre het bij zijn onderzoek geen rekening gehouden heeft met
de in de eerste grief bedoelde gegevens,
niet « overeenkomstig de wet • nagegaan
heeft of « de tot staving van de aanvraag
aangevoerde feiten beslissend genoeg
schijnen om de zaak te herzien » :

Overwegende dat uit het geheel
van de redengeving van het arrest
van 24 mei 1978 genoegzaam blijkt
dat het Hof van Beroep te Antwerpen nagegaan heeft of andere gegevens dan de beschuldiging van
Gerniers bij de beoordeling van de
schuld van Lenglet door het Hof
van Beroep te Brussel een rol
hebben gespeeld; dat het arrest,
inzonderheid door de overwegingen
dat « meerdere motieven van het

Over de derde grief van de tussenkomende partijen, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de conclusie niet
beantwoordt waarin die partijen op
omstandige wijze stelden dat het arrest
van het hof van beroep van 22 april 1974
de veroordeling van Lenglet niet steunde
op de verklaringen van de medebeklaagde J.P. Gerniers doch enkel op een
geheel van andere objectieve elementen
van het dossier die hoogstens de verklaringen van J.P. Gerniers
die
beschouwd werd als een « loutere
werkhypothese >> - bevestigden en zijn
zogezegde « nieuwe >> versie tegenspreken:

Overwegende dat het advies van
het hof van beroep geen vonnis is in
de zin van artikel 97 van de Grandwet; dat het arrest derhalve die
grondwettelijke .bepaling niet heeft
kunnen schenden;
Overwegende dat weliswaar de
motiveringspllcht, dle bij artikel 445,
derde lld, van het Wetboek van
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beroep, dat advies moet uitbrengen, steunde, verwerpt, dat het aldus de
is opgelegd, nu die bepaling voor- conclusie beantwoordt;
Dat de grief niet kan worden
schrijft dat de partijen zullen worden gehoord, insluit dat op hun aangenomen;
conclusies zal worden geantwoord;
Over de vierde grief van de tussenkodat nochtans hieraan aileen moet mende
partijen, afgeleid uit de schenworden voldaan in zoverre het ant- ding van de artikelen 1319, 1320,
woord geen onderzoek vergt dat 1322 van het Burgerlijk Wetboek en
buiten de aan het hof van beroep 97 van de Grondwet,
toevertrouwde opdracht valt;
doordat het arrest zich beperkt tot de
Overwegende dat het arrest oor- vaststelling dat de brief van J.P.
deelt « dat de versie van Gerniers Gerniers van 12 juni 1975 als een nieuw
J.P. tijdens het strafonderzoek in feit dient te worden aangezien en tot de
overweging dat « de versie van Gerniers
een ongewijzigde kern dezelfde is J.P.
tijdens het strafonderzoek in een
gebleven en steeds rechtstreeks of ongewijzigde kern dezelfde is gebleven »,
onrechtstreeks betrekking had op
terwijl voornoemde tussenkomende
een samenwerking met Lenglet die partijen in hun conclusie aangevoerd
hij als oorzaak of aanleiding van hadden dat gezegde brief geen nieuw
zijn misdrijven aanduidde, namelijk feit was in de zin van artikel 443, 3°, van
door de hoge prijzen die hij ver- het Wetboek van Strafvordering en dat
plicht was aan Lenglet te betalen << van de drie door het Hof van Cassatie
voor de aankoop van aandelen « La als ontvankelijk weerhouden onderdelen
Lieutenante , en « Cogeli », uiter- van de verklaring vervat in de brief van
12 juni 1975, twee onmiddellijk blijken
aard met hetzelfde bedrieglijk geen
wijziging te bevatten met de verinzicht; dat meerdere motieven van klaringen door Gerniers Jean-Pierre
het arrest van het Hof van Beroep afgelegd tijdens het onderzoek, terwijl
te Brussel van 22 april 1974 deze het derde onderdeel blijkt louter de
globale beschuldiging aantonen, en herroeping te zijn van de brief gericht
tevens bewijzen dat de veroordeling aan de heer voorzitter van de Rechtba:nk
van Lenglet op deze globale te Oudenaarde op 13 november 1971 en
beschuldiging gesteund was; dat dit een terugkeer naar de versie voorgehou~
den vanaf 22 april 1971 en bevestigd
arrest op grond van deze versie van tijdens
het verhoor ter zitting van de
Gerniers en niet op andere eerste rechter , en << het Hof van Beroep
sporadisch gegeven versies - het te Brussel (aldus) niet onbekend was
hele opzet en het bedrieglijk inzicht met (de) versie die Jean-Pierre Gerniers
van Lenglet, daarin ongewijzigd nu opnieuw voorhoudt "•
gebleven van 1962 tot 1970, kon
en terwijl het arrest eveneens de
beschrijven, en minstens in zijn bewijskracht miskent van de verklarinletterlijke interpretatie beschreven gen en stukken, geciteerd in de concluheeft als aanleiding en oorzaak van sie van de burgerlijke partijen :
een zwendel van aandelen ... ; dat de
Overwegende dat het arrest, om
beoordeling in het arrest van de
eerder
aangegeven
reden,
22 april 1974 omtrent de feiten (van artikel 97 van de Grondwet niet
de tweede periode) mede steunt op heeft kunnen schenden;
het bedrog door Lenglet gepleegd
Overwegende dat de versie van
tijdens de eerste periode in verband
met de verkoop van aandelen << La J.P. Gerniers die, volgens het arrest
Lieutenante , en door samenloop in een ongewijzigde kern dezelfde is
gebleven, de versie is die door het
als een geheel aangezien ,, ;
Hof van Beroep te Brussel werd
Overwegende dat deze redenge- aangehouden, zoals blljkt uit de
ving genoegzaam de redenen doet verdere overweging dat << het arrest
kennen waarom het arrest de con- (van het Hof van Beroep te Brussel)
clusie van de tussengekomen par- op grond van deze versie van
tijen, volgens welke de veroordellng Gerniers en niet van andere
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hele opzet en het bedrieglijk de mogelijkheid aan te nemen dat
inzicht...
kon
beschrijven en ... de intrekking van vroegere beschulbeschreven heeft... »; dat de grief digingen bij latere behandeling van
die, in zoverre hij de miskenning de zaak als rechtzinnig en geloofvan de bewijskracht van de verkla- waardig zou kunnen erkend worringen en stukken aanvoert, aan- den, te kennen geeft dat die intrekneemt dat het arrest die andere kirig thans voldoende oprecht
versies negeert, steunt op een on- schijnt om het hof van beroep in
staat te stellen een advies ten gunjuiste lezing van het arrest;
Overwegende dat het arrest de ste van de herziening te verlenen;
Dat de grief in zoverre steunt op
reden aangeeft waarom het de brief
van J.P. Gerniers als een nieuw feit een onjuiste interpretatie van het
aanziet, te weten dat die brief de arrest;
Overwegende dat het arrest de
intrekking inhoudt van de versie
waarop - ondanks andere spora- feitelijke gegevens aanwijst waarop
disch gegeven versies - het Hof het steunt om aan te nemen dat de
van Beroep te Brussel de veroorde- brief van J.P. Gerniers voldoende
ling steunt; dat het zodoende de oprecht schijnt, met name de bijkoconclusie van de tussengekomen mende verklaringen van Gerniers,
partijen beantwoordt;
afgelegd tijdens het door de procuDat, de grief niet kan worden reur-generaal bevolen onderzoek, en
aldus de conclusie van de tussengeaangenomen;
komen partijen waarin hiermee
Over de vijfde grief van de tussenkostrijdige of andere gegevens waren
mende partijen, afgeleid uit de scherraangevoerd om aan te tonen dat de
ding van de artikelen 445 van het
intrekking
niet oprecht was, beantWetboek van Strafvordering en 97 van
woordt;
de Grondwet,
Dat de grief niet kan worden
doordat het arrest van 24 mei 1978
aangenomen;
aanneemt dat uit het door de heer
procureur-generaal bevolen onderzoek
En ovenvegende dat het onderen de bijkomende verklaringen van J.P.
zoek overeenlwmstig artikel 445 van
Gerniers, daarin opgenomen, « volhet Wetboek van Strafvordering is
doende sporen van rechtzinnigheid kungeschied en dat de voorgeschreven
nen afgeleid worden om de mogelijkheid
rechtsvormen in acht zijn genomen;
aan te nemen dat zijn intrekking van
vroegere beschuldigingen bij latere
behandeling der zaak als rechtzinnig en
geloofwaardig
zou kunnen
erkend
worden»,
terwijl het arrest, nu de oprechtheid
van de litigieuze verklaring van J.P.
Gerniers door de burgerlijke partijen op
omstandige wijze bij conclusie was
betwist, zich niet mocht vergenoegen
met het aannemen van de << mogelijkheid ... dat zijn (dit is van J.P. Gerniers)
intrekking van vroegere beschuldigingen
bij latere behandeling van de zaak als
rechtzinnig en geloofwaardig zou kunnen erkend worden>>:

Om die redenen, vernietigt de
veroordelingen, op de strafvordering
zowel als op de civielrechtelijke
vordering uitgesproken bij het
arrest op 22 april 1974 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel ten
laste van Serge Lenglet; 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 Gent.

Overwegende dat het arrest, om
de
eerder
aangegeven
reden,
artikel 97 van de Grondwet niet
heeft kunnen schenden;
Overwegende dat het arrest, door
te oordelen dat voldo~nde sporen
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Voorzitte1· : Ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h.
Mahillon - Gelijkluidende conclusie van
de h. Velu, advocaat-generaal
Advocaat : mr. Claeys Bouuaert.
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1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

AFSTAND - STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLJSSINGEN OP DE STRAFVORDERING EN DE
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING
AFSTAND VAN DE VOORZIENING TEGEN DE
BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - AFSTAND GEGROND OP DE
ENKELE REDEN DAT DEZE BESLISSING GEEN
EINDBESLISSING IS IN DE ZIN VAN 416 S.V.AFSTAND DIE NIET ALS EEN BERUSTING KAN
WORDEN UITGELEGD - GEVOLG.

2° RECHTERLIJKE

ORGANISA'rlE

STRAFZAKEN SAMENSTELLING VAN
HET RECHTSCOLLEGE VONN!S VAN DE
CORRECTIONELE RECHTBANK - AANWEZIGHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BIJ DE
UITSPRAAK BL!JKT NOCH UIT DE VERMELD!NGEN VAN HET PROCES-VERBAAL NOCH
U!T DIE VAN HET VONNIS- NIETIGHEID.

1' Wanneer de beklaagde zich in cassa-

tie heeft voorzien tegen de beslissingen op de tegen hem ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvordezing en hij vervolgens van zijn voorziening afstand heeft gedaan in
zover.re deze gezicht was tegen de
beslissing op de burge.rlijke rechtsvo.r. dering om de enkele .reden dat deze
beslissing geen eindbeslissing is in de
zin van art. 416 Sv., kan de afstand
niet als een berusting worden uitgelegd en verleent het Hoi geen akte,
indien het vaststelt dat deze beslissing
een eindbeslissing is (1).
2' Nietig is het vonnis van de cozTectionele rechtbank, wanneer noch uit het
proces-verbaal van de terechtzitting
noch uit het vonnis zelf blijkt dat het
openbaar ministerie bij de uitspraak
aanwezig was (2). (Artt. 153, 172,
190 en 210 Sv.; artt. 138, 150 en
151 Ger. W.)
(DENAYER T. DE VADERLANDSE N.V.,
VAN MELKEBEKE)
ARREST

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 18 augustus 1978 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
(1} Cass., 31 okt. 1978.
(2) Raadpl. Cass., 9 juni 1969 (A.C., 1969,
986), 26 jan. 1970 (ibid., 1970, 472} en 16 nov.
1976 (ibid., 1977' 300).

I. In zoverre de voorziening van
eiser, beklaagde, gericht is tegen de
beslissing op de tegen verweerder
Van Melkebeke, medebeklaagde,
ingestelde strafvordering :
Overwegende dat eiser geen hoedanigheid heeft om tegen die beslissing cassatieberoep in te stellen;
II. In zoverre de voorziening van.
. eiser, burgerlijke partij, gericht is
tegen de beslissing op de tegen
verweerder Van Melkebeke ingestelde strafvordering :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser zijn
voorziening heeft doen betekenen
aan het openbaar ministerie, tegen
wie zij gericht is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
III. In zoverre de voorziening van
eiser, beklaagde, gericht is tegen de
beslissingen op de tegen hem ingestelde strafvordering en civielrechtelijke vorderingen, en in zoverre de
voorziening van eiser, burgerlijke
partij, gericht is tegen de beslissing
op de door hem tegen verweerder
ingestelde civielrechtelijke vordering:
Overwegende dat eiser verklaart
afstand te doen van zijn voorziening
in zoverre zij gericht is tegen de
beslissing op de tegen hem ingestelde civielrechtelijke vorderingen
van de verweerders, wegens het niet
definitief karakter van die beslissing en onder voorbehoud opnieuw
cassatieberoep in te stellen na de
eindbeslissing;

Overwegende dat het vonnis, bij
bevestiging van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt tot betaling
aan de burgerlijke partij naamloze
vennootschap De Vaderlandsche van
een voorschot van een frank op een
eis geschat op 85.209 frank onder
voorbehoud, en aan de burgerlijke
partij Van Melkebeke van een voorschot van een frank op een eis
geschat op 7.600 frank onder voorbehoud, en uitspraak doet over de
kosten;
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Overwegende dat, noch het prohiermede de vorderingen, zoals zij ces-verbaal van de terechtzitting
waren gesteld, geheel inwilligt en van de correctionele rechtbank van
niets aanhoudt waarover zij later 18 augustus 1978, waarop het
nog uitspraak zou moeten doen; dat bestreden vonnis werd uitgesprozodanige beslissing, waardoor de ken, noch het vonnis zelf de naam
rechtbank haar rechtsmacht geheel vermelden van de magistraat die,
uitoefent, een eindbeslissing is in de als openbaar ministerie, bij de uitzin van artikel 416 van het Wetboek spraak aanwezig was;
van Strafvordering;
Overwegende dat, nu het Hof, ten
Overwegende dat er derhalve gevolge van dit verzuim, niet kan
geen aanleiding is om akte te verle- nagaan of de correctionele rechtnen van de afstand, die door dwa- bank op de terechtzitting van
ling blijkt te zijn aangetast en niet 18 augustus 1978 met een bevoegde
als een berusting kan worden uitge- magistraat van het openbaar ministerie zitting heeft gehouden, het
legd;
Over het middel, afgeleid uit de scherr- vonnis nietig is;
ding van de artikelen 1, 2, 58, 137, 138,
Dat het middel gegrond is;

eerste lid, 139, 140, 150, 151, 338, 780,
eerste lid, 1oen 4", 1042 van bet Gerechtelijk Wetboek, 153, 172, 176, 185, 190, 210,
211, 273, 335 van het Wetboek van
Strafvordering, zoals gewijzigd door de
wetten van 1 mei 1849, 31 mei 1955,
16 februari 1961 en 10 juli 1967 en door
het koninklijk besluit nr. 258 van
24 maart 1936, en 1 van de wet van
17 april 1878, houdende de Voorafgaande
Titel van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het vonnis eiser op de strafvordering veroordeelt tot een geldboete
van vijftig frank en op burgerlijk gebied,
enerzijds, eiser veroordeelt tot betaling
van een voorschot van een frank, als
schadevergoeding, aan de twee burgerlijke partijen naamloze vennootschap De
Vaderlandsche
en Van
Melkebeke
Gustaaf en, anderzijds, de door ·eiser
tegen Van Melkebeke ingestelde civielrechtelijke vordering ongegrond verklaart,
terw1jl noch uit het zittingsblad van de
terechtzitting van 18 augustus 1978 van
de vakantiekamer van de Gorrectionele
rechtbank, tot welke datum de zaak
verdaagd werd en waarop het vonnis
werd uitgesproken, noch uit de vermeldingen van het vonnis zelf blijkt of er
een openbaar
ministerie
aanwezig
geweest is op die terechtzitting van
18 augustus 1978, bij de verdere behandeling van de zaak en bij de uitspraak
van het vonnis, en welke magistraat
eventueel dit ambt zou waargenomen
hebben, zodat de rechtbank niet regelmatig samengesteld was en in aile geval
de regelmatigheid van de samenstelling
niet kan worden nagegaan, zodat bet
vonnis door nietigheid is aangetaS;j; !

Om die redenen, en zonder acht
te slaan op de gedeeltelijke afstand
van de voorziening, vernietigt het
bestreden vonnis, behalve in zoverre
het uitspraak doet op de tegen
verweerder ingestelde strafvordering; verwerpt de voorziening in
zoverre zij tegen laatstbedoelde
beslissing is gericht; 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 Leuven, zitting houdend in hoger
beroep.
5 december 1978 2' kamer
Voorzitte1· : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h.
Lebbe - Gelijkluidende conclusie van
de h. Lenaerts, advocaat-generaal
Advocaat: mr. Houtekier.
2"
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1° WEGVERKEER -

STUREN IN STAAT
VAN ALCOHOLINTOXICATIE- HERHALINGMINIMUM VAN DE GELDBOETE.

2° CASSATIE- OMVANGONWETIIGE GELDBOETE NIETIGING.

STRAFZAKENVOLLEDIGE VER-

1o De geldboete opgelegd aan degene die

in staat van alcoholintoxicatie een
voertuig heeft bestuurd op een openbare plaats, met de verzwarende

-399omstandigheid van herhaling, mag
niet Jager zijn dan 200 frank (1).
(Art. 36, eerste lid, Wegverkeerswet
16 maart 1968, gew. bij wett.
9 juni 1975, 9 en 14 juli 1976, artt. 35
en 36~
2" De vernietiging van een veroordeling

wegens onwettigheid van de geldboete
die samen met een hoofdgevangenisstraf en stuurverbod is opgelegd, is
volledig en geschiedt met verwijzing
(2).
(PROCUREUR DES KONJNGS TE GENT
T. GOElVJINNE)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 september 1978 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 65 van het Strafwetboek en 36, eerste lid, van de wet
betreffende de politie over het wegverkeer,
doOI·dat het vonnis verweerder veroordeelt tot een enkele straf, zijnde een
gevangenisstraf van een maand, een
geldboete van honderd frank, alsmede
orie maanden verval van het recht
bepaalde voertuigen te besturen, wegens
(A) overtreding van de snelheidsvoorschriften van artikellO.l.lo en 3°, van het
Wegverkeersreglement en (B) het besturen van een voertuig op een openbare
plaats, na alcoholische dranken in zodanige hoeveelheid te hebben gebruikt dat
het alcoholgehalte van zijn bloed op het
ogenblik dat hij bestuurde, ten minste
0,8 gram per liter bedroeg, het misdrijf
aan zijn persoonlijk toedoen te wijten
zijnde, en met de omstandigheid voor
feit B dat het misdrijf gepleegd werd
binhen drie jaar na een veroordeling
ingevolge artikel 34 of 35 van de Wegverkeerswet,
terwijl artikel 36, eerste lid, van de
evengenoemde .wet bepaalt dat hij die,
na een veroordeling met toepassing van
artikel 34 of 35 van dezelfde wet, deze
bepalingen binnen drie jaar opnieuw
overtreedt, gestraft wordt met gevangenisstraf van een maand tot drie jaar en
met een geldboete van tweehonderd
frank tot duizend frank of met een van
die straffen aileen,
(1) Cass., 24 feb. 1969 (A.C., 1969, 596).
(2) Cass., 21 mei 1974 (A.C:, 1974, 1051) en
9 nov. 1976 (A.C:, 1977, 284).

zoctat de rechtbank, die met toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek
de zwaarste straf moest opleggen, zijnde
die bepaald voor het misdrijf B, een
geldboete uitspreekt beneden het minimum bepaald bij de wet, en aldus een
onwettige straf uitspreekt :

Overwegende dat het vonnis verweerder veroordeelt zoals in het
middel is gezegd, met de omstandigheid dat hij het misdrijf B heeft
gepleegd binnen drie jaar na een
veroordeling met toepassing van
artikel 34 of 35 van de Wegverkeerswet, uitgesproken bij het vonnis van
de politierechtbank van 28 november Hi74, dat in kracht van gewijsde
is gegaan;
Overwegende dat de minimumgeldboete in dat geval, krachtens
artikel 36, eerste lid, van de Wegverkeerswet,
tweehonderd
frank
bedraagt en niet kan verminderd
worden op grand van verzachtende
omstandigheden;
Dat het vonnis derhalve een
onwettige geldboete uitspreekt en
die onwettigheid zich uitstrekt tot
de gehele straf;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; laat de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Oudenaarde, zitting houdende in
hager beroep.
5 december 1978 2" kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h.
Soetaert - Gelijkluidende conclusie van
de h. Lenaerts, advocaat-generaal.

2" KAMER - 5 december 1978
AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST)

(BUITEN

OORZAKELIJK
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE WERKNEMER
ARBEIDSONGESCHIKT
TEN
GEVOLGE VAN EEN ONGEVAL- WETTELIJKE
VERPLICHTING VAN DE WERKGEVER TOT

-400BETALING VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN OP H_ET LOON VERSCHULDIGD TIJPENS DE ARBEIDSONGESCH!KTHEID - VORDERING VAN DE WERKGEVER TOT VEROORDELING, VAN DE VERANTWOORDELIJKE VEROORZAKER VAN HETONQEVAL, TOT TERUGBETALING VAN DE .WERKGEVERSBIJDRAGEN
- VORDERING N!ET GEGROND.

Bij gebrek aan oorzake]jjk verband tussen de fout van de verantwoorde]jjke
veroorzaker van een . ongeval ten
gevolge waarvan · een werknemer
arbeMsongeschikt is en de betaling
door de werkgever van de socialezekerheidsbijdragen op het loon, aan
de werknemer tijdens diens arbeidsongeschiktheid vei·schuldigd, is niet
gegrond de vordering van de werkgever tot terugbetaling tfan·die bedragen
door de verantwoordelijke veroorzaker
van het ongeval, daa.~: bedoelde betaJingen hun oorzaak. vinden in een.
wettelijke verpjjchting (1). (Art. 1382
. B.W.; art. 14 wet 27 juni 1969.)
(BAELE E.A. T. INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES OF BELGIUM (LB.M.) N.V.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 mei 1978 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent;
Overwegende dat het cassatieberoep beperkt is tot de beslissing op
de civielrechtelijke vordering van de
eisers tegen verweerster;

wet van 21 november 1969, en van de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, meer bepaald de
artikelen 1, § 1, en 14, §§ 1 en 2,

doordat het arrest de eisers veroordeelt tot vergoeding aan verweerster van
de door deze, tijdens de periode van
arbeidsongeschiktheid
van
haar
bediende, gestorte werkgeversbijdragen,
op volgende gronden : « deze uitgaven
die op eiseres (thans verweerster)
rusten, vinden hun oorzaak in het
bediendencontract dat bestaat tussen
haar en haar werknemer, De Meyer,
Charles, slachtoffer van het ongeval
waarvoor de ver'weerders (thans eisers)
verantwoordelijk zijn; deze uitgaven
worden door de werkgever gedragen
omdat zijn werknemer te zijnen voordele arbeid verricht; deze arbeidsprestaties zijn gedurende een bepaalde tijd
door de fout van de verweerders weggevallen en niettemin heeft de werkgever
de bijdragen, die ingevolge de arbeidsovereenkomst op hem wegen, betaald;
zulks betekent voor hem een schadepost;
het is zonder belang dat deze betalingen
geregeld zijn door wettelijke bepalingen
of dat de werkgever ze opgelegd heeft
om redenen van sociale zekerheid; het
volstaat dat zij in oorzakelijk verband
staan met de arbeidsovereenkomst en
dat de uitvoering iran dit contract door
de fout van de Verweerders gestoord
·werd »,

Over het eerste en het tweede middel
samen, het eerste afgeleid uit de schending van artikel 10, §§ 1 en 5, van de
wetten betreffende het bediendencontract, gecoiirdineerd op 20' juli 1955,
aldus vervangen bij artikel 24 van de
wet van 10 december 1962, daarna § 5
aldus vervangen bij artikel 40, 4", van de

terwijl eerste onderdeel, zo de betalingen v~n de werkgeversbijdr~g.en weliswaar geschieden naar aanle1dmg van
het bestaan van een arbeidsovereenkomst de verplichting tot betaling haar
oorza~k vindt in een wettelijk verplichting zodat het arrest ten onrechte
beslist dat deze uitgaven « hun oorzaak
vinden in » en « in oorzakelijk verband
staan met >> de arbeidsovereenkomst;

(1} Raadpl. Cass., 17 maart 1969 (A.C., 1969,
669} en 12 okt. 1977 (ibid_., 1978, 203}. _Deze
rechtspraak vindt ten aanz1.en van werkheden
en bedienden geen toepassmg meer, wanneer
de werkgever het loon heeft betaald onder de
gelding van de wet van. 3 ju!i 1978 op de
arbeidsovereenkomsten, d1e op 1 sept. 1978 m
werking is getreden. Luidens de artt. 52, § 4,
54, § 4, en 75 van die wet kan, de werk~ev.:;r
immers tegen de derde die aansprakeh]k IS
voor het ongeval, « een rechtstreekse vordering instellen tot terugbetaling van het loon
dat aan het slachtoffer werd betaald en van de
sociale bijdragen waartoe de werkgever door
de wet of door een individuele of co!lectJeve
arbeidsovereenkomst is gehouden "·

tweede onderdeel, zodra vaststaat dat
de werkgeversbijdrage geschiedt naar
aanleiding van het bestaan van een
arbeidsovereenkomst doch op grond van
een wettelijke verplichting, het onderkennen van enig verband tussen de
niet-uitvoering van de arbeidsovereen~
komst, ten gevolge van het ongeval, en
de « schade >> veroorzaakt door het
doorlopen van de betalingsverplichti?g
van werkgeversbijdragen, noodzakehJk
de vaststelling impliceert dat de werkgeversbijdrage beschouwd. wordt als tegE;!nprestatie voor de uitvoering van de
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van .tegenprestatie vertoont, zodat bet
arrest, door tach een dergelijk verband
te onderkennen, de juridische aard zelf
van de werkgeversbijdrage miskent;
bet tweede afgeleid uit de schending
van artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest de eisers veroordeelt tot' vergoeding aan verweerster
van de door deze tijdens de periode
van arbeidsongeschiktheid van haar
bediehde De Meyer gestorte werkgeversbijdragen op de gronden vermeld in het
eerste middel •.
terwijl bet arrest niet vermocht te
beslis'sen << dat bet zonder belang is dat
deze betalingen geregeld zijn door 'wettelijke bepalingeri of dat' de wetgever ze
opgelegd beeft om redenen van· sociale
zekerbeid "• nu bet bestaan• van een
wettelijke verplicbting tot betaling een
eigen juridische oorzaak voor de betalingsverplichting uitmaakt, welke · ·aan
bet door het arrest vastgestelde oorzakelijk verband haar << ···noodzakelijk »
karakter ontneemt, zodat bet arrest ten
•om:'ecbte bet bestaan van bet vereiste
dorzakelijke verband tussen de fout van
de eisers en de aangevoerde· << schade ,
aanneemt·:

omdat de werknemer te zijnen voordele arbeid verricht, dit wil zeggen
als tegenprestatie, de in het eerste
mid del vermelde .bepalingen van de
wet van 27 juni 1969 schendt; dat
het anderzijds, door te beslissen dat
het bedrag van die bijdragen aan de
werkgever moet worden vergoed
door degene die door zijn .onrechtmatige daad het verrichten van
arbeid door de werknemer :verhindert, ongeacht de omstandigheitl dat
de verplichting tot betaling van die
bijdragen is. opgelegd door qe wet,
de voormelde regel van ,artikel 1382
van
het
Burgerlijk
Wetboek
schendt, nu juist die omstandigheid
het vereiste oorzakEilijk verband uitsluit;
Dat de middelen gegrond zijn;
Om die. redenen, vernietigt . het
arrest in zoverre het uitspraak do.e.t
op de vordering van verweerster tot
vergoeding · van de door haar
betaalde ,. werkgeversbijdrage,n ten
bedrage van 53.452 fran~; verwerpt
de voorzieningen voor .het .ove:dge;
beveelt dat van dit arre~t melding
zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde .. besllssing; laat de nodeloze kosten van
betekening van de voorziening \r~n
Redant te zijnen laste; veroordeelt
de eisers in tweederde. en verweerster. in eenderde van . de· overige
kosten; verwijst de aldus bE;!pei:kte
z~tak naar het Hof van Berb@ te
Antwerpen.
,,
,

Overwegende dat, enerzdds, indien al het bestaan van een arbeidsovereenkomst, waardoor werknemer
en werkgever zijn verbonden, voor
laatstbedoelde · de· verplichting meebrengt om bijdragen te betalen ami
de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, die verplichting
naar rE;!~htsgrond vindt in de wetten
reglementen die haar instellen
(m regelen; dat de~e bijdragen niet
5 december 1978 _:_ 2• kamer
verschuldigd ·zijn. als gevolg. van het Voorzitter : ridder de Schaetzen
verrichten van arbeid door de werk- Verslaggever : de h. Soetaert - .(Jelijkrienier, maar ingevolge de •betaling Juidende conclusie van de . h .. Lenaerts,
van loon door de werkgever, advocaat-generaal - Aavocaten : mz:s.
·
ohgeacht of' dit loon tegenprestatie Biitzler en Dassesse.
voor verrichte arbeid is; dat, ander:zijds, hij die door zijn sch,uld aan
2• KAMER - 5 december 1978
·een anqer schade veroorzaakt,
alleen verplicht is die schade te
(BUITEN
vergoeden welke haar oorzaak vindt AANSPRAKELIJKHEID
SCHADE TEN
OVEREENKOMST) in de onrechtmatige daad;
GEVOLGE VAN VERLIES VAN VAKANTIEGELD
.· Qverwegende dat het arrest ener:..
- ARBEIDSONDERBREKING WEGENS ONPEzijds, ·door te. oordelen dat . de
VAL DAT GEEN ARBEIDSONGEVAL IS- GEEN
.bedoelqe werkgeversbijdragen door
AANSPRAAK OP SCHADEVERGOEDING
de. werkgever worden gedragen
VOORWAARDEN.

en

-402De werknemel' die de aPbeid onderbreekt wegens een ongeval dat geen
aPbeidsongeval is, heeft geen recht op
schadevergoeding wegens verlies van
vakantiegeld gedurende de eerste
twaalf maanden van de arbeidsonderbreking, in de mate waarin hij zijn
· aanspraak op vakantiegeld behoudt
ingevolge de gelijkstelling van die
dagen van inactiviteit met arbeidsdagen (1). (Artt., 1382 en 1383 B.W.;
gecoordineerde wetten van 28 juni 1971, artt. 9, 10, 11; artt. 16, 2", 18, 2",
41, 2", en 43, 2~ K.B. 30 maart 1967)

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 9, 10,
11 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers,
gecoordineerd op 28 juni 1971, 16, 2", 17,
18, 2", 19, 20, 21, 41, 42, 43 van het
koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende
de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders,
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest aan verweerster,
voor de periode van haar tijdelijke
arbeidsongeschiktheid van 8 juni 1973
(DIELTIENS
CHR.
T.
BELGISCHE
STAAT,
tot 3 april 1975, een vergoeding toekent
DIELTIENS Y., LANDSBOND DER CHRISTELIJKE
voor het verlies aan vakantiegeld, nameMUTUALITEITEN)
lijk een bedrag van 6.566 frank voor het
dienstjaar 1973 en een bedrag van
ARREST
6.586 frank voor het dienstjaar 1974, en
HET HOF; - Gelet op het bestre- de conclusie van eiser verwerpt waarin
den arrest, op 24 mei 1978 door het hij staande hield dat er geen enkele
Militair Gerechtshof gewezen;
reden is om hem vakantiegeld te doen
Overwegende dat het arrest enkel betalen, op grond van artikel 9 van de
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie
uitspraak doet over de tegen eiser van
de werknemers, daar de werkgever
ingestelde civielrechtelijke vorderin- gehouden is een vakantiegeld uit te
gen;
betalen van 14 ten honderd van het loon
I. In zoverre de voorziening van het vakantiedienstjaar en dit loon
gericht ·is tegen de beslissing op de vermeerderd wordt met een fictief loon
door verweerster sub 2 (Dieltiens voor inactiviteitsdagen die met de werkelijk gewerkte dagen zijn gelijkgesteld,
Yvette) tegen eiser
ingestelde zulks
op grond dat volgens het arrest
vordering:
voornoemd artikel 9 geenszins uitsluit
Overwegende dat de door ver- dat eiser voor de gelijkgestelde dagen
weerster ingestelde vordering onder die het gevolg zijn van een gewoon
ongeval, door zijn fout veroorzaakt, dit
~n;eer strekt tot vergoeding van de
materit\le schade wegens inkom- gedeelte van het vakantiegeld zou moestenverlies gedurende de tijdelijke ten terugbetalen,
terwijl, eerste onderdeeJ, voor de bere~rbeidsongeschiktheid die zij heeft
opgelopen ten gevolge van een ver- kening van het bedrag van het vakantiemet effectief gewerkte dagen
keersongeval
waarvan
zij
op geld,
gelijkgesteld worden de dagen van
8 juni 1973 het slachtoffer werd, arbeidsonderbreking
ingevolge
een
toen zij op de duozitting van het ongeval, dat geen arbeidsongeval is,
door eiser bestuurde motorrijwiel welke gelijkstelling beperkt wordt tot de
zat; dat eiser, na op de strafvorde-. eerste twaalf maanden van de arbeids~ihg definitief te zijn veroordeeld, onderbreking, waaruit volgt dat bij de
)p de civielrechtelijke vordering van berekening van de gederfde inkomsten
rerweerster volledig aansprakelijk gedurende de periode van tijdelijke
arbeidsongeschiktheid, het slachtoffer,
111erd bevonden voor de gevolgen werknemer
zijnde, geen verlies van va:
ran het ongeval;
kantiegeld lijdt, in zoverre zijn arbeidsOver het eerste en het tweede middel ongeschiktheid niet Ianger dan twaalf
maanden duurt, zodat het arrest, door
;amen,
aan verweerster, werkneemster, een vergoeding toe te. kennen wegens verlies
. Dat de middelen niet ontvankelijk van vakantiegeld voor de dienstjaren
;ijn;
1973 en 1974, voor de eerste twaalf
maanden van deze arbeidsongeschiktheid een vergoeding toekent voor een
(1) C!!ss., 19 jan. 1976 (A.C., 1976, 585).
niet-bestaande schade, althans niet
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Dat voor de eerste twaalf maanhet arrest in het onzekere laat of de den van de arbeidsonderbreking
vergoeding die toegekend wordt voor het
verlies van vakantiegeld, betrekking aan verweerster. derhalve, onder de'
heeft op de eerste twaalf maanden door lie vakantiewetgeving bepaalde
arbeidsongeschiktheid (schending van voorwaarden va~antiegelp verschulalle in het middel .aangehaalde wetsbe- digd is, hetzij door de Rijksdienst
palingen);
voor Jaarlijkse Vakantie of een

tweede onderdeel, het arrest, door te
stellen dat artikel 9 van de wetten
be.treffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers, geenszins uitsluit dat eiser
voor de . gelijkgestelde dagen die het
gevolg zijn van een gewoon ongeval,
door zijn fout veroorzaakt, dit gedeelte
van het vakantiegeld zou moeten terugbetalen, zijn beslissing niet wettelijk
verantwoordt, nu dit gedeelte van het
vakantiegeld niet moet terugbetaald
worden aan verweerster, maar desgevallend aan de werkgever of aari de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, zodat
niet verweerster, .maar wel de werkgever
of de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie aanspraak heeft op dit deel van de
schadevergoeding (schending van aile in
het middel aangehaalde wetsbepalingen) :

Overwegende dat, krachtens de
artikelen 9, 10 en 11 van de wetten
betreffende de jaarlijkse vakantie
van de werknemers, met arbeidsdagen gelijkgestelde dagen van inactiviteit onder de door de. Koning
bepaalde voorwaarden in aahmerking komen voor de berekening van
het vakantiegeld; dat, luidens de
artikelen 16, 2•, en 41, 2•, van het
koninklijk besluit van 30 maart
1967, de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge een ongeval dat geen
arbeidsongeval is, voor de berekening van het vakantiegeld met
arbeidsdagen worden gelijkgesteld;
dat de artikelen 18, 2•, en 43, 2 •, van
hetzelfde besluit de duur van die
gelijkstelling tot d~ eerste twaalf
maanden van arbeidsonderbreking
beperken;
· Overwegende dat, volgens de
vaststellingen van het arrest, verweerster
haar
arbE>id
vanaf
8 juni 1973 onderbroken heeft als
gevolg van een ongeval, waarvan
niet blijkt dat het een iubeidsonge..:
val is; '

vakantiefonds, hetzij door de werkgever,
naargelang
verweerster
arbeidster of bediende was; dat deze'
in die mate geen schade wegens
verlies van vakantiegeld lijdt;
Overwegende dat het arrest .eisers
bewering dat, hij geen · schadevergoeding wegens verlies van vakantiegeld verschuldigd is, verwerpt op
de enkele grond dat. artikel 9 van de
Vakantiewet << geenszi:p.s. uitsluit dat
de beklaagde, voor de gelijkgestelde
dagen die het gevolg zijn van een
gewoon ongeval, door zijn fout veroorzaakt, dit gedeelte van het
vakantiegeld ,zou moeten terugbetalen »;
'
Dat het arrest aldus de toekenning van schadevergoeding wegens
, verlies van vakantiegeld voor de
dienstjaren 1973 en 1974 niet wettig
verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
II. . In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de door 'de verweerders sub 1 en
3 tegen eiser ingestelde . vor-.
deringen :
,
·, ·
Overwegende dat eiser geen bij~
zonder middel aanvoert;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest voor zover het aan
verweerster vakantiegeld toekent
ten , bedrage van 6.566 · frank voor'
het
dienstjaar
1973
en
van
6.586 frank voor het dienstjaar 1974;
yervlerpt de voorziening ' yoor het'
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk'. vernie..:
tigde arrest; veroordeelt eiser in, de
helft van de· kosten, verweerster
Dieltiens Yvette in de ·overige
kosten; verwijst de ald,us. beperkte
zaak naar het Militair Gerechtshof,
anders samengesteld.

-404december 1978 .,--- 2• kamer Voorzitte1· t ridder de. Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggeve1· : de h.
Delva - Gelijkluidende conclusie van de
h.
Lenaerts,
advocaat-generaal
Advocaat : mr. De Baeck.
5

1' KAMER - 7 december 1978

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN BESLISS!NG
WAARBIJ
EEN
VORDERING
WORDT AANGENOMEN - REGELMATIG VOORGEDRAGEN VERWEER - GEEN ANTWOORD
DAAROP - NIET MET REDF.:NEN OMKLEDE
BESLISSING.

Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing waarb1j een vordel"ing wordt a an.genom en zonde1· dat wordt geantwoord
op :een bij conclusie regelmatig voorgedragen verweer van de tegenpartij (1}. (Art. 97 Gw.)'
(•, DE PROVINCIALE EN INTERCOMMUNALE
DRINKWATERMAATSCHAPPIJ DER PROVINCIE
ANTWERPEN , C.V. T. MR. VAN DER HAEGEN
Q.Q.)

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 juni 1977 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Antwerpen;

. Over }let eerste middel, ,afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 50 van het decreet van
14 december 1789 betreffende de samenstell'ing der gemeenten, 3, 1", van het
decreet van 16-24 augustus 1970 betreffende de rechterlijke inrichting, 90,
(1) ·Het openbaar ministerie had geconciudeerd tot aanneming van het eerste onderdeei
van het eerste middei, maar had ook de
andere twee onderdeien van dat middei en de
ander.e twee middeien onderzocht, nu het van
om·deei was dat aanneming van het eerste
middei riiet tot volledige vernietiging van het
bestreden vonnis kon Ieiden. Het was van
mening dat die andere onderdeien van het
eerste middei l)n het tweede en derde middei
niet konden worden aangeriomen, zodat het
conc!Udeerde tot vernietiging, maar enkei voor
zover de rechter, in zijn beslissing over de
verweermiddeien van de eiseres geen rekening
had gehouden met het middei van die partij
teri betoge dat zij politiebevoegdheid bezat en
dat zij aidus het recht had de litigieuze
Ieidingen aan te Ieggim (hoe de omvang van
de vernietiging te formuieren, is o.m. te

7" en 12", van de Gemeentewet van
30 maart 1836, zoals gewijzigd door de
wet van 30 december 1887, 12 van de wet
van 10 april 1841 op de buurtwegen,
538 tot 541, 650, 1134, 1135, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 4 van
de vergunningsakte van het c9llege van
burgemeester
en
schepenen
van
de
gemeente
Kalmthout
van
23 augustus 1957, 1, 2 van de wet van
18 augustus 1907 betreffende de verenigingen van gemeenten en particulieren
voor het oprichte.n van diensten van
waterleidirig, 1 van de wet van 26 augustus 1913 betreffende de nationale maatschappij der waterleiding, 1, 4 en 5 van
de wet van 1 maart 1922 betreffende de
verenigingen van gemeenten voor openbaar n1,1t,

doordat het vonnis eiseres veroordeelt
om de door haar aangebrachte aansluiting op de waterleiding te Kalmthout,
Hollekelderstraat, weg te nemen binnen
een termijn van drie · maanden op last
van aan verweerder een schadevergoeding te betalen van 110 frank per dag
vertraging, op grond : dat verw.eerder
eigenaar is van een groat gedeelte van
het wegdek van de Hollekelderstraat; dat
'echter de Hollekelderstraat een publieke
wegenis is; dat het karakter van
publieke wegenis dat is gegeven aan
private grond, op dez;e grand ten bate
van het publiek een open bare erfdienst. ba:arheid van gebruik heeft gevestigd;
namelijk en in het bijzonder ten voordele van de aanpalende erven een recht
van overgang en zicht; dat echter eiseres
geenszins · is gerechtigd bij de in deze
weg met toelating van verweerder
gelegde waterleiding zonder de toelating
van verweerder een bijkomende zijleiding aan te leggen ten voordele van het
1.(inden in Cass., 6 december 1963, Bull. en
Pas., 1964, I, 373, aismede 16 november 1957,
ibid., 1958, I, 268, en 1 februari 1963, ibid., 1963,
I, 631).
Voigens de rechtsieer. treft de vernietiging
enkei de « punten van de bestreden
bes!issing » die zijn bedoeid in het aangenomen middei of waarop dat middei betrekking
heeft (raadpl. 1" CREPON, Cow· de cassation 01igines- Attl"ibutions; 2" GLASSON, TJSSJER en•
MoREL, Traite theon·que et p1·atique d'organisation judiciaire, de competence et ·de procedure civile, nr. 977, biz. 524; 3" FAYE, La Cour
de cassation,. nr. 264, biz. 298; 4" ScHEYVEN,
Traite pratique des pourvois en cassation,
2' uitg., nr. 194, biz. 397).
Meermaais heeft het Hof eraan herinnerd
dat vernietiging van de bestreden beslissing,
hoe .aigemeen en onbeperkt de bewoordingen
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de
gemeente
Kalmthout
van
23 augustus 1957 voorbrengt waarbij
haar het uitsluitend recht een drinkwatervoorzieningsdienst op het, grondgebied der gemeente op te richten en uit te
baten verleend wordt; dat deze vergunning vanzelfsprekend slechts betrekking
kan hebben op de goederen die tot het
domein der gemeente behoren, wat ten
deze voor de Hollekelderstraat niet het
geval is,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
conclusie uitdrukkelijk staande hield dat
het feit dat de gemeente de politiemacht
over de · 'openbare wegenis uitoefent,
impliceert dat er ge;;;pndheidswerken
zoals riolering en waterleiding in de
Hollekelderstraat mogen worden aangelegd, ongeacht het feit dat verweerder
eigenaar is gebleven van bet wegdek;
het vonnis op dit middel niet antwoordt
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
tweede onderdeel, het aanleggen der·
zijleiding van de waterleiding naar bet

aanpalend erf van Plompen in de Hollec
kelderstraat, die tot de openbare :wegenis behoort, dee! uitmaakt van het recht
van toezicht en g,ezag door de wet aan
de gemeentebesturen over de openbare
wegenis toevertrouwd, ook al behoort
het wegdek der Hollekelderstraat aan
'lerweerder, zodat eiseres was gerechtigd
de kwestieuze zijleiding in het wegdek
aan te brengeri (schending van artikel 50
van het decreet van 14 decemq13r 1789, 3,
1",
van
het
decreet
· van
16-24 augustus 1790, 90, 7" en 12", van de
Gemeentewet, 12 van de wet van
10 april 1841, 650 van het Burgerlijk
Wetboek, 1, ·2 van de wet van
18 augustus. 1907, 1 van de, wet van
26 augustus 1913, 1, 4 en 5 van .de wet
van 1 maart 1922),
·
·

ervan ,ook mogen zijn, noodzakelijk beperkt is
tot de draagwijdte van het middel dat .daaraan
ten grondslag ligt. (Raadpl. o.m. Cass.,
30 april 1914; Bull. en Pas., 1914, I, 207,· en
26 juni 1930, ibid., 1930, I, 257). Aldus ook de
leer van het Franse Hof van Cassatie (raadpl.
o.m. Encyclopedie jwidique Dalloz, Repertoire
de procedure civile et commerciale, v Cassation, nrs. 2332 en 2333, biz. 132).
I.e. hadden eiseresses aanspraken voor de
feitenrechter geh~id tot drie beslissingen, die
volgens de cassatietechniek neerkomen op
« drie. pun ten van de bestreden beslissing ».
Ie\lere beslissing was bestreden door afzonderlijke middelen of onderdelen van middelen.
Het dee! van het eerste middel dat door het
Hof werd aangehomen (het eerste onderdeel),
had enkel betrekking op een van die beslissingen. ·
Er bestond geen verband tussen dat onderdee! van het middel en de andere, omstandig
en zeer zorgvuldig gemotiveerde beslissingen
die inzonderheid betrekking hadden op eiseres
haar aanspraken, gegrond op de rechten,
welke een concessie van een openbare dienst
zou verlenen en op de interpretatie van de
concessie-akte.
Het openbaar ministerie had opgeworpen ·
dat, indien eiseres enkel de grief van het ·
eerste onderdeel van het eerste middel had
aangevoerd, de vernietiging die het .gevolg zou
geweest zijn van de aanneming van dat
onderdeel, noodzakelijk enkel zou geleid hebben tot vernietiging van het enige punt van de
bestredeh beslissing waarop dat onderdeel
betrekking kon hebben, ook al werd door het
Hof vernietiging uitgesproken, zonder de
omvang ervan te bepalen.' Het openbaar ministerie heeft erop gewezep dat zulks het gevolg is van de rechtsleer van het Hof en vah

die van het ,Franse Hof van <:;assatie,. volgens welke doctrines « l'annulation de Ia
decison attaquee, si generaux et absolus que
soient les termes dans lesquels elle a. e'te
prononcee par Ia Cour de cassation, est limitee
necessairement ida portee du moyen en vertu
duquel elle a ete prononcee, » (zie <le ~oeven.
ver;rnelde verwijzingen).
·
· ·
· .. ' ' ..
Wanneer de eiser dan andere middeleri
aanvoert' waarin andere p\mten van de bestre-.
den beslissing wo.rden aangevallen, dient het .
Hof daarop te antwoorden en naargelang het
Hof die middelen aanneemt of verwerpt, zal.
de cassatie volledig of aileen maar gedeeltelijk
zijn.
Anders erover, beslissen zou .de .verwijzingsrechter ertoe nopen terug te komen op reeds
definitief afgedane betwistingen; wat nadelig
zou zijn voor een spoedige afhimdeling van de
te perechten zaken.
Weliswaar hebben, in de meeste gevallen,'
aile tot staving van de voorziening voorgedra~
gen middelen betrekking op een en dezelfde
beschikking van het bestreden arrest of op de
punten van de beslissingen die duidelijk
onderscheiden lijken, zodat de omvang van de
cassatie geen enkel probleem doet ontstaan.
Vaak echter, en ook in het onderhavige
geval, is enige aarzeling te begrijpen.
Het Hof past echter meestal, naar het
schijnt, de zoeven ·uiteengezette rechtsleer toe
(raadpl. buiten de arresten waarvan sprake is
in het begin van deze noot, o.m. Cass.,
. 16 oktober 1964 en 8 januari 1965, Bull. im
Pas., 1965, I, 170 en ,445); F.D. ·

derde onderdeel, de door de gemeente
Kalmthout aan eiseres. verleende ver~
gunning voor waterleidi:ng de wegenis in
't algemeen betreft en geenszins ' is
beperkt tot . wegen die op het eigen
domein van de gemeente liggep (sch13n~
ding van de artikelen 538 tot 541, 1134,

(1) Cass., 31 maart 1978 (A.C., 1ll78, 865).

-4061135, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, en 4 van de vergunningsakte
van 23 augustus 1957) :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres in conclusie liet gelden dat niet wordt
betwist dat de Hollekelderstraat een
voor het publiek toegankelijke weg
is; dat derhalve de gemeente over
genoemde weg politiemacht heeft,
dat deze politiemacht ondermeer
omvat het uitvoeren van gezondheidswerken, zoals werken van riolering en watervoorziening, en dat
de gemeente derhalve ondergrondse
leidingen mag leggen onder kwestieuze weg; dat de gemeente
Kalmthout bij vergunningsakte aan
eiseres de inrichting en uitbating
van watervoorzieningsdiensten toevertrouwde;
Overwegende dat geen enkel
motief. van het vonnis deze conclusie beantwoordt;
Dat h.et qnderdeel gegrond is;

2° HUUR VAN DIENSTEN -

AANNE~

MINGSCONTRACT- EENZIJDIGE BEEINDIGING
VAN HET CONTRACT DOOR DE OPDRACHTGEVER- VERPLICHTING VAN DE OPDRACHTGEVER TOT SCHADELOOSSTELLING VAN DE AANNEMER - VERPLICHTING NIET AFHANKELIJK
VAN EEN AANMANING DE REEDS UITGEVOERDE WERKEN IN ONTVANGST TE NEMEN.

1• Feitelijke grondslag mist het middel

dat aan de rechter verwijt een op
tegenstrijdige redenen gegronde beslissing te hebben gewezen, als die
redenen niet tegenstrijdig zijn (1).
2• De opdrachtgever die het contract
eenzijdig beeindigt is verplicht de
aannemei' schadeloos te stellen; c!ie
verplichting hangt niet af van een
aanmaning vanwege de aannemer ten
einde de reeds uitgevoerde werken in
ontvangst te nemen. (Art. 1794
B.W.)
(DE VALCK P., L. T. MINNE EA.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 ja:nuari 1977 door
het Hof van Beroep te Brussel
'gewezen;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis, beveelt dat van
Over het middel, afgeleid uit de schenhet ·thans gewezen arrest melding
ding van de artikelen 97 van de Grandzal gemaakt worden op .de kant' van . wet,
1788 en 1794 van het Burgerlijk
de vemietigde beslissing; houdt de Wetboek,
kosten aan en zegt dat de feitendoordat het arrest beslist dat de eisers ·
rechter er over zal beslissen; ver- ten onrechte staande hielden dat de
wijst de zaak ·naar de rechtbank .van schade van de verWeerders alleen de
eerste aanleg te Mechelen, zitting waarde bedroeg van de uitgevoerde werken die aanvaardbaar waren, gelet op de
houdende in hoger beroep.
7 december 1978 1' kamer _,..
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Boon Andersluidende conclusie van de h.
Dumon,
·procureur-generaal
Advocaten : mrs. Houtekier, De Baeck.
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1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN'- MIDDEL WAARBIJ AAN DE
RECHTER WORDT VERWETEN EEN BESLISSING
. TE. HEBBEN GEWEZEN DIE OP TEGENSTRIJDIGE REDENEN IS GEGROND - GEEN TEGENSTRIJDIG], BESLISSING - MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST

,conformiteit met de plans en het laste;nboek, en die in goede staat zouden zijn
geweest op het ogenblik van de aanma~
ning om de zaken in ontvangst te
nemen, hetgeen nog niet was · gebeurd,
zulks op grond : dat de aannemer, te
weten de rechtsvoorganger van de verweerders., de eisers geenszins moest
aanmanen om de reeds uitgevoerde werken in ontvangst te nemen, dat de·
werken werden gestaakt in opdracht van
de bouwheren en dat de schade van de
aannemer alleen sproot uit de contractbreuk - en. doordat het arrest op grond
van deze beschouwingen verder beslist
'dat het door de deskundige weerhouden
cijfer van 143.325 frank billijk · voorkwam,
: (1) Cass., 10 nov. 1977 (A.C., 1978, 305).

-407terwijl, wanneer de opdrachtgever
Overwegende dat, door te .verwijeenzijdig het bouwcontract verbreekt, de zen naar het tussenarrest, de
schadevergoeding, die hij aan de aanne- bestreden beslissing · zonder tegenmer dient te betalen, wordt bepaald strijdigheid beslist dat de schade
overeenkomstig
de
regelen
van
artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek alleen uit de contractbreuk spruit;
Wat het eerste onderdeel betreft :
en geenszins inhoudt de vergoeding voor
de werken welke niet werden uitgevoerd
Overwegende dat, wat de niet~.
overeenkomstig de plannen en het conformiteit van de werken met de
lastenboek, noch voor ~ werken die plans betreft, het middel gericht is
beschadigd zouden zijn geweest of te
niet zouden zijn gegaan v66r dat zij, tegen een beschikking van het tus.:.
overeenkomstig artikel 1788 van het senarrest van 13 december 1973 dat
Burgerlijk Wetboek, ofwel werden gele- niet door de voorziening wordt
verd ofwel het voorwerp waren geweest bestreden en in die mate niet ontvan een ingebrekestelling gericht aan de vankelijk is;
opdrachtgevers om ze in ontvangst te
Overwegende dat, voor het ovenemen en terwijl het tegenstrijdig is,
enerzijds te beslissen dat de schade, rige, het arrest wettelijk beslist dat,
door de aannemer geleden en door de nu de werkeh in opdracht van de
eisers te vergoeden, aileen sproot uit de bouwheren werden gestaakt, de
contractbreuk, met name uit het feit dat aannemer hen niet moest aanmade werken werden gestaakt in opdracht nen ten einde de reeds uitgevoerde
van de eisers, en anderzijds te beslissen werken in ontvangst te nemen;
·
dat die te vergoeden schade ook zou
Dat
het
middel
niet
kan
worden
bedragen de onkosten van niet in overeenkomst met het bouwcontract uitge- aangenomen;
voerde en geleverde werken, welke
tegenstrijdigheid in de motivering gelijkstaat met een gebrek aan de door
artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering :

Wat
het
betreft:

tweede

onderdeel

Overwegende dat de bestreden
beslissing naar het tussenarrest van
13 december 1973 verwijst en oordeelt dat dit arrest reeds over de
zaak zelf heeft beslist zodat het hof
van beroep zich alleen nog dient uit
te spreken over het bedrag van de
schade;
Dat ' gezegd tussenarrest beslist
dat geen verwijt de ondernemer
treft wat de niet-conformiteit van de
werken met de plannen betreft en
dat hieruit voortvloeit dat de eisers
de gevolgen moeten dragen van de
door hen bevolen staking van de
werken;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers ih
de kosten.
7 december 1978 1• kamer · Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Boon ~
Gelijkluidende conclusie van de h;
Colard, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Bayart.
1• KAMER- 7 december 1978

LASTGEVING-

VERBOD VOOR DE LASTHEBBER ALS TEGENPARTIJ VAN DE LASTGEVER OP TE TREDEN- RELATIEVE NIETIGHEID
VAN DE HANDEL!NG VAN DE LASTHEBBER •.

Nietig is de handeling die in strijd is
met het rechtsbeginsel neergelegd in
art. 1596 B. fY., volgens hetwelk een
Jasthebber niet als tegenpart1j van zifn
lastgever mag optreden; die nietigh~iq
is evenwel slechts relatief en zif kan
worden gedekt door de Jastgever wan,.
neer die met kennis van zaken. heeft
gehandeld (1).
·

Overwegende dat uit het arrest
(1) Zie DE PAGE, Droit civil, d!. V, nrs. 411 en
van het Hof van 4 april 1975 blijkt
KLUYSKENS, De Contracten, nrs. 62 tot 65;
dat voormelde beschikking van het 412;
DEKKERS, Droit civil, d!. II, .nr. 1278; Repertoire
tussenarrest door de voorziening pratique du Droit beige, V Vente, nrs. 1751,
niet werd bestreden;
1754 en 1755.
0

-408. (MORISSET T. GORSELE E.A.}
ARREST

HET HOF; ----, Gel~t op het bestreden arrest, op 24 maart 1977 door
bet Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over,het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet en
van het rechtsbeginsel dat zich ertegen
verzet dat in een aide de lasthebber van
eeri partij tevens als .tegenpartij van zijn
lastgever zou opt'reden,
doordat bet arrest de stelling verwerpt, waarin eiseres deed gelden dat de
aanwijzing van lastgever, welke voorkomt in de op 15 december 1966 ten
overstaan. van derde verweerder verleden akte van verkoop. en waardoor
tweede verweerder verklaarde bet verkochte goed aan te k9pen namens en
voor rekening van eiseres, geen rechtsgevolgen kon hebben, daar die verklaring in gezegde aide werd aanvaard door
eerste verweerder optredende als lasthebber. van eiseres, daar tweedE) verweerder bet goE)d niet tegen de in de
akte ve1:melde prijs van 3.400.000 frank,
maar tegen de prijs van 2.400.000 frank
had aangekocht, daar het prijsverschil
tu,ss~n de E)erste j;wee 'verweerders 'werd
verdel:lld, en daar eerste verweerder
aldus in feite als verk:oper en dus als
tegt)npartij van;eiseres was opgetreden, .
en doordat bet arrest zij~ beslissing
laat steunen op de beschouwing dat
eerste verweerder in voormelde akte niet
optrad ·voor zichzelf, in eigen naam als
verkoper of als mandataris van tweede
verweerder, en dat bet optreden van
eerste verweerder. <~ls tegenpartij van
eist)i:es mE)t tegenstrijdig )Jelang niet
volgt, . noch uit bet feit .dat eerste verweerder belang zou hebben gehad bij de
aankoop door eiseres, noch uit bet
verschil tussen .aankoopprijE; en verkoopprijs,
tezwijl, eerste onderdeel, bet feit dat
eerste veiweerder in voormelde aide van
15 december 1966 niet vermeld staat als
.optredende voor zichzelf, in eigen naam
als verkoper of als lasthebber van
tweede verweerder, niet volstaat om de
toepassing van bet eerder aangehaalde
rechtsbeginsel uit te sluiten, gezien dit
beginsel zich ertegen vetzet, niet aileen
dat iemand in een akte w'ordt vermeld
als lasthebber van een partij .en tevens
'ais tegenpartij van zijn lastgever, maar

daarenboven tegen. bet fe.it dat iemand
bij een rechtshandeling die dubbele
hoedanigheid zou bezitten,
tweede onderdeel, voormelde beschouwing . van bet ·arrest bet niet mogelijk
maakt te weten of de rechters in rechte
hebberi willen beslissen dat bet voor de
regelmatigheid van' bet optreden van
eerste verweerder als lasthebber van
eiseres volstond dat eerste verweerder in
de. akte van 15 december 1966 niet als
tegenpartij van eiseres was vermeld, dan
wei in feite hebben willen beslissen dat
bij de op 15 december 1966 verrichte
rechtshandeling eerste verweerder niet
als tegenpartij van eiseres was opgetreden, welke dubbelzinnigheid in de rhotivering van. het · bestreden arrest gelijk,:
staat met een gebrek aan de door
artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering,
·
en, derde onderdeel, indien de rechters 1n feite hebben willen beslissen dat
eerste. verweerder in de op 15 de~
cember 1966 verrichte rechtshandeli:tig
niet · als tegenpartij van eiseres was
opgetreden, . noch · voormelde beschouwing noch enige andere beschouwing
van het arre,s~ een antwoord inhoudt op
bet middel, waardoor, eiseres in haa:r
conclusie voor bet hof van beroep geno~
men, deed gelden, niet aileen dat er een
verschil bestond tussen aankoopprijs en
verkoopprijs, maar daaren)Joven dat dit
prijsverschil tusseil de eerste twee verweerders werd verdeeld, welk gebrek
aan antwoord gelijkstaat met een gebrek
aan de door a:rtikel 97 van de Grondwet
.vereiste motivering ;

I

Wat het door tweede: verweettdei·
ingeroepen middel vari niet ontvankelijkheid betreft :
Overwegende dat tweede verweerder het mid del van eiseres · niet
ontvankelijk acht wegens gebrek
aan belang, omdat, afgezien van de
vraag van de dubbele hoedanigheid
van Gorsele en van de daaraan in
het arrest gewijde en c}oor de voorziening gekritiseerde . overwegingen,
de beslissing van . het hof van
beroep wettelijk verantwoord blijft
door de niet gekritiseerde soevereine vaststelling in het arrest dat
eiseres « erkent te hebben gehandeld met kennis van zaken. en in
ieder geval de tuflsenkomst van
Gorsele erkende en bevestigde »;
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brief van eiseres van 20 februari 1968, uit de door haar en Gorsele
op 22 augustus 1968 ondertekende
stukken, en uit de overeenkomst
van dezelfde datum met een derde
koper of liefhebber, welke stukken
werden ondertekend nadat eiseres
kennis had gekregen van alle
bescheiden in verband met de zaak
en zelfs onderhandelingen had willen aanknopen om tot een oplossing
te geraken, afleidt dat eiseres
erkent te hebben gehandeld met
kennis van zaken en in ieder geval
de
tussenkomst
van
Gorsele
erkende en bevestigde;
Overwegende dat, zo de handeling, gesteld in strijd met het
rechtsbeginsel dat zich ertegen verzet dat in een akte de lasthebber
van een partij tevens als tegenpartij
van zijn lastgever zou optreden,
nietig is, deze nietigheid slechts
relatief is en kan worden gedekt
door de met kennis van zaken
handelende lastgever;
Overwegende dat het middel de
nietigheid beoogt van de akte
waarin de lasthebber (Gorsele} in
strijd met het bedoeld rechtsbeginsel zou gehandeld hebben en waarin
de werkelijke koper (Morisset)
wordt aangewezen; dat het arrest in
feite en derhalve onaantastbaar oordeelt, zonder op dit punt te worden
aangevochten, dat deze nietigheid
gedekt is door de erkenning en
bevestiging door de lastgever, zijnde
eiseres;
Dat het middel niet ontvankelijk
is bij gebrek aan belang;
Om die redenen, verwerpt , de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
7 december 1978 -

3• kamer - ·

Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Boon Gelijkluidende . conclusie van de h.
Colard, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Bayart, VanRyn, De Grijse.

1• KAMER - 8 december 1978

1° BEZIT-

BEZITSVORDERING- TOELAATBAARHEID- VOORWAARDEN.

2° BEZIT -

BEZITSVORDERING - TOELAATBAARHEID - BETWISTING - BEZWAAR HIERUIT AFGELEID DAT HET ONROEREND GOED
DAT TOT HET OPENBAAR DOMEIN BEHOORT
NIET MEER DOOR VERJARING KON WORDEN
VERKREGEN VERPLICHTING VOOR DE
RECHTER DE EXCEPTIE VAN < DO MANIALITEIT ' TE ONDERZOEKEN.

1" Om over de toelaatbaarheid van de

bezitsvordering te oordelen moet de
rechter, ingevolge art. 1370 Ger. W.
onderzoeken of het gaat om een
onroerend goed of een onroerend
recht dat kan worden verkregen door
verjaring(1).
2" Wanneer de partij tegen

wie een
bezitsvordering is gericht, om de toeJaatbaarheid van die vordering te
betwisten, tegenwe1pt dat het onroerend goed tot het openbaar domein
behoort en derhalve niet kan worden
verkregen door verjaring, moet de
rechter de exceptie van « domanialiteit » onderzoeken, ook al mocht
hij in het kader van die bezitsvOJ·dering, over het eigendomsrecht geen
uitspraak doen (2).
(GEMEENTE SINT-AMANDS T.
HERBOTS, DE COSTER)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 mei 1977 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Mechelen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 870, 915, 1042, 1370,
1", 1371 van het Gerechtelijk Wetboek,
537, 538, 649, 650, 691, 2226, 2262 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet en van het algemeen rechtsbeginsel
van de eerbiediging van de rechten van
de verdediging,
doordat het vonnis de verweerders
terug in het ongestoord bezit en gebruik
s~elt v~n de door eiseres ingenomen
(1) en (2) Raadpl. Cass., 1 maart 1962 (Bull.
en Pas., 1962, I, 737) en de conclusie van de
procureur-generaal Hayoit de Termicourt v66r
d~t arrest; Rep. prat. droit beige, d!. IX,
v PossessiOn, nr. 317; DE PAGE, Droit civil, d!
V, 1975, nrs. 878 en 889.
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toelaatbaarheid van de bezitsvordering te oordelen, de rechter, ingevolge artikel 1370 van het Gerechtelijk Wetboek, moet onderzoeken of
het gaat om een onroerend goed dat
kan worden verkregen door verjaring;
Overwegende dat e1seres tegenwierp dat het onderwerpelijke goed
tot het openbaar domein behoort en
derhalve niet kan worden verkregen
door verjaring;
Overwegende dat, nu aldus de
ontvankelijkheid van de bezitsvordering werd betwist, de rechter de
exceptie van « domanialiteit » moest
onderzoeken, ook al mocht hij in
het kader van deze bezitsvordering,
over het eigendomsrecht geen uitspraak doen;
Overwegende dat het vonnis derhalve artikel 1370 van het Gerechtelijk Wetboek schendt en het middel
gegrond is;

strook, groat 25,74 m2, tussen hun huis
en de rooilijn, en eiseres veroordeelt om
de ingenomen strook in haar oorspronkelijke staat te herstellen ten laatste
tegen 1 september 1977, op grand : dat,
bij bezitsvorderingen, het geschillen
betreft nopens het bezit en de eigenlijke
vraag naar de eigendom niet wordt
opgehelderd; dat het eventueel eigendomsrecht van eiseres, dat zij door
verjaring zou hebben verkregen, in huidig geding niet mag worden onderzocht;
dat derhalve eisers evenmin kan aanvoeren dat haar eigendomsrecht van die
aard is dat de betwiste strook behoort
tot het openbaar domein, zodat het
aangeboden getuigenverhoor irrelevant
is; dat de betwisting aldus wei degelijk
gaat over een onroerend goed dat door
verjaring kan worden verkregen; dat
niet wordt betwist dat eiseres reeds in
1936 de betwiste strook grand verhardde,
maar de verweerders beweren dat zij
gebruik maakten van deze strook en zij
derhalve de strook onder zich hadden,
wat aannemelijk is, zodat uit de feitelijke omstandigheden niet kan worden
afgeleid dat aileen eiseres reeds sedert
1936 in het bezit was van de strook
grand; dat de handelwijze van eiseres,
namelijk het aanbieden van onderhandelingen, in tegenspraak is met haar
beweringen van eigendom of bezit,
t .rwijl, eerste onderdeel, de door de
veLWeerders ingestelde bezitsvordering
slechts is toegelaten mits het gaat om
een onroerend goed of recht dat kan
worden verkregen door verjaring; dat
derhalve het verweer van eiseres, valgens hetwelk de kwestieuze strook
grand door verjaring bij het openbaar
domein was ingelijfd en dus niet meer
voor verjaring door de verweerders vatbaar was, wei relevant was en het vonnis
ten onrechte het door eiseres aangeboden getuigenverhoor verwerpt (schending van de artikelen 1370, 1°, 1371 van
het Gerechtelijk Wetboek, 537, 538, 649,
650, 691, 2226 en 2262 van het Burgerlijk
Wetboek),
nveede onderdeel, het vonnis vervolgens tach het door eiseres aangevoerde
verweer betreffende de eigendom onderzoekt en verwerpt, hetgeen tegenstrijdig
is, en dit zonder rekening te hou~en met
het door eiseres aangeboden getmgenbewijs, hetgeen een miskenning is van de
rechten van de verdediging (schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
870, 915 en 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek en van voormeld algemeen
rechtsbeginsel) :

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 en zegt dat de feitenrechter
erover zal beslissen; verwijst de
zaak naar de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen, zitting houdend in hoger beroep.
8 december 1978 - 1' kamer - Voorzitter : de h. de Vreese, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Janssens -..:
Gelijkluidende conclusie van de h. Charles, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.
3'

KAMER -

11 december 1978

1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL MET DE ONDERSTELLING DAT DE BESTREDEN BESLISSING EEN
NIET BESTAANDE WETSBEPALING HEEFT TOEGEPAST - BESLISSING DIE ZODANIGE TOEPASSING NIET HEEFT GEMAAKT - MIDDEL
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

2° REDENEN VAN VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJK~ ZAKEN BIJ CONCLUSIE VOORGEDRAGEN EESCHOU-
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VOLG KAN WORDEN AFGELEID - GEEN VERPLICHTING VAN DE RECHTER EROP TE ANTWOORDEN.

1o Feitelijke grond7,Jag mist het middei
waarin wordt ondersteld dat de bestreden beslissing een niet bestaande
wettelijke bepaling heeft toegepast,
terwijl zij zodanige toepassing niet
heeft gemaakt (1).
2° De rechter is niet verplicht te ant-

woOJ·den op bij conclusie voorgedragen
beschouwingen waaruit de conclusienemer geen enkel rechtsgevolg afleidten die bijgevolg geen irordering, verweer of exceptie opleveren (2). (Art.
97 Gw.).
(« INSTITUT SAINT-GUIBERT » V.Z.W.
T. BARBIAUX)

ARREST ( vertaling)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 4 oktober 1977 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Overwegende dat de voorziening
het arrest enkel bekritiseert in
zoverre het eiseres veroordeelt om
aan verweerder een opzeggingsvergoeding van dertig maanden loon te
betalen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 14, .. 15 en
20 van de wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 20 juli 1955; van de
overeenkomst « schoolpact » genaamd,
van 20 november 1958, en inzonderheid
zijn nr. 15, van de wet van 29 mei 1959
die het schoolpact in een wet vastlegt,
van de wetten op het middelbaar onderwijs gecoordineerd bij het koninklijk
besluit van 30 april 1957 en inzonderheid
van-de artikelen 3 en 42,
doordat het arrest, ter verantwoording
van zijn bes!issing over het bedrag van
de vergoeding wegens beiHndiging,
beslist dat verweerders vergoeding
wegens beeindiging rekening moet houden met een•bijzondere moeilijkheid van
wedertewerkstelling aangezien een gediplomeerd regent van het vrij onderwijs
niet kan worden tewerkgesteld in het
(1) Raadpl. Cass., 24. juni 1960 (Bull. en
Pasic., 1960, I, 1213).
(2) Cass., 24 dec. 1976 (A. C., 1977, 466).

Rijksonderwijs, wat met name heeft
geleid tot de bijzondere stabiliteit die
het katholiek onderwijs aan dergelijke
bedienden heeft verleend,
terwijl eiseres in haar conclusie van
hoger beroep terecht heeft betoogd « dat
appellant (thans verweerder) bovendien
en ten onrechte zijn vorderingen wil·
rechtvaardigen door feiten aan te voeren
·waarmee gei:ntimeerde niets uitstaande
heeft, zoals het feit dat appellant ingevolge de schoolpactwet niet zou kunnen
benoemd worden in een 'Rijksschool »,
en terwijl geen enkele wettelijke
bepaling verbiedt, integendeel, dat een
regent met een diploma van het vrij
.onderwijs bij een Rijksinstelling zou
worden tewerkgesteld :

Overwegende dat, door erop te
wijzen dat verweerder bijzondere
moeilijkheden
ondervindt
om
opnieuw tewerkgesteld te worden
omdat een regent met het diploma
van het vrij onderwijs niet tewerkgesteld kan worden in het Rijksonderwijs, het arrest niet zegt dat een
dergelijke tewerkstelling door een
wettelijke bepaling wordt verhinderd, doch vaststelt dat laatstgenoemde voor een feitelijke onmogelijkheid staat;
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 artikel 97 van de
Grondwet,
doordat eiseres in haar conclusie uitdrukkelijk het volgende had betoogd :
« dat appellant bovendien en
ten
onrechte zijn vorderingen wil rechtvaardigen door feiten aan te voeren waarmee
gei:ntimeerde niets uitstaande heeft,
zoals het feit dat appellant ingevolge de
schoolpactwet niet zou kunnen benoemd
worden in een Rijksschool; of door
onjuiste feiten, zoals de bewering dat
alle vrije onderwijsinstellingen die
katholiek gei:nspireerd zijn onder Ieiding
van een enkele werkgever zouden staan
die zich tegen zijn wederindienstneming
in een andere school zou verzetten; men
in werkelijkheid vaststelt dat appellant
na zijn afdanking als interimleraar werd
aangeworven (van 1 oktober 1974 tot
1 december 1974) bij het lATA (Institut
artisanal et technique de Namur) dat
tot het vrije-katholieke onderwijsnet
behoort; hij nadien van 2 december tot
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10 december 1974 leraar was van het
Institut technique de l'Etat de Namur
(welke functie hij schijnt opgegeven te
hebben wegens een meningsverschil met
de directeur van die instelling) om
nadien leraar te worden aan het Institut
Sainte-Marie (rue Neuve 26, te Chiitelet)
van 5 maart 1975 tot 30 juni 1975, en tot
30 juni 1976, en terzelfdertijd aan het
Institut Pie X te Chiitelet (rue Lloyd
George 15), welke twee laatste instellingen tot het vrije katholieke onderwijsnet
behoren,
terwijl dat middel, waarin uitdrukkelijk de bewering werd tegengesproken
dat een regent met een diploma van het
« vrij >> onderwijs niet in het Rijksonderwijs kan worden tewerkgesteld, onder
verwijzing naar de door eiser sinds zijn
ontslag uitgeoefende functies, door geen
enkel motief van de bestreden beslissing
wordt weerlegd :
Overwegende dat eiseres in haar
conclusie enkel betoogde dat zij
niets uitstaande had met het feit
dat
verweerder
ingevolge
het
schoolpact niet in het Rijksonderwijs kon worden benoemd, zonder
te beweren dat dit feit onjuist was;
dat
zij
weliswaar
vermeldde
dat
verweerder
van
2
tot
10 december 1974 leraar was
geweest aan het Institut technique
de l'Etat
Namur, doch daaruit
geen enkel rechtsgevolg afleidde;
Dat de rechter dus niet moest
antwoorden op de desbetreffende
'conclusie;
Dat het middel niet kan aangenomen worden;

a

L',. DIENSTPLICRTIGE NIET VOORAF KENNIS·
REEFT GEKREGEN VAN RET VERSLAG VAN DE
MID DEL
SECRETARIS-VERSLAGG EVER
VOOR HET EERST VOOR RET HOF VOORGEDRAGEN- NIET ONTVANKELI.JK MIDDEL.

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING
DIENSTPLICHTZAKEN - ROGE MILITIERAAD - MIDDEL HIERT.JIT AFGELEID DAT DE
DIENSTPLICRTIGE NIET VOORAF KENNIS
REEFT GEKREGEN VAN HET VERSLAG VAN
DE SECRETARIS-VERSLAGGEVER - MIDDEL
VOOR RET EERST VOOR HET HOF VOORGEDRAGEN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL,

3° DIENSTPLICHT -

OPNEMING IN RET

CONTINGENT - DIENSTPLICRTWET, ART. 23 DRAAGWIJDTE.

4° DIENSTPLICHT -

DEFINITIEVE MILITIETOESTAND- VERKRIJGING- BEG RIP.

5° DIENSTPLICHT -

UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE GROND AFSTAND VAN UITSTEL DEFINITIEVE
AFSTAND.

6° MILITAIR -

MANNELIJKE TIJDELIJKE
DIENSTNEMER - DEFINITIEVE AMBTSONTNEMING DOOR VERBREKING VAN AMBTSWEGE
VAN DE DIENSTNEMING - DIENSTNEMER DIE
NIET TEN MINSTE TWEE JAAR DIENST REEFT
VOLBRACRT, DE VORMINGSPERIODEN NIET
INBEGREPEN - GEVOLG OP DE MILITIEVERPLICRTINGEN.

7° DIENSTPLICHT -

MANNELIJKE TIJDELIJKE DIENSTNEMER - DEFINITIEVE AMBTSONTNEMING DOOR VERBREKING VAN AMBTSWEGE VAN DE DIENSTNEMING - DIENSTNEMER DIE NIET TEN MINSTE TWEE JAAR
DIENST REEFT VOLBRACHT, DE VORMINGSPERIODEN NIET INBEGREPEN- GEVOLGEN.

8° DIENSTPLICHT -

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

1978 3• kamer Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Closon
- Gelijkluidende conclusie van de h.
'Charles, eerste advocaat-generaal Advocaten : mrs. De Baeck en A. De
Bruyn.
3• KAMER - 11 december 1978
1° CASSATIEMIDDELEN

DIENSTPLICRTZAKEN ROGE MILITIERAAD SCRENDING VAN DE RECRTEN VAN DE VERDEDIGING - MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT

OPNEMING IN RET
CONTINGENT DIENSTPLICRTIGE BIJ DE
LICHTING INGEDEELD WEGENS VERBREKING
VAN VRIJWILLIGE DIENSTNEMING- BEG RIP.

1° en 2o Het middel dat hieruit is afge-

leid dat de dienstplichtige, met schending van de rechten van de verdediging, niet vooraf kennis heeft gekregen van het verslag van de secretarisverslaggever van de Hoge Militieraad,
kan niet voor het eerst voor het Hot
worden
voorgedragen
(1).
(Art.
37 Dienstplichtwet.)
3o Art. 23 Dienstplichtwet, volgens hetwefk de in het contingent op te nemen
dienstvfichti.E[en voor'de dienst worden
(1} Raadpl. Cass., 5 jan. 1977 (A.C:, 1977,
481).
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aangewezen, tenzij zij een ande1·e
militietoestand verkrijgen, stelt als
plincipe de ambtshalve aanwijzing
voor het contingent van de tot de
bepaalde lichting behorende dienstplichtigen, behalve wanneer zij een
andere militietoestand hebben verkregen door vervroegde dienstneming,
ui~s_tel, '-;rijlating, voorlopige afkeuring,
vn;stellmg of afstand van uitstel of
van vrijlating.

ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 19 september 1978
door de Hoge Militieraad gewezen;
Overwegende dat de beslissing
vaststelt dat de in 1950 geboren
eiser wegens uitstel bij de lichting
1975 werd ingedeeld;
Dat hij op 9 juli 1973 afgezien
4" De dienstplichtige die afstand heeft ·
gedaan van het hem verleende uitstel heeft van dat uitstel en op 29 augusen die door het recruterings- en selec- tus 1973 geschikt voor de dienst
tiecentrum geschikt is verklaard voor werd bevonden door het recrutede dienst, verklijgt een definitieve rings- en selectiecentrum en aangemilitietoestand en wordt voor de wezen werd voor de dienst met de
dienst aangewezen, voor de Jichting _klasse 1973;
waarvoor de venichtingen aan de
Dat hij huiswaarts werd gezonden
gang waren op het ogenblik dat hij
tot zijn oproeping voor actieve
geschikt
werd
vel'idaard.
(Art.
23 Dienstplichtwet.)
dienst en dat hij op 27 september 1973 als vrijwilliger voor zes
5" De afstand van een dienstplichtige jaar dienst heeft genomen bij de
van het hem vel'ieende uitstel is definitief. (Art. 54, tweede lid, Dienst- zeemacht als kandidaat-beroepsofficier;
plichtwet. )
Dat de beslissing bovendien vast6" en 7" De mannelijke tijdelijke dienst- stelt dat op 15 december 1977 een
nemer aan wie het ambt definitief is einde werd gemaakt aan eisers
ontnomen wegens verbreking van
ambtswege van de dienstneming, voor- indienstneming en dat hij huisdat hij niet ten minste twee jaar waarts werd gezonden tot zijn
dienst heeft volbracht, de vormingspe- · oproeping als dienstplichtige van de
Jioden niet inbegrepen, is onderwor-: klasse 1973;
pen aan de militieverplichtingen van
Dat, ten slotte,, de beslissing de
de lichting waarbij hij is ingeschreven, aanvraag tot vrijlating van dienst
indien hij nog mag deelnemen aan de
militieverrichtingen van die lichting, verwerpt die eiser had ingesteld
of aan de militieveJTichtingen van de onder aanvoering van artikel 12, § 1,
Jichting met welke hij reeds een 5bis, c, van de dienstplichtwetten
definitieve militietoestand mocht ver- gecoordineerd bij koninklijk besluit
kregen hebben, zoniet gelden voor van 30 april 1962, gewijzigd bij de
hem de verplichtingen van de dienst-' wet van 30 juli 1974, en op grand
plichtigen der eerstvolgende lichting. van de omstandigheid dat zijn vader
(Artt. 14, § 1, en 15, § 4 Wet als politiek gevangene een gevan13 juli 1976 betreffende de getalsterkte
aan officieren en de statuten van het genschap van minstens zes maanden had ondergaan;
personeel van de krijgsmacht.)
8"

De tijdelijke dienstneme1~ bedoeld in
art. 6 Wet 13 juli 1976 betreffende de
getalsterkte aan officieren en de statuten van het personeel van de krijgsmacht,
wiens
dienstneming
van
ambtswege is verbroken met toepassing van die wet; is geen vrijwillige
dienstnemer wiens dienstneming is
verbroken in de zin van art. 8 Dienstplichtwet.)
(LURQUIN)

Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending van de rechten van de verdediging, van de artikelen 2, tweede lid,
van het persdecreet van 20 juli 1831,
6 van het Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome
op 4 november 1950 en goedgekeurd
door de wet van 13 mei 1955, 20, § 4, 28,
§ 1, 31, 34 en 37, §§ 1 en 4, van de op
30 april 1962 gecoordineerde dienst. plichtwetten,
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op de terechtzitting een nieuw middel
heeft aangevoerd en de raad, enerzijds,
uitspraak heeft gedaan zonder dat eiser
vooraf kennis had gekregen van het
verslag van de secretaris-verslaggever
en, anderzijds, zonder de door hem
toegelaten neerlegging van een noot van
eiser af te wachten;
tweede onderdeel, de Hoge Militieraad
door haar beslissing te verhaasten eiser
het recht op een billijke behandeling
van de zaak heeft ontnomen :

Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat eiser niet voor
het eerst voor het Hof de schending
van de rechten van de verdediging
kan aanvoeren wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan niet blijkt dat hij zou
gevraagd hebben om vooraf kennis
te mogen nemen van het verslag
van de secretaris-verslaggever en
dat die kennisgeving hem zou
geweigerd zijn, en evenmin dat
eiser voor de Hoge Militieraad zou
aangevoerd hebben dat de rechten
van de verdediging zouden geschonden zijn, aangezien het verslag van
de secretaris bij verrassing een
nieuw middel aanvoerde; dat voor
het overige, uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat de Hoge Militieraad eiser
zou toegestaan hebben een noot
neer te leggen; dat het middel
bijgevolg het Hof zou verplichten
feitelijke gegevens na te gaan en
dus niet ontvankelijk is;
Dat dit onderdeel van het middel
niet ontvankelijk is;
Wat betreft het tweede onderdeel:
Overwegende dat de bepalingen
van artikel 6 van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de
Mens en de fundamentele vrijheden
niet van toepassing zijn op de
rechtsplegingen in dienstplichtzaken, vermits volgens de bewoordingen zelf van dat artikel de toepassing ervan beperkt blijft tot de
zaken waarin de rechtbank moet
uitspraak doen over geschillen

inzake burgerlijke rechten en verplichtingen of over de gegrondheid
van elke beschuldiging in strafzaken;
Dat dit onderdeel van het middel
naar recht faalt;
Over het derde en het eerste middel
afgeleid, het derde, uit de schending van
de artikelen 1, 23 en 62 van de op
.30 april 1962 gecoordineerde dienstplichtwetten en van de bewijskracht van
de akte van geschiktheid voor de dienst
van 29 augustus 1973,
doordat de Hoge Militieraad beslist
dat eisers militietoestand definitief was,
op grond dat eiser op het recruteringsen selectiecentrum op 29 augustus
1973 geschikt voor de dienst werd bevonden, dat hij voor de dienst werd aangewezen met de klasse 1973, en daarvan
het inschrijvingsnummer heeft, dat eiser
zelf tot de ·lichting 1973 heeft willen
behoren door af te zien van zijn uitstel
en dat hij een definitieve militiestand
heeft verkregen nu hij voor de dienst
werd aangewezen met de klasse 1973,
terwijl, eerste onderdeel, uit geen stuk
blijkt dat eiser « voor de dienst werd
aangewezen » in de zin van artikel 1 van
de dienstplichtwetten;
tweede onderdeel, overeenkomstig
artikel 23 van de dienstplichtwetten de
in het contingent op te nemen dienstplichtigen niet voor de dienst kunnen
worden aangewezen wanneer zij een
andere militietoestand hebben verkregen;
derde onderdeel, het stuk waarop
wordt gesteund om te betogen dat eiser
voor de dienst werd aangewezen, zulks
geenszins vermeldt;
het eerste, uit de schending van de
artikelen 15, § 4, van de wet van
13 juli 1976 betreffende de getalsterkte
aan officieren en de statuten van het
personeel van de krijgsmacht, 119 van de
Gronqwet,
2
van
de
wet
van
10 januari 1978 tot vaststelling van de
legersterkte voor het jaar 1978, 1, 2, § 3,
3, § 1, 8 en 23 van de op 30 april 1962
gecoordineerde dienstplichtwetten,
doordat de beslissing artikel 15, § 4,
van de wet van 13 juli 1976 verkeerd
heeft uitgelegd op grond : « dat overeenkomstig artikel 15, § 4, van de wet van
13 juli 1976, voor de mannelijke tijdelijke militair wiens dienstneming verbroken wordt de verplichtingen gelden van
de dienstplichtigen der lichting met
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door vervroegde dienstneming, uitstel, vrijlating, voorlopige afkeuring
of vrijstelling;
Dat de beslissmg door te oordelen
dat eiser, door afstand te doen van
zijn uitstel, ingedeeld was bij de
lichting 1973, slechts de gevolgen
van die afstand vaststelt;
Dat dit onderdeel van het middel
naar recht faalt;
Wat betreft het eerste middel :
Overwegende dat artikel 15, § 4,
van de wet van 13 juli 1976 bepaalt
dat voor de tijdelijk in dienst genomene wiens dienstneming verbroken wordt, met name de verplichWat betreft het derde onderdeel tingen gelden van de dienstplichtivan het derde middel :
gen der lichting met welke hij reeds
definitieve
militietoestand
Overwegende dat, door te beslis- een
sen dat eiser een definitieve militie- mocht hebben verkregen, zoniet geltoestand heeft verkregen nu hij den voor hem de verplichtingen van
voor de dienst .met de klasse de dienstplichtigen van de eerstvol1973 werd aangewezen, de beslissing gende lichting;
aan het getuigschrift van 23 augusDat de beslissing vaststelt dat
tus 1973 van het recruterings- en eiser op 9 juli 1973 afstand heeft
selectiecentrum aangaande elsers gedaan van zijn uitstel, dat naar
fysieke geschiktheid geen draag- luid van artikel 54 van de dienstwijdte verleent die zij niet heeft; dat plichtwetten deze afstand definitief
zij inderdaad enkel erop wijst dat is;
de beslissing over eisers geschiktDat de beslissing bovendien erop
heid tot zijn inlijving bij de lichting wijst dat het recruterings- en selec1973 heeft geleid;
tiecentrum eiser op 29 augustus
Dat dit onderdeel van het middel · 1973 geschikt voor de dienst heeft
feitelijke grondslag mist;
·verklaard;
Wat betreft het eerste onderdeel
Dat eiser door die beslissing, met
van het derde middel :
toepassing van artikel 23 van de
dienstplichtwetten,
aangewezen
Dat dit onderdeel van het middel werd voor de dienst met de lichting
van 1973;
naar recht faalt;
Dat de beslissing bijgevolg door te
Wat betreft het tweede onderdeel
oordelen dat eiser met de lichting
van het derde middel :
1973 een definitieve militietoestand
Overwegende dat artikel 23 van heeft
verkregen, de in het middel
de gecoordineerde dienstplichtwetaangehaalde bepalingen niet heeft
ten bepaalt dat, de in het contingent geschonden;
op te nemen dienstplichtigen voor
Dat het middel niet kan worden
de dienst worden aangewezen tenzij
zij een andere militietoestand ver- · aangenomen;
krijgen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
Dat dit artikel als principe stelt de schending van de artikelen 8 van de
de ambtshalve aanduiding voor het op 30 april 1962 gecoordineerde dienstcontingent van de tot een bepaalde plichtwetten en 2 van de wet van
lichting behorende dienstplichtigen, 10 januari 1978 tot vaststelling van de
behalve wanneer zij een &ndere legersterkte voor het jaar 1978,

welke hij reeds een definitieve militietoestand mocht hebben verkregen; dat
laatstgenoemde (zin) in de volgende
betekenis moet worden begrepen : heeft
een definitieve militietoestand verkregen
met een bepaalde lichting, de dienstplichtige die geschikt voor de dienst
werd verklaard waarvoor de verrichtingen van de genoemde lichting op de
reglementaire datum werden afgesloten
zonder
wijziging
van
zijn
militietoestand >>, en door uit die uitlegging
af te leiden dat eiser definitief behoort
tot de klasse of de lichting 1973, ingevolge een zogezegd afhandelen van
administratieve verrichtingen, terwijl
genoemd artikel enkel de rechtstreekse
inlijving beoogt van eisP.r bij de volgende
lichting, die van 1978 .

-416doordat de militieraad beslist dat eiser
ten onrechte artikel · 8 van de dienstplichtwetten aanvoert om te laten gelden
dat hij bestemd was om in het door de
jaarlichting (1978) geleverde contingent
te worden opgenomen, nu eiser tot geen
van de in voormeld artik_el opgesomde
categorieen van de dienstplichtigen
behoorde aangezien hij met een vorige
lichting een militietoestand heeft verkregen,
terwijl, 1. naar luid van artikel 1 van
de dienstplichtwetten onder de lichting
wordt verstaan de gezamenlijk dienstplichtigen die in het jaarcontingent zullen opgenomen worden, 2. artikel 2 van
de wet van 10 januari 1978 tot vaststelling van de legersterkte voor het
jaar 1978, preciseert dat de in 1978 op te ·
roepen dienstplichtigen de dienstplichtigen omvatten die behoren tot de contingenten van
een vroegere klasse
dan 1978, 3. artikel 8 van de dienstplichtwetten de redengeving van de in het
middel aangehaalde beslissing tegenspreekt,
aangezien
daarin
wordt
gepreciseerd : << zijn bestemd om in het
door de jaarlichting geleverde contingent
te worden opgenomen de dienstplichtigen die wegens verbreking van hun
vrijwillige dienstneming bij de lichting
zijn ingedeeld en de dienstplichtigen van
de vorige lichtingen, die zonder militietoestand zijn gebleven », hetgeen geldt
vo.or eiser :

Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 12, § 1, 5" bis, c, § 2, 20, § 3,
van de op 30 april 1962 gecoiirdineerde
dienstplichtwetten, 6 van de wet van
30 juli 1974 tot wijziging van de dienstplichtwetten en 15, § 4, van de wet van
13 juli 1976 betreffende de getalsterkte
aan officieren en de statuten van het
personeel van de krijgsmacht,
doordat de Hoge Militieraad overweegt
dat in januari 1972, wettelijke referteperiode voor een dienstplichtige van de
lichting 1973, artikel 12, § 1, 5"bis, niet
bestond; dat dit artikel inderdaad werd
ingevoerd bij de wet van 30 juli 1974 en
dat de bepalingen ervan voor de eerste
maal toepasselijk waren op de ingeschrevenen van de lichting 1975,
terwijl die overweging niet antwoordt
op het oorspronkelijk verzoekschrift en
evenmin op eisers conclusie die stoelden
op de artikelen 12, § 1, 5"bis, c, van de
gecoiirdineerde dienstplichtwetten en 15,
§ 4, van de voornoemde wet van
13 juli 1976;

terwijl de wet van 30 juli 1974 op
15 oktober 1974 toepasselijk werd en het
recht op vrijlating uit die wet voortvloeit,
zelfs wanneer men oordeelde dat eiser
tot de lichting 1973 behoorde, quod non;
· een nieuwe wet van openbare orde of
die betrekking heeft op een openbare
dienst, zoals elke andere wet, inderdaad
Overwegende dat artikel 8 van· de onmiddellijk toepasselijk is op alle toegevolgen van toestanden die
gecoordineerde
dienstplichtwetten komstige
tijdens de vorige wet zijn ontstaan, doch
bepaalt dat bestemd zijn om in het die na de inwerkingtreding van de
door de jaarlichting geleverde con- nieuwe wet blijven voortduren, nu haar
tingent te worden opgenomen, met bijzonder karakter evenwel elke toepasname
de
dienstplichtigen
die' sing op volledig voltooide vroegere toewegens verbreking van hun vrijwil- standen uitsluit;
lige dienstneming bij de lichting
en terwijl, naar luid van artikel 6 van
zijn ingedeeld en de dienstplichti- de wet van 30 juli 1974, die vrijlating op
gen van de vorige lichtingen die morele grand voor de eerste maal toezonder militietoestand zijn geble- passing vond op de ingeschrevenen van
de lichting 1975 en eiser, naar luid van
ven;
artikel 15, § 4, van de wet van
Overwegende dat, enerzijds, eiser 13 juli 1976, afhangt van de lichting
1978 :
tijdelijk dienst heeft genomen en
geen vrijwillige dienstneming heeft
Overwegende dat artikel 12, § 1,
aangegaan in de zin van de gecoor- 5" bis, ingevoegd werd in de dienstdineerde dienstplichtwetten;
plichtwetten bij artikel 1 van de wet
van 30 juli 1974 tot wijziging van de
Dat, anderzijds, uit het antwoord
dienstplichtwetten, en dat artikel 6
op een eerste middel blijkt dat hij
van diezelfde wet bepaalt dat
in 1973 een definitieve stand heeft
artikel 1 van deze wet voor de
verkregen;
eerste maal toepassing vindt op de
Dat het middel naar recht faalt;
ingeschrevenen van de lichting
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wet in de tijd heeft bepaald door
vast te stellen dat zij voor de eerste
maal toepassing vond op de ingeschrevenen van de lichting 1975, en
nu eiser tot de lichting 1973
behoort, zoals blijkt uit het antwoord op het derde middel, de Hoge
Militieraad wettelijk heeft beslist
dat eiser de bepalingen van
artikel 12, § 1, 5obis, van de dienstplichtwetten niet kan aanvoeren;
Dat de beslissing aldus regelmatig
met redenen is omkleed en wettelijk
verantwoord;
Dat het middel niet kan aangenomen worden;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 3, 54 van
de gecoiirdineerde dienstplichtwetten,
22 van het koninklijk besluit van
30 april 1962 tot regeling van de toepassing van de dienstplichtwetten, 15 van
de wet van 13 juli 1976 betreffende de
getalsterkte aan officieren en de statuten van het personeel van de krijgsmacht en van de bewijskracht van de
akte van afstand van uitstel van
9 juli 1973,
doordat de Hoge Militieraad beslist
dat eiser door de akte van afstand van
UI~stel van 9 juli 1973 een definitieve'
mihtJetoestand met de lichting 1973 verkrijgt,
terwijl artikel 54 van de gecoiirdineerde dienstplichtwetten een onderscheid maakt tussen afstand van uitstel
en afstand van vrijlating en artikel 22
van
het
koninklijk
besluit
van
30 april 1962 eveneens dit onderscheid
maakt; eiser, door afstand te doen van
het uitstel, aldus geen afstand heeft
gedaan van het verzoek om vrijlating
van dienst:

Overwegende dat uit het antwoord op het vijfde middel volgt dat
eiser geen vrijlating van dienst kan
bekomen op grond van artikel 12,
§ 1, 5bis, c, gewijzigd bij de wet van
30 juli 1974;
Dat het middel, zelfs als het
gegrond was, elk belang zou ontberen en dus niet ontvankelijk zou
zijn;

Om die redenen, en zonder acht
te slaan op de stukken die op 16 en
18 oktober 1978, dus na het verstrijken van de voorzieningstermijn,
naar de griffie van het Hof werden
gezonden, verwerpt de voorziening.
11 december 1978 3" kamer Voorzitter en verslaggever
de h.
Gerniers, afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, advocaat-generaal.
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1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

- TERMIJN - STRAFZAKEN - ARREST VAN
DE KAMER VAN INBESCHULD!GINGSTELLING
VAN
STRAFVORDERING,
WETBOEK
ART. 416- GESCHIL INZAKE DE BEVOEGDHEID
VAN
ONDERZOEKSGERECHTEN
BEGRIP.

2° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - ONTVANKELIJKHEID VAN EEN CASSATIEBEROEP
TEGEN EEN ARREST VAN DE KAMER VAN
GESCHIL
INBESCHULDIGINGSTELLING
INZAKE DE BEVOEGDHEID VAN ONDERZOEKSGERECHTEN- BEG RIP.

1o en 2o Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling beslist over een
exceptie van een verdachte, die
beweert dat het te zijnen Jaste gelegde
misdrijf enkel kan vervolgd worden op
benaarstiging van de administratie
van douane en accijnzen en dat de
onderzoeksgerechten niet ter zake
bevoegd zijn, met name om verwijzing
naar het vonnisgerecht te bevelen,
spreekt zij zich niet enkel uit over de
ontvankelijkheid van de strafvordering, maar ook over de bevoegdheid
van de onderzoeksgerechten en tegen
die beslissing kan dus onmiddellijk
cassatieberoep worden ingesteld (1)(2).
(BATTEAUW, DE TEMMERMAN T. COOMAN)
ARREST

HET HOF;- Gelet op het arrest,
op 30 mei 1978 gewezen door de
kamer van inbeschuldigingstelling
(1) Raadpl. Cass., 29 okt. 1974 (AC. 1975,
275).
(2) Raadpl. de noot get. E.K. onder Cass.,
30 nov. 1976 (A.C., 1977, 371) en inz. biz. 373,
2e kol., 3e lid.

-418-van het Hof van Beroep te Gent;
Overwegende dat het arrest het
verzet van de eisers, als verdachten,
tegen de beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Oudenaarde, waarbij zij
wegens verscheidene misdrijven
naar de correctionele rechtbank
worden verwezen, niet ontvankelijk
verklaart en tevens het verzet van
tweede eiser, als burgerlijke partij,
tegen dezelfde beschikking, waarbij
zijn stelling ten dele niet ontvankelijk wordt verklaard, wel ontvankelijk, maar niet gegrond verklaart;

I. Op de voorziening van eerste
eiser :
II. '0p de voorziening van tweede
eiser,
a) als verdachte :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding, verkeerde interpretatie, verkeerde
toepassing van de artikelen 97 van de
Grondwet, 259 van het koninklijk besluit
van 18 juli 1977, houdende coordinatie
van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen (9 van de wet van
7 juni 1967), 263 van het genoemd
koninklijk besluit van 18 juli 1977
(229 van de wet van 26 augustus 1822),
281 van het genoemd koninklijk besluit ·
van 18 juli 1977 (247 van de wet van
26 augustus 1822, zoals gewijzigd bij de
wet van 6 april 1843, artikel 29, en bij
koninklijk besluit nummer 6 van
22 augustus 1934, artikel 16) en 282 van
hetzelfde
koninklijk
besluit
van
18 juli 1977 (248 van de wet van
26 augustus 1822),
doordat het arrest voorhoudt « dat de
verdachte vruchteloos aanvoert dat
aileen de administratie der douane en
accijnzen bevoegd is om de vervolging te
benaarstigen van de feiten omschreven
onder D van de tenlastelegging (valsheid
in geschriften en gebruik ervan) », en
" dat de omstandigheid dat de voormelde
feiten zouden bedreven zijn met het
Jogmerk om hogere accijns te ontdui,;:en, noch aan het openbaar ministerie
:1et recht om ter zake ambtshalve vervol5ingen in te stellen, noch aan de raadkaner de bevoegdheid om erover te beslis;en ontneemt >>;
terwijl, nu de tenlastelegging D, valsleid in geschriften en gebruik ervan,
net het bijzonder opzet om de accijns

van minerale olie te ontduiken, aanhield,
artikel 259 van het koninklijk besluit
van 18 juli 1977, vooral 2°, toepasselijk
wordt en niet het gemeen strafrecht van
de artikelen 193 en volgende van het
Strafwetboek, vermits genoemd artikel
259 niet aileen toepasselijk is inzake
douanerechten, maar ook inzake accijnzen meer bepaald van minerale olie,
zodat het openbaar ministerie niet
ambtshalve kon vorderen en de raadkamer niet bevoegd was om te verwijzen,
gezien de administratie over de publieke
vordering beschikt, en voor genoemde
feiten op grond van genoemd artikel niet
had gevorderd :
Overwegende dat eiser in zijn
conclusie
voor
de
raadkamer
aanvoerde : de raadkamer is niet
bevoegd; het gaat hier om een
vordering van de administratie van
douane en accijnzen en om hetzelfde zogenaamde misdrijf (telastlegging D) waarvoor de administratie reeds heeft gevorderd; dat hij
voor de kamer van inbeschuldigingstelling voorhield : als het gaat
om een fiscaal misdrijf, is aileen de
administratie bevoegd om de vervolging ervan te benaarstigen en meteen kan de raadkamer zich hierover
niet uitspreken en de zaak naar de
correctionele rechtbank verwijzen;
Overwegende dat eiser aldus niet
aileen de ontvankelijkheid van de
vordering tot verwijzing ten verzoeke van het openbaar ministerie
betwistte, maar ook de bevoegdheid
van de raadkamer om de zaak naar
de correctionele rechtbank te verwijzen; dat hij derhalve een geschil
inzake bevoegdheid heeft opgeworpen, waarover de kamer van inbeschuldigingstelling, anders dan de
raadkamer, uitspraak heeft gedaan;
Dat de voorziening mitsdien ontvankelijk is;
Om die redenen, en zonder acht
te slaan op het overige van de
middelen van eerste eiser, die geen
betrekking hebben op de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt
de eisers in de kosten.

-41912 december 1978 - 2• kamer Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Soetaert - Geli]kluidende conclusie van de h. Duman,
procureur-generaal - Advocaten : mrs.
De Croo-Desguin, Oudenaarde; Delafontaine, Kortrijk.
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1° SAMENLOOP
-

VAN

EENZELFDE OPZET -

MISDRIJVEN

BEG RIP.

3" De zedelijke dwang, als rechtvaardi-

gingsgrond, onderstelt dat de vnje wil
van de dader daardoor vel'nietigd is of
nog dat de dader, geplaatst voor een
ernstig en dreigend kwaad, niet
anders de belangen heeft kunnen vnjwaren die hij verplicht of gel'echtigd
was
v66r
alle
andere
te
beschermen (3).
(WENS, GOEYVAERTS, MERECY, OPENLUCHTOPVOEDING V.Z.W. T. VANDENBRANDT E.A.)
ARREST

2° SAMENLOOP

VAN

MISDRIJVEN

VOORTGEZET MISDRIJF OF COLLECTIEF
MISDRIJF - VOORTGEZET MISDRJJF OF COLLECTIEF MISDRIJF VOORTKOMENDE U!T
DEZELFDE OPZET- BEGRIP.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 april 1978 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

3° MISDRIJF-

RECHTVAARDIGINGSGROND
- ZEDELIJKE DWANG- BESTANDDELEN.

I. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissing op
1" Verschlllende aan een beklaagde ten
laste gelegde misdrijven komen uit de tegen de eisers door het openeenzelfde opzet vool't wanneer zij baar ministerie ingestelde rechtsonderling verbonden z1jn door eenheid vordering:
van doel en verwezenlijking, en in die
zin do01· een feit, te weten een complexe gedraging, zijn opgeleverd (1).

2" De ene opzet waaruit verschillende

misdnjven voortkomen die een collectief misdrijf of vool'tgezet misd1ijf
vormen is niet hetzelfde als het strafbaar opzet dat voor het bestaan van
bepaalde misdrijven is vereist, noch de
aanwezigheid van vnje wll b1j het
handelen, als algemeen vereiste voo1·
strafbaal'heid; de ene opzet is onder
meer aanwezig, wanneer de beklaagde
enig doel heeft opgevat dat hij zich
vool'neemt te verwezenlijken en vel'wezenlijkt niet alleen dool' geool'Joofde, maar ook door strafbare handelingen, onvel'schillig of vool' de
strafbaarheid van die handelingen zelf.
vel'eist is dat zij opzettelijk worden
gepleegd en onverschillig of de verwezenlijking van het opgevatte doel op
zichzelf strafbaar is (2).
(1) en (2) Zie Cass., 30 mei 1960 (Bull. en·
Pas., 1960, I, 1121 en R.D.P., 1960/1961, 633 en
de noot get. LEGRos); Cass., 2 dec. 1974 (A.C,
1975, 384), raadpl. Cass., 9 juni 1969 (ibid., 1969,
987); Cass., 2 feb. 1970 (ibid, 1970, 509); 8 jan.
1974 (ibid., 1974, 510); 19 maart 1974 (ibid.,
1974, 799); 3 sept. 1974 (ibid., 1975, 8); vgl.
Cass., 27 dec. 1911 (Bull. en Pas., 1912, I, 54) en
de critiek van de h.

LEGROS

op dat arrest, in

L'eJement moral dans Jes infractions, blz. 301
tot 307, inz. blz. 304; zie ook KUYL « Over de
eenheid van misdadig opzet >>, R. W., 1978-1979,
kol. 545-606.

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 65 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep oordeelt
dat de verscheidene door de drie
beklaagden, thans eisers sub 1 tot 3, op
verschillende tijdstippen gepleegde misdrijven tezamen een voortgezet en collectief misdrijf uitmaken, wegens de
eenheid van opzet bij de beklaagden, op
grond dat : « voor zover de feiten van de
tenlasteleggingen of het merendeel
ervan bewezen zouden zijn, hun belangrijkheid, opeenvolging en samenhang
wijst op het bestaan van een systeem,
·hetwelk hierop neerkomt : dat, hoewel
de beklaagden een instelling zonder
winstbejag in het oog hadden, deze
laatste, gelet op de aanzienlijke personeelsbezetting, de allure bekwam van
een onderneming; dat deze hoofdzakelijk
steunde op de toelagen die de beklaagden van de bevoegde ministeries konden
betrekken; dat zij in een ver verleden
zich wellicht niet tijdig bewust zijn
geweest van het impact van de sociale
wetgeving op hun personeelsaangelegenheden; dat zij nadien bewust de sociale
wetgeving zijn gaan negeren, zich verschuilend achter het naar hun mening
(3) Cass., 20 sept. 1954 (Bull. en Pas., 1955, I,
9); 10 feb. 1960 (ibid., 1960, I, 663); 8 okt.
1973 (A.C, 1974, 152); 17 nov. 1975 (ibid., 1976,
341).

-420gebrekkig toelagesysteem; dat zij riiet
Overwegende dat de rechter in
. eens de voorzorg namen in de beheer- feite en op onaantastbare wijze
raad of in het dagelijks bestuur iemand oordeelt of de verschillende, al dan
op te nemen die de sociale wetgeving niet opzettelijke, misdrijven die een
voldoende kende en dit aspect van de
dienstcontracten telkens ter sprake kon beklaagde ten laste zijn gelegd, deel
brengen; dat zij de snelle groei van hun uitmaken van of voortkomen uit
instelling verkozen boven een voorzich- dezelfde opzet, dit wil zeggen onderling verbonden zijn door eenheid
.tig~·budgettaire politiek waarbij ook hun
·sociale verplichtingen voldoende aan bod van doel en verwezenlijking, en in
kwamen; dat niet te loochenen valt dat . die zin door een feit, te weten een
zij, hoewel niet door winstbejag gedre- complexe gedraging, zijn opgeleven, hetzelfde gedaan hebben als som- verd, zodat onder meer de regel
mige werkgevers
uit winstgevende
ondernemingen, te weten dat zij de neergelegd in artikel 65 van het
belangen van hun werknemers onderge- Strafwetboek moet worden toegeschikt hebben gemaakt aan die van hun past;
onderneming; dat een geleidelijke verbeOverwegende dat de bedoelde
tering slechts moeizaam ingetreden is opzet niet is het strafbaar opzet dat
onder de gestadige druk van de sociale voor het bestaan van bepaalde misinspectie; dat reeds ten tijde van de
eerste vastgestelde misdrijven de wil of drijven is vereist, noch de aanwede gesteltenis bestond ermee voort te zigheid van vrije wil bij het handelen, als algemeen vereiste voor
gaan »,
terwjj], verscheidene door beklaagden

gepleegde misdrijven slechts dan een
enkel strafbaar feit kunnen daarstellen
wanneer deze, zelfs op verschillende
tijdstippen gepleegde, misdrijven de
voortgezette en voortdurende uitvoering
opleveren van een enkel misdadig opzet;
aldus het enkelvoudig opzet uit hoofde
waarvan de eerste drie eisers, toen zij de
eerste misdrijven gepleegd hadden, voornemens zouden geweest zijn om de
andere te begaan, een opzet van misdadig, dit wil zeggen strafbaar, karakter
dient uit te maken opdat er een voortgezet of collectief misdrijf zou zijn; ter
zake de rechters op onaantastbare wijze
hebben vastgesteld dat het enkelvoudig
opzet van de eerste drie eisers erin
bestond om vierde eiseres, een inrich·ting van bijzondere jeugdzorg, met de
omvang van een bedrijf doch ontdaan
van winstoogmerk, in stand te houden;
echter geen enkele bepaling van wettelijke of reglementaire aard een dergelijk
opzet als een misdadig, dit wil zeggen
strafbaar opzet kenmerkt; zodat het hof
van beroep op grond van de enkele
vaststelling dat de eerste drie eisers de
hun ten laste gelegde misdrijven zouden
gepleegd hebben met een voor elk daarvan identiek doch niet strafbaar oogmerk, niet wettig kan besluiten dat deze
wetsschendingen een voortgezet of collectief misdrijf opleveren en, bijgevolg,
de toepassingsvoorwa.arden van artikel 65 van het Strafwetboek miskent,
evenals artikel 97 van de Grondwet :

strafbaarheid; dat de ene opzet
onder meer aanwezig is, wanneer de
beklaagde enig doel heeft opgevat
dat hij zich voorneemt te verwezenlijken en verwezenlijkt niet aileen
door geoorloofde maar ook door
strafbare handelingen, onverschillig
of voor de strafbaarheid van die
handelingen zelf vereist is dat zij
opzettelijk worden gepleegd en
onverschillig of de verwezenlijking
van het opgevatte doel op zich zelf
strafbaar is;
Overwegende dat het arrest, om
te kunnen beslissen dat de termijn
van verjaring van de strafvordering
is begonnen te lopen te rekenen van
de laatste ten laste gelegde handeling, onder meer op grond van de in
het middel vermelde consideransen,
oordeelt dat de beklaagden bij het
besturen van eiseres sub 4, zij het
zonder winstoogmerk, reeds ten
tijde van de eerste ten laste gelegde
handeling de bedoeling hadden de
genoemde onderneming tot bloei te
brengen onder meer door voort te
gaan met het plegen van de ten
laste gelegde handelingen, voorts
dat de belangrijkheid, de opeenvolging van aile ten laste gelegde
handelingen wijzen op een systeem;
dat het aldus de beslissing dat al de
misdrijven die door die handelingen
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en collectief misdrijf uitmaken, dit blijkt dat vooral eerste beklaagde, door
wil zeggen, deel uitmaken van welk idealisme overigens ook gedreven,
het beginsel toepaste dat het doel de
dezelfde opzet, wettelijk verant- middelen
wettigt; dat de geringschatting
woordt en regelmatig motiveert;
van de eerste drie beklaagden, en vooral
Dat het middel faalt naar recht;
van de eerste, voor de verplichtingen die
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 71 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep beslist dat
er zich voor de eerste drie eisers geen
noodtoestand voordeed aangaande de
hun ten laste gelegde misdrijven, op
grond van de volgende beweegredenen :
« dat de kerngedachte van de conclusies
voor de verweerders (thans eisers), trouwens herhaaldelijk door hen zelf uitgedrukt in de loop van het onderzoek,
hierop neerkomt dat, vermits de Staat
' alle kosten van onderhoud, opvoeding,
huisvesting enzovoort... ' moet dekken, er
geen problemen zouden zijn indien de
Staat tijdig aan deze verplichting voldeed, quod non; dat deze stellingname
niet juist is; dat vrije instellingen zoals
de Vereniging zonder winstoogmerk
Openluchtopvoeding (thans vierde eiseres) als autonome private stichting, in de
eerste plaats op eigen middelen aangewezen zijn;
dat vooral eerste
beklaagde (thans eiseres) de denkfout
beging te menen dat het volstaat dat een
instelling gesubsidieerd wordt, opdat de
Staat meteen de werkgever zou worden
... ; dat, aile subsidiering ten spijt, de
verantwoordelijke werkgeefster de vereniging zonder winstoogmerk (vierde
eiseres) was; dat zulks ook het geval was
voor de toepassing van de sociale wetgeving; dat, ... , het door de vereniging
zonder winstoogmerk gevoerde beleid,
tijdens de periode van de tenlasteleggingen, neerkomt op een bestendige en
systematische miskenning van de wetten, bedrieglijke handelingen inbegrepen; dat het in dit opzicht eigengereid
beleid van de eerste beklaagde, in zekere
mate voortgezet door de tweede en de
derde beklaagde, inderdaad niet alleen
leidde tot het systematisch miskennen
van de voorschriften van de sociale
wetgeving, maar ook tot misdrijven van
gemeen recht (waaraan zij definitief
schuldig bevonden is) en bovendien tot
onderschatting van het burgerlijk recht;
dat in dit laatste opzicht de clausule, in
de arbeidscontracten, van ontlasting van
burgerlijke aansprake!ijkheid zowel van
de vereniging zonder winstoogmerk als
van de opgenomen kinderen ten
opzichte van het personeel kenschetsend

uit de sociale wetgeving voortvloeien,
.blijkt uit de omstandigheid dat noch in
het beheer noch in het dagelijks bestuur
.iemand opgenomen was die de sociale
wetgeving voldoende kende en het
beheer tijdig op zijn verantwoordelijkheid en op de budgettaire repercussies
kon wijzen; dat de eerste vaststellingen
van de sociale inspectie niet onmiddellijk geleid hebben tot sanering, maar
integendeel tot het knoeien met de
sociale documenten, met het kennelijk
doel in het vervolg zowel aan het
personeel als aan de minder-validen en
aan de sociale inspectie het bewijs te
Verhinderen of te bemoeilijken in verband met gepresteerde werkuren en hun
bezoldiging; dat het verdedigingsstelsel
trouwens moeilijk te volgen is en op een
innerlijke tegenstrijdigheid berust nu,
enerzijds, de drie beklaagden betogen
dat indien zij de wetten hadden toegepast de instelling verlieslatend ware
geweest, en, anderzijds, zij niet ophielden al maar door meer kinderen op te
nemen, op zeker ogenblik zelfs tot ver
boven de capaciteit waarvoor de instel- ·
ling erkend was; dat hierbij ongetwijfeld
een financiele speculatie moet meegespeeld hebben; dat dus niet bewezen is
dat de wilsvrijheid van de beklaagden
uitgesloten is geweest, noch dat zij de
belangen van de instelling, die zij niet
verplicht maar wei gerechtigd waren te
vrijwaren, op geen andere wijze hadden
kunnen redden dan door de strafwet te
schenden >>,
terwijl, eerste onderdeel, de geestesgesteldheid der eerste drie eisers, in de zin
dat zij, volgens de rechters, een onjuiste
draagwijdte aan het feit der staatstoelagen zouden toegekend hebben, onver. schillig is voor het al dan niet bestaan
ter zake van een noodtoestand; immers
een noodtoestand een rechtvaardigingsgrond uitmaakt met een objectief karakter, althans in die mate dat voor de
dader van een misdrijf, die hiervoor de
noodtoestand inroept, een keuze moet
hebben opengestaan tussen twee belan~
gen, namelijk datgene tot vrijwaring
waarvan hij het hem ten laste gelegde
misdrijf beging, en datgene uitgemaakt
door de plicht de door hem overtreden
wettelijke bepaling te. eerbiedigen;'
.gezien de noodtoestand alsdan effectief

-422voorligt, wanneer het door de beklaagde
vrij verkozen belang aanzienlijker voorkomt dan dat vertegenwoordigd door de
door hem miskende wetsbepaling, het
ter zake aan de rechters stond na te
gaan of de instandhouding van vierde
eiseres, inrichting ter verstrekking van
zorg aan karakterieel gestoorde jeugd,
de eerbiediging van de miskende voorschriften van de sociale wetgeving in
belang al dan niet overtrof; zodat het hof
van beroep, door de gebeurlijke juridische misvattingen van de eerste drie
eisers aangaande de gevolgen van de
aan vierde eiseres toegekende subsidiering, als grondslag van de verwerping
van de aangevoerde noodtoestand aan te
nemen, de artikelen 71 van het Strafwetboek en 97 van de Grondwet schendt;
tweede onderdeel, de door de rechters
vastgelegde bewuste miskenning door de
eerste drie eisers van de voorschriften
van de sociale wetgeving, ook en zelfs na
verbalisatie door de sociale inspectie,
evenmin enige wettelijke grondslag kan
bieden voor de verwerping van de aangevoerde noodtoestand; immers, uit deze
vaststelling van de rechters in het geheel
niet voortvloeit dat de eerste drie eisers
ten onrechte de instandhouding van
vierde eiseres zouden gevrijwaard hebben door de hun verweten miskenning
van de sociale voorschriften;
zodat het hof van beroep, door niet
gepreciseerd te hebben om welke reden
de overtreding van de sociale voorschriften door de eerste drie eisers niet
verantwoord zou zijn geweest door het
door hen ingeroepen belang van de
instandhouding van vierde eiseres, de
artikelen 71 van het Strafwetboek en
97 van de Grondwet schendt;
derde onderdeel, de door de rechters
schijnbaar aangehaalde fout van de eerste drie eisers, erin bestaande om, voorafgaandelijk aan en gelijktijdig met de
door hen gepleegde misdrijven, aan
vierde eiseres uitbreiding te geven, nog
minder enige grondslag daarstelt voor de
verwerping van de ingeroepen noodtoestand; immers, de noodtoestand dient te
worden beoordeeld op zichzelf en wanneer hij zich voordoet, afgezien van elke
gebeurlijke fout van de dader van het
misdrijf voor hetwelk de toestand werd
aangevoerd; alzo uitsluitend geldt de
afweging van de tegenstrijdige belangen,
respectievelijk die door de wetsschending gevrijwaard en die vertegenwoordigd door de eerbiediging van het overtreden wetsvoorschrift; zodat het hof van
beroep, door te steunen op een fout, aan

de eerste drie eisers verweten, om de
door hen opgeworpen noodtoestand te
verwerpen, de artikelen 71 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet
schendt:

Overwegende dat de zedelijke
dwang, waarop het middel steunt,
slechts dan schuld uitsluit, wanneer
de vrije wil van de beklaagde daardoor vernietigd is of nog wanneer
de beklaagde, geplaatst voor een
ernstig en dreigend kwaad, niet
anders de belangen heeft kunnen
vrijwaren die hij verplicht of
gerechtigd was v66r aile andere te
beschermen, dan door het plegen
van het hem ten laste gelegde feit;
Overwegende dat het arrest, in de
consideransen die in het middel zijn
aangehaald, de door de eisers aangevoerde rechtvaardigingsgrond niet
afwijst omdat de beklaagden er een
misvatting op nahielden omtrent de
positie van de door hen bestuurde
inrichting op het stuk van subsidiering of van de verplichtingen van
vierde eiseres als werkgever, maar
in feite oordeelt dat het gevoerde
beleid neerkomt op een bestendige
en systematische miskenning van
de wetten, met inbegrip van misdrijven van gemeen recht waaraan
de eerste eiseres schuldig is bevonden, dat vooral eerste eiseres het
beginsel toepaste dat het doel de
middelen wettigt, dat de geringschatting van de beklaagden voor de
verplichtingen uit de sociale wetgeving blijkt uit de omstandigheid dat
er noch in het beheer noch in het
dagelijks bestuur iemand was die de
sociale wetgeving voldoende kende;
dat zij niet ophielden steeds meer
kinderen toe te laten, tot ver boven
de capaciteit waarvoor de inrichting
erkend was, waarbij ongetwijfeld
een financiele speculatie moet meegespeeld hebben; dat het arrest hier
nog aan toevoegt dat, zo de opvallend snelle toename van het aantal
onroerende goederen van de vereniging, vierde eiseres, door eigen middelen en hypothecaire leningen zou
gedekt zijn, de vraag toch open
blijft van waar de gelden komen om
deze leningen te dekken; dat het
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'423Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.

arrest uit al deze beschouwingen
wettig afleidt dat de vrije wil van de
beklaagden niet vernietigd was en
dat het plegen van de ten laste
gelegde misdrijven niet de enige
wijze was waarop zij de belangen
van de instelling die zij gerechtigd
waren te vrijwaren, konden redden;
Dat het arrest aldus de afwijzing
van de door de eisers aangevoerde
rechtvaardigingsgrond wettelijk verantwoordt en regelmatig met redenen omkleedt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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 beslissing op de
tegen de eisers ingestelde civielrechtelijke vorderingen :
Overwegende dat het arrest er
zich toe beperkt vast te stellen dat
de zaak niet in staat van wijzen is
en de debatten te verdagen;
Overwegende dat zodanige beslissing geen eindbeslissing is in de zin
van artikel416 van het Wetboek van
Strafvordering en evenmin uitspraak doet over een geschil inzake
bevoegdheid;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
III. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
door eisers tegen de Belgische Staat
ingestelde vordering tot vrijwaring :
Over het middel van nietontvankelijkheid, aangevoerd door
verweerder :
Overwegende dat het arrest er
zich toe beperkt aan de eisers akte
te verlenen van hun afstand en die
vast te stellen;
Dat de voorziening, nu de eisers
die vaststelling niet betwisten, niet
ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;
Dat het middel gegrond is;
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1• Wanneer

een handelsvennootschap
een misdrijf heeft gepleegd, rust haar
strafrechtelijke verantwoordelijkheid
op de natuurl1jke personen, organen of
aangestelden door wier toedoen zij is
opgetreden (1).
2" Niet ontvankelijk is het middel dat
kritiek oefent op een feitel1jke beoordeJing van de rech.ter (2).
(1) Cass., 15 april1975 (A.C., 1975, 890).
(2) Cass., 28 juni 1977 (A.C., 1977, 1121).
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De verplichting vonnissen en al"l'esten
met redenen te omkleden is een
vormvereiste; de omstandigheid dat
een reden naar recht onjuist is, !evert
geen schending op van art. 97 Gw. (1).

4" Niet ontvankelijk is het middel dat is

afgeleid uit miskenning van de bewijskracht van een akte, wanneer die akte
niet bij het cassatieberoep is gevoegd
en noch de bestreden beslissing noch
enig ander gedingstuk de bewoordingen ervan overnemen (2).

ten nadele van verweerder, het Belgisch Verpakkingsinstituut (B.V.I.);
dat het arrest voorts te zijnen
nadele de verbeurdverklaring van
het nagemaakte cliche uitspreekt,
hem tot schadeloosstelling van verweerder, het Belgisch Verpakkingsinstituut, veroordeelt en de publicatie beveelt;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1997 van het Burgerlijk Wet5" Het middel hierujt afgeleid dat de
hoek, 13, 54, 61, 62, 63, 63bis van de
appelrechter, met bevestiging van de Vennootschappenwet en van de regels
beslissing van de eerste rechter . van de bewijslast in straf?.aken,
onwettig beslist heeft dat de inbeslagdoordat het arrest eiser veroordeeit op
genomen
voorwe1pen
aan
de
beklaagde toebehoorden en bijgedra- grond « dat hij telkenmaie optrad als
gen hebben tot het plegen van het een lid van het bestuur van deze venmisdnjf, mag niet voor het eerst v66r nootschap en nodige uitleggingen gaf
zonder het minste voorbehoud omtrent
het Hof worden aangevoerd.
zijn eventuele aansprakelijkheden in
bewuste aangelegenheden; dat deze
(GORIS
T.
BELGISCH
VERPAKKINGSbekiaagde, thans voor het eerst, v66r bet
!NST!TUUT » V.Z.W., VAN POEYER)
hof zijn strafrecbtelijke verantwoordeARREST
Iijkheid voor de naamioze vennootschap
Eurobox betwist; dat Goris geen enkei
HET HOF; - Gelet op het bestre- officieel bescbeid voorlegt waaruit zou
den arrest, op 31 mei 1978 door het kunnen worden afgeieid dat een ander
bestuursiid in zijn piaats de strafrechteHof van Beroep te Brussel gewezen;
lijke verantwoordelijkheid in huidige
zaak zou moeten opnemen »;
I. In zoverre de voorziening
terwijl, eerste onderdeel, het arrest
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering ten laste van ver- .verzuimt te antwoorden op de conclusies
weerder Van
Poeyer, medebe- . van eiser waarin deze ·staande hieid dat
voor de kwestieuze operaties een andere
klaagde:
persoon verantwoordelijk was; trouwens
Overwegende dat eiser geen hoe- uit de neergeiegde stukken voidoende'
danigheid heeft om zich tegen zoda- blijkt dat de personen, die ten minste
nige beslissing in cassatie- te voor- voor de waarmerken CK/AL/091 en
CK/AL/107 en AC/40/F/14, instonden de
zien;
genaamden Voiders en Gieien waren;
II. In zoverre de voorziening het trouwens aan eiser niet toekwam
gericht is tegen de beslissingen op zijn onscbuid te bewijzen, maar wei aan
bet openbaar ministerie om de schuid
de tegen eiser ingestelde strafvor- van
de bekiaagde aan te tonen en aan de
dering:
rechtbank en het hof om bet positief
Overwegende dat het arrest eiser bewijs bij te brengen dat het eiser was
veroordeelt om zich, als dader of als die de strafrecbtelijke verantwoordelijkmededader, tussen 1 januari 1976 en heid voor de naamloze vennootscbap
22 januari 1977, schuldig te hebben Eurobox diende op te nemen (schending
gemaakt aan nainaking van een van artikei 97 van de Grondwet);

merk of het bedrieglijk gebruik
maken van een nagemaakt merk,
(I) Cass., 7 febr. 1977 (A.C., 1977, 632).
(2) Raadpl. Cass., 17 dec. 1975 (A.C., 1976,
476).

tweede onderdeel, bet bof ten
onrecbte oordeeit « dat eiser de nodige
uitieggingen gaf zonder het minste voorbehoud omtrent zijn eventueie aansprakelijkheid
in
bewuste
aangeIegenbeden >>; dat eiser trouwens uitdrukkelijk in conclusie stelde dat hij
nooit een verkiaring in eigen naam gaf.
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lijke voor de naamloze vennootschap arrest, de veroordeling van eiser
Eurobox; dat het hof er niet mede kan · vooral
hierop steunt dat hij,
volstaan zonder enige motivering eenvoudig het tegendeel te verklaren doch beklaagde Goris, « bij zijn eerste
dat meer in detail diende te worden ondervraging door de B.O.B. te Tieaangegeven waaruit het bleek dat eiser nen, op 11 oktober 1976 verklaard
heeft direkteur te zijn van de na.amde verklaringen in eigen naam aflegde;
derde onderdeel, door te stellen dat hij loze vennootschap Eurobox ( ... ); bij
op het ogenblik van de feiten bedrijfsdi- zijn tweede ondervraging door de
rekteur was en dat een ander persoon gerechtelijke politie te Leuven, op
veranh¥oordelijk was voor de kwestieuze . 27 april 1977, hij zegde afgevaardigd
operaties, eiser motiveerde dat hij niet beheerder te zijn van de naamloze
persoonlijk, noch strafrechtelijk noch vennootschap Eurobox; en hij telburgerrechtelijk, voor C(eze operaties
aansprakelijk kon zijn; dat evenwel het kenmale optrad als een lid van het
hof, door expliciet te verklaren dat eiser bestuur van deze vennootschap en
telkenmale optrad als lid van het de nodige uitleggingen gaf zonder
bestuur en door te verklaren dat eiser het minste voorbehoud omtrent zijn
niet bewees dat hij strafrechtelijk niet eventuele
aansprakelijkheid
in
verantwoordelijk was, aldus impliciet bewuste aangelegenheden »; dat het
aannam dat eiser als orgaan van Euro- arrest voorts de conclusie, waarin
box optrad en dat dit de grondslag was
eiser voor het eerst zijn strafrechtewaarop zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid werd aangehouden; dat noch- lijke verantwoordelijkheid voor de
tans enerzijds eiser geen orgaan was van naamloze vennootschap Eurobox
de vennootschap op het ogenblik van de betwistte, weerlegt op grond van de
feiten of althans het hof hiervan geen in bet middel aangehaalde en mede
voldoende i:notivering gaf en anderzijds van de hierna volgende redengeving
het hof zijn beslissing op een verkeerde << dat uit het strafdossier genoeg-rechtsgrond baseerde, vermits het inzake zaam voorkomt dat Goris voor de
strafrechtelijke
verantwoordelijkheid naamloze vennootschap Eurobox
voor een rechtspersoon niets ter zake
doet of men al dan niet orgaan is; dat aktief is opgetreden en derhalve
het hof derhalve de veroordeling van persoonlijk instond voor de gevoleiser baseerde op een verkeerde rechts- gen van zijn daden »;
grond of dat deze rechtsgrond ten minOverwegende dat het arrest aldus
ste niet met zekerheid vast te stellen is
hetgeen overeenkomt met een gebrek de feitelijke redenen vermeldt,
aan motivering (schending van de onder meer de vaststelling dat eiser
artikelen 97 van de Grondwet, 1997 van telkenmale verklaringen aflegde als
het Burgerlijk Wetboek, 13, 54, 61, 62, een lid van het bestuur, waarop de
63
en
63bis
van
de
Vennoot- beslissing steunt dat eiser ten aanschappenwet) :

zien van de ten laste gelegde feiten
Wat de eerste twee onderdelen optrad voor de vennootschap en
samen betreft :
voor haar strafrechtelijk verantOverwegende dat eiser in conclu- woordelijk was; dat het aldus metsie enkel stelde dat : hij op het een, zonder miskenning van de
ogenblik van de feiten bedrijfsdirec- regels van de bewijslast in strafzateur was van de naamloze vennoot- . ken, antwoordt op de conclusie van
schap Eurobox; toen nog geen afge- eiser, waarin deze .staande hield
vaardigd beheerder was, maar in alleen als directeur te hebben
deze functie pas benoemd werd in gehandeld en nooit in eigen naam
mei 1977; voor de kwestieuze opera- noch voor de vennootschap verklaties een ander persoon verantwoor- , ringen te hebben afgelegd; dat de
delijk was; hij nooit enige verkla- rechters niet nader behoefden te
ring had afgelegd, noch in eigen antwoorden op het verweer van
naam, noch als strafrechtelijk ver- ,eiser ten betoge dat anderen voor
antwoordelijke voor de naamloze de vennootschap verantwoordelijk
waren, nu dit verweer ten gevolge
vennootschap Eurobox;
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hof van beroep, niet meer dienend
was;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat nu, zoals het
onderdeel zelf aanneemt, de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid
voor een rechtspersoon weegt op
degene die het ten laste gelegde
misdrijf heeft gepleegd, ongeacht of
hij als directeur dan wel als orgaan
van die rechtspersoon is opgetreden,
het onderdeel niet ontvankelijk is
bij gebrek aan belang voor zover
het betoogt dat de veroordeling van
eiser op een verkeerde rechtsgrond
stoelt omdat de rechter hem strafrechtelijk zou hebben verantwoordelijk verklaard op de impliciete
grond dat hij als orgaan van Eurobox was opgetreden;
Overwegende, voor het overige,
dat het arrest, door op ondubbelzinnige wijze te oordelen dat eiser voor
de naamloze vennootschap Eurobox
aktief is opgetreden en derhalve
persoonlijk instond voor de gevolgen van zijn daden, de veroordeling
van eiser ten deze wettelijk verant- ·
woordt;
Dat in zoverre het onderdeel niet
kan worden aangenomen;

dat eiser in de zaak aktief optrad; dat de
telex evenwel slechts betrekking had op
het waarmerk CK/ AL/020 en niet op de
andere drie waarmerken CK/AL/091,
CK/AL/107 en AC/40/F/14; dat het hof
van beroep door te steunen op de telex
van 23 februari 1977 onvoldoende motiveert dat eiser in al de zaken aktief
optrad; dat het hof van beroep blijkbaar
geen ander stuk aanhaalt en dus onvoldoende antwoordt op het argument van
eiser ontwikkeld in zijn conclusies; dat
aldus het hof van beroep eiser had
dienen vrij te spreken voor namaking
van
de
waarmerken
CK/AL/091,
CK/AL/107 en AC/40/F/14 en dit zo op
strafgebied als op
burgerrechtelijk
gebied:
derde onderdeel, het hof van beroep
een verkeerde grondslag neemt om te
oordelen dat eiser aktief optrad voor de
naamloze vennootschap Eurobox, daar
waar het hof steunt op de telex van
23 februari 1977; dat uit de telex immers
juist blijkt dat met betrekking tot het
waarmerk CK/AL/020 eiser te goeder
trouw was en dus niet opzettelijk handelde; dat het hof van beroep aldus het
ontlastend kenmerk van de inhoud van
genoemde telex miskende, hetgeen gelijk
staat met een gebrek aan motivering
(schending van artikel 97 van de
Grondwet):

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest niet
vaststelt dat eiser op het tijdstip
Over het tweede middel, afgeleid uit van de feiten als orgaan van de
de schending van artikel 97 van de naamloze vennootschap
Eurobox
Grondwet,
optrad, maar aileen dat hijzelf op
doordat het arrest oordeelt dat uit het 11 oktober 1976 verklaarde directeur
strafdossier genoegzaam voorkomt dat van deze vennootschap te zijn, en
eiser voor de naamloze vennootschap op 27 april 1977 zegde afgevaardigd
Eurobox aktief is opgetreden (zie onder beheerder van die vennootschap te
meer telex van 23.2.77) en derhalve
persoonlijk instond voor de gevolgen van zijn; dat het arrest om de eerder
vermelde redenen zonder tegenstrijzijn daden,
terw1jl, eerste onderdeel, dit een digheid heeft kunnen oordelen dat
tegenstrijdige motivering uitmaakt met hij actief voor de naamloze vennootde bedenking dat eiser optrad als orgaan schap Eurobox is opgetreden en
van de vennootschap, hetgeen gelijk derhalve persoonlijk instond voor
staat met een gebrek aan motivering de gevolgen van zijn daden;
(schending van artikel 97' van de GrandDat het onderdeel
feitelijke
wet);
grondslag
mist;
tweede onderdeel, het hof van beroep
onvoldoende antwoordt op het verweer
W at
het
tweede
onderdeel
vanwege eiser dat voor de kwestieuze . betreft :
operatie een ander persoon verantwoorOverwegende dat eiser in concludelijk was en dat hij dus niet aktief
sie ten deze enkel stelde dat hij op
optrad; dat inderdaad het hof van beroep
zich beroept op een telex om te zeggen het ogenblik van de feiten nog geen
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ander persoon voor de kwestieuze
operaties verantwoordelijk was, en
dat hij nooit een verklaring in eigen
naam, noch als strafrechtelijk verantwoordelijke voor de naamloze
vennootschap Eurobox had afgelegd;
Overwegende dat het arrest die
conclusie beantwoordt door de in
het antwoord op de eerste twee
onderdelen van het eerste middel
weergegeven redengeving, welke op
met die conclusie in feite strijdige
of andere gegevens steunt; dat het
arrest aldus regelmatig met redenen
is omkleed;
Dat het
onderdeel
feitelijke
grondslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel,
voor zover het de bewijswaarde van
het telexbericht aanvecht, tegen de
feitelijke beoordeling van de rechter
opkomt die, in strafzaken, wanneer·
de wet geen bijzonder bewijsmiddel
oplegt, op onaantastbare wijze in
feite de bewijswaarde beoordeelt
van de gegevens waarop zijn overtuiging stoelt en waarover de partijen verweer hebben kunnen voeren; dat het onderdeel in zoverre
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het onderdeel
faalt naar recht voor zover het
aanvoert dat het arrest niet regelmatig is gemotiveerd wegens onjuiste uitlegging van het telexbericht,
nu zelfs een onjuist motief aan het
vormvereiste van artikel 97 van de
Grondwet kan voldoen;
Overwegende dat, voor zover het
de 'miskenning van de bewijskracht
van het telexbericht aanvoert, het
onderdeel het Hof niet de mogelijkheid biedt om de gegrondheid van
dit verwijt te onderzoeken, nu het
bedoelde telexbericht niet is overgelegd en de vindplaats ervan niet is
aangeduid; dat ten deze het onderdee! niet ontvankelijk is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 42 van het Strafwetboek en
12 van de wet van 1 april 1879,

dooJ'dat het arrest, hierin de motivering en de beschikking van het eerste
vonnis overnemende, het nagemaakt cliche met het Belgisch Verpakkingsinstituut kenteken en registratie (overtuigingsstuk nr. 6.061) verbeurd verklaarde
teneinde vernietiging, op grond dat het
overtuigingsstuk eigendom was van eiser
tot cassatie en dat het het voorwerp van
het misdrijf uitmaakte doordat hiermee
het misdrijf werd gepleegd,
terwijl, eerste onderdeel, het nagemaakte cliche hoegenaamd niet de
eigendom was van eiser maar wel van
de naamloze vennootschap Eurobox zelf;
uit geen enkel bijgebracht stuk noch uit
de motivering van de rechtbank of het
hof blijkt waarop de feitenrechter
steunde om te beslissen dat het nagemaakt cliche eigendom was van eiser
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 42 van het Strafwetboek en
12 van de wet van 1 april 1879);
tweede ondeJ'deel, hieruit eens temeer
blijkt dat het hof van beroep zowel op
strafrechtelijk als op burgerrechtelijk
vlak blijkbaar eiser identificeert met de
naamloze vennootschap Eurobox waaruit
eens te meer blijkt dat een foutieve
rechtsgrond werd aangewend om veroordeling van eiser te motiveren (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat het middel, nu
het de openbare orde niet raakt en
aan de feitenrechter niet werd voorgelegd, niet voor het eerst voor het
Hof kan worden aangevoerd;
Dat het middel niet ontvankelijk
is;
En overwegende dat de substanWHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
III. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat e1ser geen bijzonder middel aanvoert,
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
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1° OPLICHTING

BESTANDDELEN

BEG RIP.

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan
bestaansreden, IS het middel dat
betrekking heeft op een beslissing
waartegen het cassatieberoep niet is
gericht (3).
4° De bewijskracht van de processenverbaal van een getuigenverhoor
wordt niet miskend door de beslissing
die aan die akten een uitlegging geeft
welke verenigbaar is met de betekenis
en de draagwijdte ervan (4).

3°

(MELAERTS, SEVENOO T. BUYST EA.)
ARREST

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

TERMIJN STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLISSING BIJ
VERSTEK GEWEZEN T.A.V. DE BURGERL!JKE
PARTIJ EN WAARTEGEN DIE PARTIJ VERZET
KAN DOEN CASSATIEBEROEP VAN DE
BEKLAAGDE V66R HET VERSTRIJKEN VAN
DE VERZETTERMIJN- NIET ONTVANKEL!JK
CASSATIEBEROEP.

3° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- MIDDEL DAT BETREKKING HEEFT OP EEN
BESLISSING WAARTEGEN GEEN CASSATIEBEROEP IS GERICHT NIET ONTVANKELIJK
MID DEL.

4° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFTBEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - STRAFZAKEN- PROCESSEN-VERBAAL VAN EEN GETUIGENVERHOOR - U!TLEGGING VAN DIE PROCESSEN-VERBAAL VERENIGBAAR MET DE
BETEKENIS EN DE DRAAGWIJDTE VAN DIE
AKTEN- GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

1° Hij die, met het oogmerk om zich een
zaak toe te eigenen die aan een ander
toebehoort, door het aanwenden van
Iistige kunstgrepen aanzet om zich
gelden te doen afgeven, maakt zlch
schuldig aan oplichting (1). (Art.
496 Sw.)
2o Wanneer tegen een t.a. v. de burger-

lijke partij bij verstek gewezen beslissing door die partij verzet kan worden
gedaan, is niet ontvankelijk het cassatieberoep dat de beklaagde tegen de
burgerlijke partij tijdens de verzettermijn instelt (2). (Art. 413 Sv.; art. 3 wet
9 maart 1908.)
(1) Cass., 23 mei 1977 (A.C., 1977, 968).
(2) Cass .. 19 nov 1974 (A.C., 1975, 344).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 juni 1978 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissingen op
de tegen de eisers ingestelde strafvordering;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek,
496 van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest de eisers aan
oplichting schuldig verklaart op grond
dat « uit het zeer uitgebreid onderzoek
en de verklaringen van de talrijke personen die zijn onderhoord het duidelijk
gebleken (is) dat de beklaagden Melaerts
en Sevenoo » (eerste en tweede eiser)
« met de ·rechtstreekse medewerking van
de beklaagde Huygelen, door de aanwending van listige kunstgrepen om van
de lichtgelovigheid misbruik te maken,
geld in specien of in de vorm van
wisselbrieven hebben doen overhandigen
met het oogmerk zich deze gelden toe te
eigenen ,, en de volgende gedragingen en
handelingen van de beklaagden als
listige kunstgrepen aanmerkt : « de
beklaagden Melaerts en Sevenoo begonnen met in dagbladen en reclamebladen
die over het ganse land verspreid werden, een advertentie te Iaten verschijnen
waarvan het libelle : ' Dames - Heren Kind - elke maat - elke leeftijd - met
interesse om als fotomodel te werken schrijven naar Intermodel - Stationstraat 17 - Sint-Niklaas ' een middel was
om de kandidaat slachtoffers naar zich
te Iokken. Daarnaast hebben zij personen aangeworven om diegenen die op de
(3) Raadpl. Cass., 14 dec. 1976 (A.C., 1977,
426).
(4) Cass., 3 maart 1978 (A.C., 1978, 777).
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opzoeken. Deze afgevaardigden kregen
als opdracht van de beklaagden, door de
ijdelheid van de bezochte personen te
exploiteren, ze te overtuigen dat ze
geschikt waren om als fotomodel te
dienen en ze er aldus toe te brengen een
zogenaamde bestelbon te ondertekenen
waarbij zij zich verbonden onmiddellijk
12.000 frank (later werd dit bedrag op
14.000 frank gebracht) te overhandigen >>;
(... ) het feit dat de afgevaardigden
'~ opdracht kregen zich niet in het minst
te bekommeren of de personen wei
fysisch geschikt waren om als fotomodel
in aanmerking te komen, maar integendeel a! diegenen die zij bezochten moesten doen geloven dat zij als fotomodel
zouden te werk gesteld worden. De
eensluidende
verklaringen
van
de
134 personen die het gevraagde bedrag
hebben overhandigd hetzij in comptanten, hetzij in de vorm van wissels, Iaten
uitschijnen dat om ze er toe te bewegen
het geld te overhandigen, de afgevaardigde hen verzekerde dat zij binnen een
zeer korte tijd zouden te werk zijn
gesteld als fotomodel en dat het hoog
loon dat zij aldus zouden verdienen, hen
zeer snel het bedrag dat van hen
gevraagd werd zou doen terugwinnen. >>
" De beklaagde Huygelen heeft rechtstreeks hieraan meegewerkt (... ). >>
" Zoals zij overigens heeft bekend, heeft
zij in opdracht van de beklaagden
Melaerts en Sevenoo aan verschillende
van die personen gezegd dat zij door de
personenvennootschap
met beperkte
aansprakelijkheid Inter Model zouden
worden te werk gesteld als fotomodel,
ofschoon zij wist dat zulks niet ging
gebeuren >>;
terwijl, eerste onderdeel, zoals door de
eisers in conclusie op omstandige wijze
was gesteld, " listige kunstgrepen >> in de
zin van artikel 496 van het Strafwetboek
enerzijds niet gelijkgesteld kunnen wor-_
den met - al dan niet - leugenachtige
beweringen, zelfs indien deze herhaald
worden, zo deze beweringen niet
gepaard gaan met uitwendige feiten of
handelingen die ze aanneembaar I:Ilaken
en anderzijds slechts duiden op fe1ten of
handelingen die determinerend zijn voor
de afgifte van de gelden of waarden en
terwijl de door het arrest aangehouden
gedragingen en handelingen niets meer
zijn dan hetzij loutere beweringen of
beloften hetzij andere handelmgen
waarvan niet wordt vastgesteld dat zij
determinerend waren voor de afgifte van
de gelden en waarden of moesten dienen
.om de gedan~ be_loften aanneembaar te

maken, zodat het arrest, op grond van de
hierboven in het cassatiemiddel geciteerde overwegingen en vaststellingen
niet wettig kon beslissen dat de eisers door hen ontkende
listige
kunstgrepen >> hadden aangewend en de
veroordeling
wegens
inbreuk
op
artikel 496 van het Strafwetboek derhalve niet wettelijk gerechtvaardigd is
(schending van artikel 496 van het
Strafwetboek),
tweede onderdeel, de eisers in hun
conclusie voor het hof van beroep op
omstandige wijze de aanwezigheid
betwistten van het bedrieglijk opzet zich
een zaak toe te eigenen die aan een
ander toebehoorde, bestanddeel van het
misdrijf " oplichting >>, en meer bepaald,
op grond van een reeks in conclusie
aangeduide objectieve elementen, lieten
gelden dat zij het opzet (de bedoeling)
hadden een waarachtige tegenprestatie
te leveren en dat deze tegenprestatie of
uitvoering van de gesloten overeenkomsten in de mate van het mogelijke door
hen werd nageleefd;
•
en terwijl, het arrest de conclus1e ~P
dit punt niet beantwoordt en ev~n~~n
vaststelt dat de eisers met « bedneghJk
opzet >> hadden gehandeld, z_odat h';lt
arrest niet regelmat1g gemot1veerd 1s
(schending van artikel 97 van de
Grondwet):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest door
de in het middel weergegeven
redengeving erop wijst dat de
eisers, door het doen publiceren van
de aldaar aangehaalde advertentie,
die in de pers over het ganse land
verspreid werd, de bedoeling hadden personen aan te lokken om zich
als kandidaat-fotomodel aan te melden, ongeacht hun fysieke geschiktheid daartoe, en voorts vaststelt dat
de eisers in hun opzet zijn geslaagd,
nu niet minder dan 134 kandidaten
zijn ingegaan op de aanbiedingen
tot tewerkstelling als fotomodel uitgaande van de door de eisers op
hen afgestuurde afgevaardigden,
door het ter hand stellen van de
gevraagde bedragen;
Overwegende dat het arrest
zodoende te kennen geeft dat de
eisers zich ten deze niet heb~en
beperkt tot louter leugenachtlge
beweringen, maar tevens de h<;mdelingen en gedragingen prec1seert

-430Overwegende dat de substantiele
met behulp waarvan ZlJ, m net
verlengde van de aan die bewerin- of op straffe van nietigheid voorgegen via de pers gegeven publiciteit, schreven rechtsvormen in acht zijn
een werkelijke enscenering hebben genomen en de beslissing overeenop touw gezet waardoor aan die komstig de wet is gewezen;
leugens kracht en geloofwaardigII. In zoverre de voorzieningen
heid werd bijgezet, en die determinerend was ter bereiking van het gericht zijn tegen de beslissingen op
beoogde doel zich door die handel- de civielrechtelijke vorderingen :
wijze gelden te doen overhandigen;
A) ingesteld door de verweerster
Dat het onderdeel niet kan wor- sub 1 (Buyst Christiane) :
den aangenomen;
Overwegende dat het arrest aan
Wat
het
tweede
onderdeel verweerster een provisionele vergoeding toekent en de zaak desaanbetreft :
Overwegende dat het arrest, door gaande op onbepaalde datum voor
in de eerder weergegeven redenge- verdere behandeling uitstelt;
Dat zodanige beslissing geen
ving erop te wijzen dat 1o de bekommernis om de fysieke geschiktheid eindbeslissing is in de zin van
van de kandidaten-fotomodel bij de artikel 416 van het Wetboek van
eisers afwezig was, 2° aan de bena- Strafvordering en geen uitspraak
derde kandidate.n de verzekering doet over· een geschil inzake
werd gegeven dat zij (binnen zeer bevoegdheid;
korte tijd) als fotomodel zouden
Dat de voorzieningen derhalve
tewerkgesteld zijn, hoewel de eisers niet ontvankelijk zijn;
wisten dat dit niet zou gebeuren,
B) ingesteld door de verweerders
3° aan die kandidaten een hoog loon sub 5 (De Winter Marleen) en sub 7
werd voorgespiegeld met mogelijk- (Broeckx Rene) :
heid tot terugwinst van het overOverwegende dat het ten aanzien
handigde bedrag, de feitelijke gegevan
deze burgerlijke partijen het
vens preciseert op grond waarvan
arrest
bij verstek is gewezen; dat
de rechters het bedrieglijk opzet tot
het zich onrechtmatig toeeigenen het de vorderingen van de bedoelde
van andermans gelden ten laste van partijen slechts gedeeltelijk toewijst;
de eisers bewezen achten, en
Overwegende dat uit de stukken
waarom zij de conclusie verwerpen
waarin de eisers, aan de hand van waarop het Hof vermag acht te
met die zoeven genoemde gegevens slaan, blijkt dat de termijn van
strijdige of andere gegevens, stelden verzet voor de verweerders op de
dat zij de bedoeling hadden een dag van de voorziening niet verstrewaarachtige tegenprestatie te leve- ken was;
Dat de voorziening van de eisers,
ren; dat het arrest aldus die conclusie beantwoordt en derhalve regel- beklaagden, nu zij v66r het verstrijmatig gemotiveerd is;
ken van die termijn van verzet is
Overwegende, voor het overige, ingesteld, niet ontvankelijk is;
dat uit de stukken waarop het Hof
q ingesteld door de verweerders
vermag acht te slaan, niet blijkt dat sub 2, 3, 4, 6, 8 tot en met 21 :
de eisers bij conclusie voor de
rechter in hoger beroep hebben
Over het middel afgeleid uit de scherraangevoerd << dat deze tegenpresta- ding van de artikelen 1319, 1320 en
tie of uitvoering van de gesloten 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
overeenkomsten in de mate van het
doordat het arrest de eisers aan
mogelijke
door
hen
werd oplichting schuldig verklaart op de eernageleefd »;
der vermelde gronden, en veroordeelt tot
Dat het onderdeel feitelijke betaling van schadevergoeding aan de
verweerders,
grondslag mist;
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conclusie stelden dat, zo het mededaderschap te hunnen laste tach aangehouden
zou worden, " voor elke persoon afzonderlijk dient nagegaan en bewezen dat
aan deze persoon werk werd beloofd,
temeer, nu vaststaat, zoals eerder aangetoond, dat aan een groat aantal geen
werk werd beloofd >>,
en terwijl het arrest de vorderingen
van alle burgerlijke partijen gegrond
acht zonder op dit middel te antwoorden, derhalve niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de
Grondwet),
en tei·wijl voor zover een impliciet
antwoord zou kunnen gevonden worden
- quod non - in de overweging van het
arrest dat « de eensluidende verklaringen van de 134 personen die het
gevraagde bedrag hebben overhandigd
( ... ) Iaten uitschijnen dat om ze er toe te
bewegen het geld te overhandigen, de
afgevaardigde hen verzekerde dat zij,
binnen een zeer korte tijd, zouden te
werk zijn gesteld als fotomodel ( ... ) », het
arrest, door deze overweging de bewijskracht miskent van de verklaringen van
een groat dee! van de 134 ondervraagde
personen die ofwel uitdrukkelijk verklaard hebben dat hen geen werk werd
beloofd (zoals onder meer Van Landeghem Marcel ( ... ), zodat deze verklaringen geenszins, in strijd met hetgeen in
de geciteerde overweging van het arrest
wordt gesteld, Iaten uitschijnen dat de
tewerkstelling van de betrokken personen als fotomodel binnen een korte tijd,
verzekerd was en het arrest derhalve
deze verklaringen heeft gei:nterpreteerd
op een wijze die onverenigbaar is met
hun bewoordingen en hun draagwijdte
(schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek):

Overwegende dat het arrest vaststelt, eensdeels, in de aanhaling van
de . advertentie, dat de personen
« met interesse om als fotomodel te
werken » ertoe werden aangezet
naar Inter Model te schrijven,
anderdeels, dat het bezoek van de
door de eisers uitgestuurde afgevaardigden voor degenen die op de
advertentie waren ingegaan, determinerend was voor het overhandigen van de gelden; dat het arrest
door die vaststellingen impliciet
maar zeker te kennen geeft dat de

overhandiging van de gelden bekomen werd omdat het bezoek van de
afgevaardigden het geadverteerde
aanbod tot tewerkstelling als fotomodel geloofwaardig had gemaakt,
ook al werd een belofte in die zin
door de afgevaardigden in een aantal gevallen niet geformuleerd;
Overwegende dat op grond van
deze beschouwingen en van de in
het middel aangehaalde consideransen, het arrest ten aanzien van de
burgerlijke partijen op de conclusie
antwoordt;
Overwegende, voor het overige,
dat het middel, voor zover het de
miskenning aanvoert van de bewijskracht van de verklaringen van een
groot aantal van de 134 ondervraagde personen, slechts ontvankelijk is ten aanzien van diegenen
onder hen tegen wie de voorziening
is gericht, en slechts in aanmerking
komt met betrekking tot de verweerders sub 11 en sub 14, die de
enigen zijn onder de verweerders
van wie de naam en de beweerdelijk miskende verklaring in het
onderdeel zijn aangewezen;
Overwegende dat, blijkens de desbetreffende processen-verbaal, zowel verweerder Felix als verweerder Nuyten hebben verklaard dat
hun door de afgevaardigde van
Inter Model kans op werkgelegenheid als fotomodel werd voorgespiegeld; dat immers, volgens Nuyten,
de afgevaardigde van Inter Model
hem had verzekerd dater werkaanbiedingen zouden opdagen ongeveer
een maand na het verschijnen van
de cataloog waarin zijn foto's zouden opgenomen zijn; dat, luidens de
verklaring van Felix, de afgevaardigde hem had voorgesteld vijftig
foto's van zijn persoon te laten
maken die dan, in een album, aan
firma's zouden worden aangeboden,
dit met het vooruitzicht op tewerkstelling ingeval zijn foto door een
van die firma's werd uitgekozen;
Overwegende dat het arrest derhalve de bewijskracht van de
bedoelde stukken niet miskent;

-432Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt ieder
eiser in de helft van de kosten.
12 december 1978 2• kamer
Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Delva - GeHjkluidende conclusie van de h. Krings, advocaat-generaal - Advocaat : mr. L. De
Gryse.

2'

KAMER -

12 december 1978

HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VRIJSPREKEND VONNIS HOGER BEROEP VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ ONTVANKELIJK BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN HOGER
BEROEP.

Op het ontvankelijk hager beroep van de
burgerlijke partij tegen een vrijsprekend vonnis is de rechter in hager
beroep bevoegd om na te gaan, m.b.t.
de burgerlijke rechtsvordering, of het
misdrijf dat aan die vordering ten
grondslag ligt, bewezen is en of het
aan de burgerlijke partij schade heeft
berokkend (1). (Art. 202 Sv.)
(THYS, HENDRICKX T. DE HENNIN N.V., • LE
FOYER " N.V.)
ARREST

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 27 juni 1978 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout;
I. Op de voorziening van eiser :
Over het middel, hieruit afgeleid dat
hoewel niet betwist wordt dat, niettegenstaande een vrijspraak op strafrechtelijk
gebied, het mogelijk kan zijn de
beklaagde op burgerrechtelijk vlak te
veroordelen wegens een niet strafbare
onvoorzichtigheid, de situatie ten deze
volledig anders ligt; beklaagde vervolgd
was wegens inbreuk op artikel 19.3.5° van
het Wegverkeersreglement en hij van die
telastlegging is vrijgesproken; bij ontstentenis van hoger beroep van het
(1) Cass., 18 jan. 1977 (A.C., 1977, 557).

openbaar ministerie het beroepen vonnis
op penaal gebied kracht van gewijsde
krijgt; de rechter in beroep dan ook
vaststelt dat de vrijspraak van voormelde telastlegging in kracht van
gewijsde is gegaan; niettegenstaande
deze in kracht van gewijsde gegane
vrijspraak, geldend erga omnes, de rechter in hoger beroep, in zijn overwegingen op burgerrechtelijk vlak, dezelfde
betichting op artikel 19.3.5° wei bewezen
acht; dergelijke stelling uiteraard niet
houdbaar is daar het volstrekt onmogelijk is om in een en hetzelfde vonnis de
beklaagde van een specifieke telastlegging formeel vrij te spreken, en hem
verder op grond van dezelfde telastlegging formeel aansprakelijk te verklaren :

Overwegende dat uit artikel 202
van het Wetboek van Strafvordering
blijkt dat het ontvankelijk hoger
beroep van de burgerlijke partij op
de rechter· in hoger beroep de
kennisneming overdraagt. van het
feit dat het voorwerp van de vervolging is;
Dat die rechter dus het feit
opnieuw moet onderzoeken en
beoordelen, mits zijn beslissing tot
de vordering van de burgerlijke
partij te beperken; dat hij dan ook
bevoegd is om met betrekking tot
die vordering na te gaan of· het
misdrijf dat eraan ten grondslag ligt
bewezen is en of het aan de burgerIijke partij schade heeft berokkend;
Overwegende derhalve dat de
Correctionele Rechtbank te Turnhout, na het hoger beroep van de
burgerlijke partijen, thans verweersters, te hebben ontvankelijk verklaard, zonder voormeld artikel 202
te schenden en in strijd met wat het
middel aanvoert, heeft kunnen oordelen dat beklaagde, thans eiser, bij
het afdraaien naar links verzuimd
heeft de beweging zo ruim mogelijk
uit te voeren, zodat hij de ingeslagen weg rechts oprijdt, en dat eiser
volledig aansprakelijk is voor de
schadelijke gevolgen van de kwestieuze aanrijding;
Dat het middel faalt naar recht;
II. Op de voorziening van eiseres :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
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slaan, niet blijkt dat eiseres, voor
beklaagde civielrechtelijk aansprakelijke partij, haar voorziening
heeft doen betekenen aan de partijen tegen wie zij gericht is;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
ieder in de helft van de kosten.
12 december 1978 2• kamer Voorzitter: baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Delva - GelJjkluidende conclusie van de h. Krings, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Anita
Van der Graesen, Antwerpen.
2'

KAMER-

13 december 1978

1° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- MIDDEL TEN BETOGE DAT OP DE CONCLUSIE GEEN ANTWOORD IS GEGEVEN - ANTWOORD - MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAGMIST.

2° LOON-

EINDE VAN DE DIENSTBETREKKING - VERPLICHTING VOOR DE WERKGEVER, ZIJN AANGESTELDE OF ZIJN LASTHEBBER, HET VERSCHULD!GDE LOON AAN DE
WERKNEMER UITERLIJK OP DE EERSTE
BETAALDAG, DIE VOLGT OP HET EINDE VAN
DE DIENSTBETREKKING, UIT TE BETALEN WERKNEMER DIE ZICH OP DE EERSTE
BETAALDAG NIET AANMELDT - WANNEER
BESTAAT DE OVERTREDING.

1' Feitelijke grondslag mist het middel

dat aan de rechter verwijt niet te
hebben geantwoord op een conclusie,
als in de bestreden beslissing hierop
wei is geantwoord (1). (Art. 97 Gw.)
2' Wanneer de dienstbetrekking van een
werknemer een einde neemt, moet de
werkgever, zijn aangestelde of zijn
lasthebber, hem het verschuldigde
loon uiteilijk op de eerste betaaldag,
die volgt op het einde van de dienstbetrekking, uitbetalen; wanneer de
werknemer zich op de datum van de
eerste betaaldag niet aanmeldt om z1j'n
loon in ontvangst te nemen, bestaat de
overtreding wanneer de werkgever,
zijn aangestelde of zijn Jasthebbe1;
zijn verplichting niet nakomt bij het
eerste verzoek van de werknemer.
(Art. 11 wet 12 april 1965.)
(DELSARTE,

c ENTREPRISES DELSARTE ET FILS
ET COMPAGNIE • P.V.BA.)

(1) Cass., 24 okt. 1978 (A.C. 1979, 116).

ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 mei 1978 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
I. Op de voorziening van eiser,
beklaagde:

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 11, 42 van de wet
van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de werknemers,
1247 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest beklaagde (thans
eiser) veroordeelt uit hoofde van het aan
de werknemer Lhoste verschuldigde loon
niet binnen de wettelijke termijn te
hebben uitbetaald voor de periode van
5 tot 12 juli 1976, op welke datum de
dienstbetrekking van die werknemer een
einde nam, waarbij het arrest steunt :
1' op de bewering van de werknemer
volgens welke beklaagde verklaard had
dat hij hem niet zou uitbetalen;
2° op de verklaring waarbij beklaagde
toegaf dat loon op 24 januari 1977 nog
niet te hebben uitbetaald, hoewel de
werknemer op 3 december 1976 zijn eis
bij gerechtsdeurwaarder heeft doen
betekenen;
3° en onder verwerping van beklaagdes
betoog volgens hetwelk hij die haalschuld nog niet betaald had omdat de
werknemer na 12 juli 1976 niet meer op
zijn werk verschenen was en hij nog
wachtte op « de raad van zijn advocaat
om de toestand aan te zuiveren »,
tezwijl eiser in zijn conclusie betwistte
aan Lhoste gezegd te hebben dat hij
hem niet zou uitbetalen; als hij hem nog
niet uitbetaald had, dit enkel kwam
doordat Lhoste zich niet had gemeld om
zijn loon in ontvangst te nemen; een
dergelijke schuld haalbaar is en hij
beslist heeft die schuld te betalen zodra
de ~is daartoe hem bij exploot van
gerechtsdeurwaarder betekend werd :
a) In zoverre het middel steunt op
de schending van artikel 97 van de
Grondwet:
Overwegende dat het arrest erop
wijst « dat de eerste rechter pertinent beslist heeft dat de verdachte
aan de klager verklaard had dat hij
hem het nog verschuldigde loon niet
zou uitbetalen ... dat de eis hem (de
beklaagde) op 3 december 1976
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datum te vermelden waarop hij het
aan zijn werkman verschuldigde
loon zou betaald hebben en dat het
hoe dan ook zeker is dat op
24 januari 1977 dat loon niet betaald
was; ... dat ten slotte de overwegingen in verband met het feit dat de
schuld haalbaar is niet ter zake
dienend zijn en feitelijke grondslag
missen vermits de verdachte op
24 januari 1977 aan de sociaal
inspecteur ver klaard heeft de raad
van zijn advocaat af te wachten
alvorens
de
toestand
aan
te
zuiveren >>;
Dat het arrest aldus aniwoordt op
de in \.'let middel vermelde conclusie
van eiser;
Dat in dat opzicht het middel
feitelijke grondslag mist;
b) In zoverre het middel steunt op
de schending van de artikelen 11,
42 van de wet van 12 april 1965 en
1247 van het Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat eiser voor de
correctionele
rechtbank
werd
gedaagd uit hoofde van als werkgever, aangestelde of lasthebber het
voor de periode van 5 juli 1976 tot
12 juli 1976 verschuldigde loon, te
weten
het
nettobedrag
van
6.040 frank, niet te hebben betaald
aan zijn werknemer Michel Lhoste
uiterlijk op de eerste betaaldag die
volgt op het einde van de dienstbetrekking, waarbij de datum van de
ten laste gelegde feiten niet nader
werd bepaald;
Overwegende dat de verplichting
die door artikel 11 van de wet van
12 april 1965 bij het einde van de
dienstbetrekking van de werknemer
aan de werkgever is opgelegd,
hierin bestaat dat deze het nog
verschuldigde loon onverwijld en
uiterlijk op de eerste betaaldag die
volgt op de datum waarop de
dienstbetrekking eindigt, aan de
werknemer dient uit te betalen;
Overwegende dat, wanneer de
werknemer zich op de datum van de
· eerste betaaldag niet aanmeldt om

zijn loon in ontvangst te nemen, de
overtreding van voormeld artikel 11
slechts bestaat, wanneer de werkgever zijn verplichting niet nakomt bij
het eerste verzoek van de werknemer, overeenkomstig dat artikel 11;
Overwegende dat uit de gedingstukken blijkt dat de werknemer
Lhoste op 3 december 1976 bij
exploot van gerechtsdeurwaarder de
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid . Entreprises Delsarte et fils gedagvaard heeft tot
betaling van een bedrag ten belope
van het loon dat hem naar zijn
oordeel verschuldigd was;
Overwegende dat, hoewel eiser als
aangestelde of lasthebber van eiseres in kennis was gesteld met de eis
van
de
werknemer,
hij
op
24 januari 1977 daaraan nog geen
enkel gevolg had gegeven;
Dat het arrest uit die vaststellingen wettelijk heeft kunnen afleiden
dat de overtreding van artikel 11
van de wet van 12 april 1965 bewezen was;
Dat het middel in dat opzicht
naar recht faalt;
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

II. Op de voorziening van eiseres,
burgerrechtelijk
aansprakelijke
partij :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres, burgerrechtelijk
aansprakelijke
partij,
haar voorziening heeft doen betekenen aan de partij tegen wie zij
gericht is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere
eiser in de kosten van zijn voorziening.

-43513 december 1978 2" kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Bosly Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal Advocaat :
mr. Mahieux, Dinant.

2" KAMER - 13 december 1978
1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

AFSTAND - STRAFZAKEN - JEUGDBESCHERMING - AFSTAND GEGROND OP DE
ENKELE REDEN DAT DE BESTREDEN BESLISSING GEEN EINDBESLISSING IS, IN DE ZIN
VAN ART. 416 SV. - AFSTAND WELKE NIET
ALS EEN BERUSTING KAN WORDEN UITGELEGD - GEVOLG.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

- VORM - STRAFZAKEN - JEUGDBESCHERMING - VOORZIENING VAN EEN VAN DE
OUDERS VAN HET KIND JEGENS WIE EEN
BEWARINGSMAATREGEL IS GENOMEN VOORZIENING NIET BETEKEND AAN DE PARTIJEN TEGEN WIE ZIJ IS GERICHT - NIET
ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

1"

Wanneer een partij zich in cassatie
heeit voorzien en zij vervolgens van
haar voorziening aistand heeit gedaan
om de enkele reden dat de bestreden
beslissing geen eindbeslissing is, in de
zin van art. 416 Sv., kan die aistand
niet als een berusting worden uitgelegd en verleent het Hoi daarvan geen
akte indien het vaststelt dat die beslissing een eindbeslissing is (1).

2" Niet

ontvankel1jk wegens nietbetekening aan de partijen tegen wie
zij is gericht, is de voorziening van
een van de ouders van een minderjarig kind tegen het arrest van het hoi
van beroep dat jegens dit kind een
bewaringsmaatregel heeft bevolen (2).

(L ... T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BRUSSEL)

Overwegende dat eiser verklaart
afstand te doen van zijn voorziening
op grand dat die beslissing geen
eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering;
Overwegende dat het arrest waarbij, zoals in dit geval, met toepassing van artikel 52 van de wet van
8 april 1965, ten aanzien van de
minderjarige voorlopig de nodige
inaatregelen van bewaring worden
genomen en waarbij uitspraak
wordt gedaan over al wat aan
's rechters oordeel onderworpen
werd, geen voorbereidend arrest
noch een arrest van onderzoek is,
maar een eindbeslissing in de zin
van artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering;
Dat er bijgevolg geen grond
bestaat om akte te verlenen van de
afstand van de voorziening, nu
blijkt dat die afstand door dwaling
ingegeven is en niet als een berusting kan worden gei:nterpreteerd;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan niet blijkt dat eisers voorziening aan het Openbaar Ministerie
werd betekend;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
13 december 1978 -

2" kamer

Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Stranard - GeJijkluidende conclusie van de h. Colard,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Dassesse.

ARREST ( vertafing)

HET HOF;- Gelet op de bestreden beschikking, op 27 oktober 1978
gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, jeugdkamer;
(1) Cass., 5 dec. 1978 (A.C., 1979,195).
(2) Cass., 3 maart 1975 (A.C., 1975, 750);
Cass., 3 nov. 1975 (A.C., 1976, 291).

2'

KAMER -

13 december 1978

1° RECHTERLIJKE

ORGANISATIE

STRAFZAKEN BESLISSING VAN DE
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ- LEDEN VAN DE COMMISSIE
DIE NIET ALLEN EEN ZITTING OVER DE ZAAK
HEBBEN BIJGEWOOND- NIETIGHEID VAN DE
BESLISSING.
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2° GERECHTSKOSTEN -

Overwegende dat de zaak, met
name door ondervraging van de
gei:nterneerde en door verhoor van
de geneesheer van de inrichting
behandeld werd en achteraf verdaagd werd tijdens de zitting van de
1" Nietig is de beslissing van de commis- Commissie tot bescherming van de
sie tot bescherming van de maat- maatschappij bij de psychiatrische
schappij gewezen door leden van die afdeling van de gevangenis te Vorst,
commissie waarvan een lid een van de op 26 oktober 1978; dat het proceszittingen over de zaak niet heeft
bijgewoond (1). (Art. 779, eerste lid, verbaal van die zitting vermeldt dat
de commissie daarbij samengesteld
Ger. W.)
was uit de heer Dykmans, ma2" De voorziening in cassatie tegen een gistraat, die voorzitter was, en uit
beslissing betreffende de toepassing de heren Dumont, advocaat, en
van de Wet Besch. Maatsch. brengt Legrand, geneesheer, die leden
geen begrootbare kosten mee (2).
(Artt. 162, 6"bis, 279', 1", 279', 1", en 280, waren;
STRAFZAKEN
- CASSATIEGEDING - VOORZIENING IN CASSATIE TEGEN EEN BESLISSING BETREFFENDE
DE TOEPASSING VAN DE WET TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ GEEN
BEGROOTBARE KOSTEN.

1", W. Reg.) (Impliciet.)
(STIELTJES)

ARREST (

vertaling)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 9 november 1978
gewezen door de Commissie tot
bescherming van de maatschappij
bij de psychiatrische afdeling van
de gevangenis te Vor~t;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 779 van het
Gerechtelijk Wetboek, 16 en 18 van de
wet van 1 juli 1964,
doordat de bestreden beslissing waarbij eisers verzoek tot invrijheidsstelling
wordt verworpen, gewezen werd door de
Commissie met de heer de la Vallee
Poussin als voorzitter en de heren
Dumont en Legrand als leden,
terwijl de commissie zich tijdens haar
zitting van 26 oktober 1978 op de hoogte
gesteld heeft van eisers toestand, hem
ondervraagd heeft en de geneesheer
Antoine van de inrichting gehoord heeft,
en daarbij samengesteld was uit de heer
Dykmans, die voorzitter was, en de
heren leden Dumont en Legrand, zodat
de bestreden beslissing gewezen werd
door commissieleden die niet aile zittingen over de zaak hebben bijgewoond :

(1) Raadp!. Cass., 7 dec. 1976 (A.C., 1977, 395)
en 3 mei 1978 (ibid., 1978, 1040).

(2) Cass., 21 jan. 1975 (A.C., 1975, 567).

Overwegende dat uit de bestreden
beslissing blijkt dat tijdens de zitting van 9 november 1978, met
name door verhoor van eerste substituut-procureur des Konings Colsoul en door het pleidooi van tneester Nelis die als advocaat van de
gei:nterneerde eiser vertegenwoordigde, de behandeling van de zaak
werd voortgezet, zonder dat daarbij
werd vastgesteld dat de behandeling
ab initio werd hervat; dat de Commissie samengesteld was uit de heer
de la Vallee Poussin, magistraat, die
voorzitter was, en de leden Dumont
en Legrand; dat de beslissing door
de heren de la Vallee Poussin,
Dumont en Legrand gewezen werd;
Overwegende dat daaruit volgt
dat de rechters die de bestreden
beslissing hebben gewezen niet aile
zittingen over de zaak hebben bijgewoond; dat die beslissing door nietigheid is aangetast;
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 anders samengestelde commissie tot bescherming van de
maatschappij bij de psychiatrische
afdeling van de gevangenis te Vorst.

-437
13 december 1978 2' kamer Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Stranard - Gelijkluidende conclusie van de h. Colard,
advocaat-generaa] Advocaat : mr.
Langenus, BrusseJ.

2'

KAMER -

13 december 1978

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
- STRAFVORDERJNG - EEN ENKELE STRAF
UITGESPROKEN WEGENS VERSCREIDENE MJSDRIJVEN - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING
REEFT OP BEPAALDE MISDRIJVEN - STRAF
WETTELIJK VERANTWOORD DOOR DE ANDERE
MISDRIJVEN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

2° VONNISSEN

EN

BESLISSING VAN DE RECRTER- GEEN VERPLICRTING VOOR DE RECRTER OP DIE CONCLUSIE TE ANTWOORDEN.

5° MISDRIJF- MISDRIJF GEPLEEGD DOOR
EEN AMBTENAAR - BEVEL VAN EEN MEERDERE- RECRTVAARDIGINGSGROND- VOORWAARDEN.

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE ALS MEDEDADER OF MEDEPLJCRTIGE AAN EEN MISDAAD
OF EEN WANBEDRIJF - GEEN VERMELDING
VAN DE ARTT.

7° DEELNEMING

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLUSIE CONCLUSIE NIET MEER TER ZAKE
DIENEND WEGENS VASTSTELLJNGEN EN EF.N

MISDRIJVEN

8° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN - DEELNEMING AAN
MISDRIJVEN VEROORDELJNG VAN DE
BEKLAAGDE ALS MEDEDADER VAN DIE MISDRIJVEN- WETTIGREID- VOORWAARDE.

9° OPLICHTING -

DEELNEMING AAN MISDRIJVEN
VEROORDELING
VAN
DE
BEKLAAGDE ALS MEDEDADER AAN DAT MISDRIJF- WETTIGREID- VOORWAARDE.

1"

Wanneer wegens verscheidene misdnjven een enkele straf is uitgesproken is niet ontvankelijk, bij gebrek
aan belang, de vordering tot vernietiging van de beslissing op de strafvordering, gegrond op een middel dat
enkel betrekking heeft op bepaalde
misdnjven, als de uitgesproken straf
wettelijk verantwoord blijft door de
andere misdrijven (1). (Artt. 411 en
414 Sv.)

2"

en 3" Het middel afgeleid uit de
nietigheid van de rechtspleging op
grand dat de wettigheid ervan t.o. v. de
openbaarheid van de terechtzitting en
de samenstelling van het rechtscollege,
door het Hof niet kan worden getoetst,
en ook hieruit dat in het procesverbaal van een terechtzitting vermeld
staat dat de zaak voor verdere behand@)ing verdaagri is tot een buitengewone terechtzitting, kan niet worden
aangenomen als het dossier geen desbetreffend proces-verbaal bevat, door
de eiser niet wordt aangevoerd dat die

3° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- MIDDEL AFGELEID UIT DE NIETIGREID VAN
DE RECHTSPLEGING OP GROND DAT RA.AR
WETTIGREID, WAT BETREFT DE OPENBAARREID VAN EEN TERECRTZITTING EN DE
SAMENSTELLING VAN RET RECHTSCOLLEGE,
DOOR RET ROF NIET KAN WORDEN GETOETST
- MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT IN RET
PROCES-VERBAAL VAN EEN TERECHTZITTING
VERMELD STAAT DAT DE ZAAK VOOR VERDERE BERANDELING VERDAAGD WORDT
NAAR EEN BUITENGEWONE TERECHTZITTING,
TERWIJL HET DOSSIER GEEN DESBETREFFEND PROCES-VERBAAL BEVAT- BUITENGEWONE TERECHTZITTING DIE NIET HEEFT
PLAATSGEHAD EN DEBATTEN DIE ZIJN HERVAT OP EEN LATERE TERECHTZITTING MIDDEL DAT NJET KAN WORDEN AANGENOMEN.

AAN

VALSREJD, GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN EN OPL!CRTING - VEROORDEL!NG VAN
DE BEKLAAGDE WEGENS DEELNEMING AAN
DIE MISDRIJVEN - WETTIGREID - VOORWAARDE.

ARRESTEN

STRAFZAKEN
MIDDEL AFGELEID U!T
DE NIETIGREID VAN DE RECRTSPLEGING OP
GROND
DAT RAAR WETTIGHEID,
WAT
BETREFT DE OPENBAARRE!D VAN EEN
TERECRTZITTING EN DE SAMENSTELLING
VAN RET RECRTSCOLLEGE, DOOR RET ROF
NIET KAN WORDEN GETOETST MIDDEL
RIERUIT AFGELEID DAT IN RET PROCESVERBAAL VAN EEN TERECHTZITTING VERMELD STAAT DAT DE ZAAK VOOR VERDERE
BERANDELING VERDAAGD WORDT NAAR EEN
BU!TENGEWONE TERECRTZITTING, TERWIJL
RET DOSSIER GEEN DESBETREFFEND PROCES-VERBAAL BEVAT BUITENGEWONE
TERECRTZITTING DIE NIET HEEFT PLAATSGERAD EN DEBATTEN DIE ZIJN HERVAT OP
EEN LATERE TERECRTZITTING MIDDEL
DAT NIET KAN WORDEN AANGENOMEN.

66, 67 EN 69 SW. VEREIST.

(1) Cass., 17 jan. 1978 (A.C, 1978, 597).

-438
terechtzitting heeft plaatsgehad en uit
de gedingstukken blijkt dat de behandeling van de zaak t~jdens een latere
terechtzitting regelmatig werd vervolgd.
4" De rechter is niet ve1plicht te ant-

woOJ·den op de conclusie van de
beklaagde wanneer die zonder belang
is geworden wegens zijn vaststellingen
en een van zijn besjjssingen (1). (Art.
97 Gw.)
5" Gehoorzaamheid

van een ondergeschikt beambte aan de door een meerdere gegeven richtlijnen en bevelen
Jevert slechts de bij art. 260 Sw.
bepaalde rechtvaardigingsgrond op,
wanneer die gehoorzaamheid het
gevolg is geweest van een schulduitsluitende dwang of vergissing (2).

ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 mei 1978 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissingen op
de burgerlijke rechtsvorderingen
van verweerster :

II. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissingen op
de strafvordering
D.
Op
Lettelier :

de

voorziening

van

Over het derde middel
Overwegende dat, in zoverre het
6" De rechter die een beklaagde veroordeelt als mededader of medeplichtige arrest uitspraak doet over de
van een misdaad of een wanbedrijf, tenlasteleggingen lC, lD, lE, lL,
welke deelneming hij in de bewoor- 1M, 2, 11, 27 B, 35C, 39, 40A,
dingen van de wet omschrijft, behoeft 41D en 42D, de substanW~le of op
in zijn beslissing geen melding te straffe van nietigheid voorgeschremaken van de artt. 66, 67 en ven rechtsvormen in acht zijn geno69 Sw. (3).
men en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
7", 8" en 9" Om een beklaagde wettig te
Overwegende dat het middel
kunnen veroordelen als mededader enkel opkomt tegen de beslissingen
van valsheid in geschriften, gebruik
van valse stukken en oplichting, betreffende de tenlasteleggingen lA,
behoeven niet aile bestanddelen van lB, 4A, 7, 8, 12B, 18 en 50A2;
het misdrijf in de deelnemingshandeOverwegende dat het middel, ook
Jjngen aanwezig te zijn; het is vbl- al was het gegrond, niet ontvankedoende dat vaststaat dat een dader de lijk zou zijn bij gebrek aan belang,
valsheid in geschriften, het gebruik nu de straf reeds wettelijk verantvan valse stukken en oplichting heeft
gepleegd en dat de mededader aan de woord is op grond van de tenlasteuitvoering van die misdrijven heeft leggingen uit hoofde waarvan eiser
deelgenomen op een der wijzen wettelijk veroordeeld werd;
bepaald in art. 66, tweede en derde Jjd,
E. Wat het overige van de voorSw. (Impliciet.) (4). (Artt. 66, 193, 196, ziening van Bauvez betreft :
213 en 496 Sw.)

(LETTELIER E.A. T. R.T.T-.)

(1) Cass., 7 feb. 1977 (A.C., 1977, 632); Cass.,
9 nov. 1977 (ibid., 1978, 300).
(2) Raadpl. Cass., 27 juli 1891 (Bull. en Pas.,
1891, I, 228) en Cass., 22 juli 1949 (ibM., 1949, I,
561).
Zie ook de noot in fine over de conclusie
O.M.
(3) en (4) Raadpl. Cass., 10 jan. 1977 (A.C.,
1977. 514).

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 10 van de wet van
1 mei 1849 op de politie- en correctionele
rechtbanken, 155, 189, 423 en 424 van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden arrest eiser
wegens de tenlastelegging 12B veroordeelt uit hoofde van op de klantenkaart
1974 van L.D. en in het kasboek van de
personenvennootschap
met beperkte
aansprakelijkheid Bauvez valselijk mel·
ding te hebben gemaakt van een betaling van het bedrag van 33.800 frank op
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van die veroordeling de redengeving van
de eerste rechters overneemt,
tei-wijl op het zittingsblad van
19 november 1976 van de tweede kamer
van de Correctionele Rechtbank te Nijvel vermeld staat dat de zaak voor
verdere behandeling verdaagd wordt
naar
de
zitting
van
woensdag
24 november 1976; het dossier evenwel
geen zittingsblad van 24 november 1976
bevat en de inventaris van de stukken
betreffende het voor die correctionele
rechtbank gedane onderzoek evenmin
melding maakt van het bestaan van een
dergelijk zittingsblad; waaruit volgt dat
het door die correctionele rechtbank op
27 mei 1977 gewezen vonnis nietig is,
daar het volgt op een rechtspleging die
niet in overeenstemming is met voormelde wetsbepalingen en door het Hof
hoe dan ook niet op haar wettelijkheid
kan worden getoetst, met name wat de
openbaarheid van de terechtzitting en de
samenstelling van het rechtscollege
betreft, zodat het bestreden arrest dat
die nietigheid heeft overgenomen, zelf
nietig is :

Overwegende dat het procesverbaal van de door de eerste rechter gehouden terechtzitting van
19 november 1976 de vermelding
bevat dat de zaak voor verdere
behandeling verdaagd wordt naar
de openbare en buitengewone
terechtzitting
van
woensdag
24 november 1976;
Dat het dossier geen procesverbaal bevat betreffende een
terechtzitting die op 24 november 1976 zou gehouden zijn;
Dat eiser die trouwens niet aanvoert dat een terechtzitting op die
datum heeft plaatsgehad, geen
betichting van valsheid heeft .opgeworpen tegen de inventaris van de
stukken waarin onder de datum van
24 november 1976 geen enkele vermelding voorkomt, noch tegen de
nummering van sommige stukken
van het dossier;
Overwegende dat uit het dossier
dan ook blijkt dat weliswaar werd
beslist op 24 november 1976 een
bijzondere terechtzitting te houden,
maar dat die niet is doorgegaan en
dat de debatten, na 19 novem-

ber UJ76, zonder andere akte van
rechtspleging op 25 november 1976
hervat werden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
F. Op de voorzieningen van Jean
Baille en van Michel Bailie :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest de eisers veroordeelt uit hoofde van valsheid gepleegd te
hebben met het oog op de omkoping van
een ambtenaar en daarbij enerzijds niet
antwoordt op de conclusie waarin zij
betoogden dat ze niet het opzet hadden
gehad omkoping te plegen en dat de vals
verklaarde fakturen geen valse stukken
opleverden, vermits de koper werkelijk
de eigendom van de gefactureerde zaken
verkregen heeft ook al was de prijs
ervan door een derde aan de verkoper
betaald, en zich anderzijds ertoe beperkt
de tenlasteleggingen op grond van de
verklaringen van de beklaagden en de
stukken uit het dossier bewezen te
verklaren, zonder ook maar te bepalen
of de aangeklaagde valsheden gepleegd
werden om belasting te ontduiken dan
wel om een ambtenaar om te kopen :

Overwegende dat de tegen eisers
aangevoerde tenlastelegging, na de
vermelding van. de tekst van de
artikelen 196 en 213 van het Strafwetboek nader bepaalt dat aan
eisers wordt verweten dat ze
<< onder de naam Sottau valselijk
twee van 31 augustus 1972 gedagtekende facturen hebben opgemaakt,
waarvan de eerste betrekking had
op de verkoop aan de naamloze
vennootschap Etablissement Ledecq
van een voor het vervoer van materialen uitgeruste aanhangwagen met
een laadvermogen van 1500 kilogram voor de prijs van 71.000 frank
plus 18 percent belasting over de
toegevoegde waarde of in totaal
83.780 frank; en de tweede betrekking had op de verkoop aan Leon
Jerome van een Almar-boot en een
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prijs van 14.000 frank plus 25 per- · voorziening de verjaring niet vercent belasting over de toegevoegde kregen was;
waarde, zegge in totaal 17.500 frank,
Dat het middel naar recht faalt;
terwijl de overeenkomst in feite
En overwegende dat de substanbestond in de verkoop van een tiele of op straffe van nietigheid
motorboat met speciale trailer, voor voorgeschreven rechtsvormen in
de prijs van 65.000 frank plus de acht zijn genomen en de beslissing
belasting over
de
toegevoegde overeenkomstig de wet is gewezen;
waarde, zegge in totaal 81.280 frank,
G. Wat het overige van de voorwelke pruis betaald werd door
Auguste Ledecq en Rosa Houthoofd ziening van Marliere betreft :
die de verkochte zaak aan Leon
Over het eerste middel, afgeleid uit de
Jerome heb)Jen aangeboden >>;
schending van de artikelen 260 van het
Overwegende dat het arrest de in Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest bij zijn
het middel vermelde conclusie
beantwoordt door die tenlasteleg- uitspraak over de door beklaagden aanging bewezen te verklaren en meer gevoerde rechtvaardigingsgronden bebepaald door erop te wijzen dat in slist dat de door hen ingeroepen omstandigheden geen rechtvaardigingsgrond
verband met de aan eisers verweten opleveren; << dat beklaagde Carmon zich
valsheden het vereiste bijzondere tevergeefs beroept op de vrees dat de
opzet voorhanden was;
ambtenaren van de Regie hem moeilijkDat het arrest niet speciaal en heden zouden berokkenen, indien hij
expliciet diende te antwoorden op jegens hen geen blijk gaf van welwilhet middel met beroep op het ont- lendheid; dat de morele dwang immers
ontstaat uit de dreiging van een ernstig
breken van het opzet om een amb- kwaad voor zichzelf of voor anderen dat
tenaar om te kopen, welk opzet de delinkwent een dusdanige vrees
geen moreel bestanddeel is van het inboezemt dat het hem zijn vrijheid
tegen eisers aangevoerde misdrijf, ontneemt ... ; dat een !outer mogelijk,
en evenmin de · in het mid del gebeurlijk gevaar niet volstaat >>,
bedoelde precisering hoefde te
te1·wijl eiser in zijn conclusie princigeven of nu belastingontduiking dan paal stelde dat hij zich op de in
wei omkoping van een ambtenaar artikel 260 van het Strafwetboek
bedoelde
rechtvaardigingsgrond
kon
het uiteindelijke doel is geweest;
beroepen aangezien hij als ambtenaar
Dat het middel niet kan aangeno- bij het Bureau der Kopen aileen belast
men worden;
was met het nazien van de facturen die
Over het eerste middel, hieruit afgeleid dat het arrest eisers veroordeelt
wegens op 31 augustus 1972 gepleegde
misdrijven, terwijl de laatste daad waarbij de verjaring van de strafvordering
gestuit werd, dagtekent van 2 juni 1972,
zodat de strafvordering op 1 juni 1978
om middernacht verjaard was nu er
geen cassatieberoep werd ingesteld v66r
2 juni 1978 :

Overwegende dat het arrest definitief en op tegenspraak over de
strafvordering heeft beslist en aldus
bij ontstentenis van cassatie aan die
strafvordering een einde heeft
gemaakt, zodat voor die vordering
de termijn van verjaring opgehouden heeft te lopen op de dag van
het arrest, te weten 26 mei 1978; dat

vooraf
door
de
verantwoordelijke
beambten van de technische diensten
goedgekeurd waren, waarbij zijn taak
trouwens beperkt bleef tot de rekenkundige bewerkingen en het opmaken van
bestelbons volgens de instructies van
zijn meerderen; hij als uitvoeringsbeambte elke bevoegdheid en gezag
miste om op dat stuk te oordelen of ook
maar te beoordelen; uit de gegevens van
het dossier duidelijk blijkt dat conclusienemer zich naar de nu eens schriftelijke
dan weer mondelinge bevelen van zijn
meerderen gedragen heeft; de beslissing
van het arrest volgens welke de gehoorzaamheid
van
een
ondergeschikt
beambte aan de door zijn meerderen
gegeven richtlijnen en bevelen geen
rechtvaardigingsgrond
oplevert,
een
schending inhoudt van artikel 260 van
het Strafwetboek, waarin bepaald wordt
dat onder dergelijke omstandigheden
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van de conclusie in hoger beroep waarin
betoogd wordt dat de voorwaarden voor
de toepassing van voormelde bepaling
vervuld war en ( schending van artikel 97
van de Grondwet) :

Overwegende dat de gehoorzaamheid
van
een
ondergeschikt
beamote aan de door een meerdere
gegeven richtlijnen en bevelen de
bij artikel 260 van het Strafwetboek
bepaalde
rechtvaardigingsgrond
slechts oplevert wanneer die gehoorzaamheid het gevolg geweest is
van een schulduitsluitende dwang of
vergissing;
Overwegende dat in onderhav1g
geval de redengeving van het arrest
zich niet beperkt tot de in het
middel vermelde oeschouwingen
van algemene aard maar dat, na de
aan eiser verweten fouten in detail
te hebben ontleed, het arrest zowel
op eigen gronden als door verwijzing naar de redengeving van de
eerste rechter, eisers stelling verwerpt volgens welke hij slechts een
gewoon uitvoeringsbe.ambte van het
Bureau der Kopen zou geweest zijn
die overeenkomstig de instructies
van zijn meerderen gehandeld
heeft; dat het arrest er immers niet
aileen op wijst dat eiser in het
gepleegde bedrog een overwegende
rol gespeeld heeft, maar ook vermeldt dat eiser aan de oorsprong
ligt van dat bedrog, dat hij raadgevingen verstrekf heeft om het te
plegen, dat hij dikwijls persoonlijk.
gehandeld heeft en, ten slotte, dat
hij als beloning van zijn welwillendheid noge bedragen gekregen heeft;
Dat het arrest aldus de conclusie
beantwoordt en zijn beslissing wettelijk verantwoordt;
Dat het middel niet kan aangenomen worden;
Over bet tweede middel, dat hetzelfde
is als door Bauvez werd aangevoerd :

Overwegende dat dit tweede middel niet kan worden aangenomen
om dezelfde redenen als vermeld in
het ant-woord op het door Bauvez
opgeworpen middel;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 66, 67, 69 van
het Strafwetboek en 97 van de Grandwet,
doordat bij zijn uitspraak over de in
de dagvaarding vermelde - en wat de
eerste betreft, door de rechtEL' in hoger
bercep
verbeterde
tenlascelegg!ngen lA, B, C, D, E en 2A, B, C, D,
E, het arrest vaststelt dat « de eerste en
tweede beklaagde (Ledecq en Houthoofd) voor de uitvoering van hun listige
kunstgrepen een beroep hebben moeten
doen op diverse praktijken zoals het
t-wee- of driemaal in rekening brengen
van reeds betaalde werken, waarbij dan
aan reeds betaalde facturen ontleende
dagvcrslagen als bewijsstuk werden aangewend, het venralsen van oorspronkelijke dagverslagen, het opmaken van
valse dagverslagen of nog de facturering
van fictieve leveringen, welke praktijken
niet dan met de medeplichtigheid van
bepaalde medebeklaagden konden worden toegepast "; het arrest bovendien
voor de tenlasteleggingen lC en D de
gronden overnee:mt van de eerste rechter die eisers deelneming aan die misdrijven als medeplichtigheid omschreef,
terwjJ1 noch in het vonnis a quo noch
in het arrest van 26 mei 1978 de
artikelen 67 en 69 van het Strafwetboek
als toegepaste wetsbepalingen wo:;:den
vermeld, in welke artikelen precies het
begrip medeplichtigheid omschreven
wordt en ook de stx:af wordt bepaald
voor personen die zich aan medepiichtigheid hebben schuldig gemaakt; het
arrest aldus niet wettelijk met redenen
is omkleed:

Overwegende dat het wettelijk
niet vereist was dat in het arrest
zou verwezen worden naar de
artikelen 67 en 69 van het Strafwetboek, die immers geen bijzondere
straf bepalen;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het vierde middel, afgeleid ult de
schending van de artikelen 66, 194, 196,
197, 496 van het Strafwetboek en 97 van
de Grondwet;
doordat, bij de beoordeling van de
feiten omschreven in de tenlasteleggingen lA en 2A waarbij eiser als dade'r
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overneemt van de eerste rechter die
geoordeeld had dat Ledecq zoveel maal
het tweede exemplaar van de dagverslagen had kunnen gebruiken om valse
facturen op te maken, enkel doordat een
ambtenaar, Marliere, hem die bescheiden bezorgd had,
terwjjJ die gevolgtrekking leidt tot de
vaststelling dat eiser zou gekomen zijn
tot een positieve daad, zonder dewelke
geen der bij artikel 66 van het Strafwetboek bepaalde vormen van deelneming
kan bestaan, waardoor die gevolgtrekking evenwel verder gaat dan toegelaten
is door de premissen van de redenering
van de eerste rechter volgens welke het
controlesysteem erin bestond dat van de
dagverslagen telkens twee aan het visum
van de toezichter onderworpen exemplaren werden opgemaakt, waarvan het ene
voor het Bureau der Kopen en het ander
voor de aannemer bestemd was, maar in
verband waarmee het onderzoek heeft
uitgewezen dat die beide exemplaren in
sommige gevallen aan de aannemer
(Ledecq) en in andere gevallen aan het
Bureau der Kopen werden afgegeven; in
het eerste geval Marliere het tweede niet
bij de factuur gevoegde exemplaar had
moeten opvragen en in het tweede geval
het Bureau der Kopen slechts een van
beide exemplaren aan Ledecq diende toe
te sturen en het andere diende te
bewaren; alleen in dit laatste geval de
verklaring van het arrest volgens welke
de aannemer de beide ontvangen exemplaren heeft kunnen gebruiken, verantwoord zou zijn; daarentegen, in het
eerste geval, waarbij het Bureau der
Kopen aanvankelijk geen van beide
exemplaren van de dagverslagen ontvangen heeft, de gevolgtrekking van het
arrest volgens welke Marliere die
bescheiden aan Ledecq zou hebben overhandigd, niet verantwoord is vermits hij
zich enkel ervan onthouden heeft het
tweede exemplaar dat niet bij de factuur
gevoegd was, bij de aannemer op te
vragen; het gewoon zich onthouden niet
kan beschouwd worden als een hulp of
een bijstand in de zin van artikel 66 van
het Strafwetboek :
Overwegende dat, ook al was het
middel gegrond, de uitgesproken
straf wettelijk verant-woord zou blijven op grond van de beslissing
waarbij de daden van actieve deelneming van eiser worden bestraft;
Dat het middel niet ontvankelljk
is bij gebrek aan belang;

Over het vjjfde lnMdel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het arrest eiser veroordeelt tot
een gevangenisstraf van negen maanden
met uitstel, na te hebben vastgesteld
« dat in eerste aanleg ten aanzien van de
schuldig bevonden beklaagden een juiste
en rechtvaardige toepassing van de
strafwet werd gemaakt ,,
. terwjjJ het arrest met die overweging
met genoegzaam rechtens antwoordt op
het middel waarbij eiser in zijn conclusie in hoger beroep om opschorting van
de uitspraak der veroordeling verzocht
en daartoe met name deed gelden « dat
een dergelijke maatregel de tweeenvijftigjarige conclusienemer wiens gezin
reeds zo zwaar getroffen is, in de
gelegenheid zou stellen zijn administratieve loopbaan voort te zetten en metterdaad aan te tonen dat hij zijn verplichtingen als uitvoeringsbeambte eerlijk wil
naleven zoals hij zijns inziens steeds
gedaan heeft , (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

Overwegende dat door te beslissen dat ten aanzien van de schuldig
bevonden eiser de strafwet in eerste
aanleg juist en rechtvaardig werd
toegepast, het arrest impliciet maar
zeker antwoordt op de conclusie
waarbij op de in het middel vermelde gronden om de opschorting
van de uitspraak van de veroordeling wordt verzocht;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
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, verleent akte
van de afstand van de voorzieningen van Bauvez en Marliere in
zoverre die gericht zijn tegen de
beslissingen
op
de
burgerlijke
rechtsvorderingen van verweerster
en tegen de beslissingen waarbij zij
worden vrijgesproken; verwerpt de
voorzieningen voor het overige; veroordeelt iedere eiser in de kosten
van zijn voorziening.
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13 december 1978 2" kamer Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Legros --,. GedeelteJijk gelijkluidende conclusie (1) van de h.
Colard, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. de Briey, Nijvel; Cambier, Charleroi; Bayart, Dassesse, VanRyn.

1• KAMER- 14 december 1978

VOORZIENING
AFSTAND
HET

HOF

IN

CASSATIE

BURGERLIJKE
VERLEENT

ZAKEN
DAARVAN

AKTE.

In burgerlijke zaken verleent het Hoi
akte van de door een advocaat bij het
Hoi van Cassatie gedane afstand van
de voorziening in cassatie (2). (Artt.
824 en 1112 Ger. W.)
(<LEGRAND BAZAR
DE LA PLACE SAINT-LAMBERT» N.V.
T. MRS. PAUCQUAY, GILLET, GUINOTTE)

(1) Het openbaar ministerie had op basis
van het tweede middel geconcludeerd tot
vernietiging van de ten laste van de litisconsorten Bailie gewezen beslissing en was van
oordeel dat het arrest niet had geantwoord op
hun omstandige conclusie ten betoge dat de
facturen geen betrekking hadden op fictieve
verkopen en dat er i.e. geen sprake was van
bedrieglijk opzet of van een mogelijk nadeel.
M.b.t. het eerste middel van de beklaagde
Marliere, was het openbaar ministerie van
oordeel dat een ambtenaar zich niet mocht
beroepen op het bevel van zijn meerdere als
een rechtvaardigingsgrond wanneer het bevel
kennelijk onwettelijk was of wanneer de
ambtenaar in zijn eigen belang had gehandeld,
wat ten deze het geval was, zoals het bestreden arrest had vastgesteld (raadpl. Cass.,
27 juli 1891, Bull. en Pas., 1891, I, 228 en
22 juli 1949, ibid., 1949, I, 561; zie ook
NYPELS
en
SERVAIS,
Commentaire
des
articles 152 et 260 du Code penal; CoNsTANT, dl.
I!, bl. 344; MARCHAL en JASPAR, dl. I, nrs. 739 en
740; B. CHERIGNY, « L'ordre illegal et le devoir
d'obeissance dans le contentieux disciplinaire
de la fonction publique », Rev. de dr. public et
de science politique, 1975, biz. 867 en vlg.).

(2) Sinds de inwerkingtreding van het
Gerechtelijk Wetboek heeft het Hof zijn vroegere rechtspraak behouden, t:w..dat .in burge~
lijke zaken afstand van voorz1emng m cassatle
door de tegenpartij moet worden aanvaard of
aan die partij moet worden betekend (Cass.,
20 okt. 1970 (A.C., 1971, 197), 24 maart 1971
(A.C., 1971, 714), 16 sept. 1971 en 14 april 1972
(ibid., 1972, 58 en 764), 13 sept. 1972 en
7 maart 1973 (ibid., 1973, 53 en 662), 21 sept.

ARREST ( verta!ing)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 1 maart 1977 (twee
arresten) en 14 april 1977 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat eiseres, bij akte
neergelegd op de griffie van het Hof
op 9 november 1978, verklaart
afstand te doen van haar voorziening;
1973 en 3 okt. 1973 (ibid., 1974, 73 en 132),
31 okt. 1974, 13 dec. 1974 en 20 feb. 1975 (ibid.,
1975, 285, 445 en 691), 18 sept. 1975 en 6 feb.
1976 (ibid., 1976, 87 en 673).
Strookt die regel, zoals hij is uitgedrukt, met
art. 1112 Ger. W. ?
Dat artikel bepaalt immers dat afstand van
geding v66r het Hof van Cassatie gevolg heeft
buiten de aanvaarding ervan door de verweerder.
Volgens het verslag van de koninklijk commissaris bevestigt art. 1112 betreffende de
afstand van geding v66r het Hof van Cassatie
de oplossing die door de rechtsleer en de
rechtspraak op dit stuk was aangenomen
(Gedr. St. Senaat, zitt. 1963/1964, nr. 60, 257.
Anderzijds stand in hetzelfde verslag (ibid.,
202 en noot 148) dat de teksten die de afstand
regelen betrekking hebben op de twee instanties.
Voor het Hof van Cassatie zijn ze ook van
toepassing. Daar kunnen echter slechts de
afstand van geding en de afstand van een al<te
van rechtspleging in aanmerking worden
genomen. In een voetnoot wordt dienaangaande vermeld, met verwijzing naar de conclusie van de procureur-generaal Leclercq, dat
het Hof van Cassatie enkel kennis neemt van
de wettigheid van de handelingen van de
rechter en van de belangen van de openbare
orde die het Hof zijn toevertrouwd. Het Hof
kan bij het vaststellen van een afstand met
meer reden dan de feitenrechter, afzien van
de aanvaarding door de verweerder.

*
's Hofs rechtsleer heeft gedurende honderdvijftig jaar verschillende stadia doorlopen, die
getuigen van aarzelingen niet enkel nopens de
te volgen procedure, maar ook nopens de
grondslag van de aangenomen oplossingen.
Die aarzelingen zijn wellicht eensdeels hieraan te wijten dat de wet dat punt niet
uitdrukkelijk had geregeld en anderdeels hieraan dat het verband tussen de afstandsprocedure en de -instelling van het Hof van Cassatie
niet genoeg is bestudeerd, totdat procureurgeneraal Leclercq zich daarover heeft gebogen.
In de conclusie v66r het arrest van
18 mei 1933 heeft de procureur-generaal
Leclercq een grondige studie gewijd aan de
aard van de afstand en van het cassatieberoep.
De procureur-generaal Leclercq besloot dat,
in tegenstelling met hetgeen v6or de feitenrechter t5ebeurt, de afstand van geding, de
enige. die voor het Hof kan plaatshebben, door
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Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorziening;
veroordeelt eiseres in de kosten.
de verweerder niet behoeft te worden aanvaard. Ret vereiste van aanvaarding is
ondenkbaar, omdat het cassatieberoep ten
gunste van de tegenpartij geen enkel recht
kan doen ontstaan, zoals dat wei kan v66r de
feitenrechter.
De procureur-generaal leidde daaruit af
niet aileen dat aanvaarding van de afstand va~
d~ verweerder niet vereist is, maar ook dat hij
met behoeft te worden verwittigd van de
afstand, d.w.z. dat de betekening van de akte
m-:t IS 'loorgeschreven op straffe van nietigheld. HIJ oordeelde dat die betekening nutteloos was en vervvees daartoe naar de strafzaken waarin het Hof altijd heeft aangenomen
dat de afstand noch aanvaard noch betekend
behoeft te worden (ibid., 239-240).
Op bet arrest van 1933 zijn talrijke andere
arresten gevolgd waarin bet Rof heeft beslist
dat de afstand niet behoeft te worden betekend en a fortiori niet behoeft te worden
aanvaard (Cass., 17 mei 1934 (Bull. en Pas.,
193.4, I, 281); 29 okt. 1934 {ibid., 1935, 1, 46, !n;
9 J,Uh. 1936 {ibid., 1936, I, 350, A); 16 en
23 JUlll 1938 (ibid., 1938, I, 217 en 227 en noot);
13 maart 1941 en 10 juli 1941 (ibid., 1941, I,
78 en 297); 9 okt. 1947 (jNd, 1947, I, 407);
24 ~aart_1949.(ibid., 1949, I, 225 en de noot).
Smds 1941 1s daarm een zekere verandering
gekomen. Het Rof stelt in zijn arrest van
30 oktober 1941 vast dat de afstand niet is
betekend, maar dat hij niettemin is aanvaard
en dat daarvan dus akte moet worden ve<'leend. Volgens dat arrest moet, naar h~t
schijnt, hoe dan ook worden bewezen dat de
ven':'eerder van de afstand op de hoogte was.
D1e rechtspraak heeft voor het eerst een
weerklank gevonden in een arrest van
10 juni 1955 (Bull. en Pas., 1955, I, 1104). D;.t
arrest werd gevolgd door vijf andere arr·esten
v66r de inwerkingtreding van het Gerechtelijk
Wetboek (Cass., 2 feb. 1956 (Bull. en Pas. 1956
I, 563); 5 mei 1960(ibid, 1960, I, 1035)~
14 feb. 1963 {ibid., 1963, I, 677); 29 nov:
1968 (A.C, 1969, 341), en 19 dec. 1969 (ibM.,
1970, 385). In elk van die gevallen heeft het
Rof beslist dat de afstand of betekend of
aanvaard moest zijn.
Reeft het Gerechtelijk Wetboek zi2h aan die
rechtspraak willen houden ? Wat is de juiste
draagwijdte van art. 1112 ?
Het lijdt geen twijfel dat de wet, door in
art. 1112 te stellen dat de afstand niet bel10eft
te worden aanvaard, de rechtspraak huldigt
d1e haar oorsprong vond in het arrest van
18 mei 1933, op de conclusie waarvan zoeven
sprake was.
Er blijft wei nog enige dubbelzinnigheid
over. _De tekst spreekt enkel van aanvaarding
en met van betekening. Er wordt evenmin
gezegd dat de andere bepalingen betreffende
de afstand voor de fei renrechter ook van
toepassing zijn voor het Ho£.
Maar wat dient er te worden beslist over die
betekening ?
Onderzoekt men de teksten in verband met
de afstand voor de feitenrecbter, dan stelt men

14 december 1978
1• kamer Voorzitter : de h. lVIeeus, raadsheer, wnd.
voorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Krings, advocaat-generaal
Advocaten: mrs. VanRyn en Fally.
vast dat de betekening nauw verbonden is met
de aanvaarding.
Art. 825 bepaalt dat de afstand van geding
slechts .~eldig is, als hij is aangenomen door
:Je part!J aan wie hij is betekend. Betekening
IS
noodzakelijk, tenzij de verweerder de
afstand zonder andere vorm aanneemt (art
824).
.
De betekening staat dus in nauw verband
met de aanvaarding van de afstand.
De procureur-generaal Hayoit de Termicourt sc?een dat, althans impliciet, aan te
nemen m zijn plechtige openingsrede van'
1 september 1966 voor het Hof van Cassatie
I)aarin V\;ees hij erop dat het Gerechtelijk
Wetboek s Hofs rechtspraak inzake afstand in
burger!ijke zaken beeft overgenomen. In een
voetnoot heeft hij eraan toegevoegd dat
art. 1112 evenwel bepaalt dat afstand van bet
cassatiegeding uitwerking heeft zonder dat de
venveerder de afstand heeft aanvaard (vgl.
art. 825). Bij de vergelijking tussen de artt.
1112 en 825 toont de procureur-generaal aan
dat « betekening en aanvaarding , nauw
verbonden waren en dat de betekening geen
reden van bests.an meer had a!s aanvaarding
van. de afstand van voorziening niet meer
nocl.!g was.
.
Waartoe zou immers voor het Rof van
Cassatie de betekening dlenen ? Enkel om de
. tegex;partij te verwittigen. Maar die partij kan
er mets mee doen. Zij kan niet antwoorden
dat zij weigert de a.fstand te aanvaarden. Ret
Hof zou daaraan moeten voo:rbijgaan.
Kan men derhalve een verklaring vjnden
voor de verplichting om te betekenen ?
Men kan drie bezwaren opwerpen tegen: het
1aten ve:rvallen van dat vo:rmvereiste : ,
1o Xn de ·procedure wordt een niet betekende al<te a.ls niet bestaande beschouwd. Die
i'egel ge!dt echter niet altijd. Ten hoogste kan
men.zeggen dat, wil men een akte tegen een
parhJ aanvoeren? die dan ee:rst te harer kenniS
g~bmcht moet worden. I!lzake tenuitvoerlegglng van ak~en of van vonnissen, is. in de, n3gel
voorafgaande betekenlng vereist (art 1495 Ger
W.).
.
'
.
Maar i.e. gaat het om een akte die niet aan
e~n partiJ moet worden tegengeworpen aangezlen de mstemming van die partij niet verlangd wordt.
·
Met die opwerplng kan dus geen rekening
worden gehouden.
2~ Zoiang de tegenpartij niet is verwittigd
en m zoverre de termijn van antwoord op. de
memone of op het cassatieverzoekschrift niet
is verstreken, kan een memorie van antwoord
worden ingediend, hoewel die memorie van
geen belang meer is, vermits de eiser afstand
heeft gedaan.
Men moet weliswaar die kosten vermijden,
rr:aar men mag niet uit het oog verliezen dat
ct1e kosten, buiten het ereloon van de advocaat, ten laste komen van de eiser, die er dus
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1~ VOC:>RZIENING

IN

ARREST ( vel'taling)

CAS SATIE

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 23 maart 1977 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Overwegende dat het arrest de
2° ECHTSCHEIDING EN SCHE!DING
VAN ·TAFEL EN BED - ECHTSCHEI- echtscheiding door onderlinge toeDING- ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE
stemming van verweerders toestaat;
TOESTEMN!ING - TERMIJN OM ZICH IN CASOverwegende
dat
ingevolge
SATIE TE VOORZIEN.
artikel 1302 van het Gerechtelijk
1° en 2o De termijn om zich in cassatie te
voorzien tegen het arrest van het hoi Wetboek, de termijn om zich in
van beroep inzake echtscheiding door cassatie te voorzien tegen het arrest
onderlinge . toestemming, is t-wintig van het hof van beroep, inzake
, dagen, te rekenen van de uitspraak echtscheiding door onderlinge toestemming, t-wintig dagen is te rekev;an dat arrest. (Art. 1302 Ger. W.)
nen van de uitspraak;
(PROCUREUR-GENERA.AL BIJ HET HOF VAN
Ove:rwegende dat het verzoekBEROEP TE BRUSSEL T. B ... , P.-L ... )
schrift op 17 juni 1977 op de griffie
van het Hof is neergelegd, dit is na
belang bij heeft zijn tegenpartij op de hoogte
het verstrijken van die termijn;
te · brengen. De advocaten bij het Hof van
Cassatie doen zulks trouwens. Die inlichting
Dat de voorziening te laat is
moet. echter niet bij deurvraardusexploot woringesteld en b:ijgevolg niet ontvanden gegeven. De eiser moet bewijzen dat hij
.. BURGERL!JKE ZAKEN - ECHTSCHEIDING
,-- ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEM~!]NG - TERiVIIJN 0!\1 ZICH IN CASSATlE
TE VOORZ!EN.

die· :inlichting heeft verstrekt, ingeval hij
beweert dat . er kosten van antwoord zijn
gemaakt niettegenstaande de s.fstand van het
cassatieberoep. Bet is natmcrlijk uitzonderlijk.
· Gewis zorgt de balie van cassatie ervoor dat
de tegenpartij op de hoogte wordt gebracht
zodra de beslissing van afstand is genomen
om te. vermijden dat die partij geld zou
uit~eVEin VOOr een eventuele raadpleging.
3 Die verweerder kan zich wellicht beroepen op een onregelmatigheid van de afstand.
Zonder het belang en het nut van de informatie voor het Hof te veronachtzamen, kan het
Hof zelf die onregelmatigheden ontdekken, die
enkel belang hebben als zij de openbare orde
raken. Deze opmerking is dus evenmin doorslaggevend~
'
· Men kan zich dan oak a:f-vragen of, strikt
genomen; het Hof het recht heeft de betekening op te leggen bij gebreke van uitdrukkelijke aanvaarding. Is zulks niet strijdig met de
beginselen tot regeling van de bu:rger!ijke
procedure, t.w. dat een forma!iteit niet mag
worden voorgeschreven, als de wet daarin niet
uitdrukkelijk voorziet? .
Indien de betekening van het cas.satieberoep
niet kan worden voorgeschreven, moet het Hof
et'geen rekening mee houden dat die betekening al dan niet is geschied en moet het er
niet 'naar verwijzen in het arrest waarin akte
wordt verleend van de afstand.
Ret Hof kan. volstaan met de vaststelii.ng
van, de. afstand door een advocaat bij het Hof
van. Cassatie, d.i. een advocaat die de partij
vertegenwoordigt in alle zaken die aan het
Hof Worden onderworpen, zonder dat hij van
ertige volmacht moet doen blijken (art.
479 Ger. W.). Het Hof heeft die oplossing
ti~tdrukkelijk aangenomen.
E.K.

kelijl~

is;

Om die redenen, ve:rwerpt de
voo:rzlening, laat de kosten ten laste
van de Staat.
14 decsmber 1978 1c kamer Voozzitter : de h. Meeus, raadsheer, wnd.
voorzitter - Verslaggever : baron Vinc;otte -- GelJjkluidende conclusie van de
h. Krings, advocaat-generaal.

1' KAMER- 14 rlecember 1918

1° CASSATIE -

CASSATIEBEROEP IN HET
BElJtNG VAN DE WET - ARHEST VAN HET
HOF VAN BEROEP HJZAKE ECHTSCHEIDING
DOOR ONDERL!NGE TOESTEMMING - CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN HET BELANG
VAN DE WET- VOORWAARDE.

2° ECHTSCHEliDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDJNG - ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE
TOESTEMMING - ECHTSCHEIDING TUSSEN
ECHTGENO'IEN
VAN
VERSCH!LLENDE
VREEMDE NATIONALITEITEN - TOE TE PASSEN WET.

1o De procureur-generaal bij het Hot
van Cassatie kan zich in cassatie

voorzien in het belang van de wet
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beroep waarbij echtscheiding door
onderlinge toestemming wordt toegestaan en waartegen geen enkel beroep
van de partijen of van de procureurgeneraal bij het hof van beroep meer
mogelijk is (1).
2o Ingevolge

art. 3, derde lid, B. W.,
volgens hetwelk, behoudens de gevallen die in andere wetten mochten zijn
vastgesteld en met name in de wet van
27 juni 1960, de staat en de bekwaamheid van de personen zijn geregeld
overeenkomstig de nationale wet van
die personen, moet de toepassing van
de regel, voortvloeiende uit het personeel statuut van een der echtgenoten
die echtscheiding door onderlinge toestemming toestaat, worden uitgesloten
omdat een regel van het personeel
statuut van de andere echtgenoot
echtscheiding verbiedt (2). (Art. 3,
derde lid, B.W.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE B ... EN P ...)
ARREST ( vertaJing}

HET HOF; - Gelet op de hierna
volgende vordering van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie :
<< Aan de eerste kamer van het
Hof van Cassatie.
" De ondergetekende procureurgeneraal heeft de eer, in het belang
van de wet en overeenkomstig de
artikelen 612, 1089 tot 1091 en
1117 van het Gerechtelijk Wetboek,
het arrest aan te brengen dat op
23 maart 1977 door het Hof van
Beroep te Brussel werd gewezen in
zake Bigwood Michael Peter en
Piccinni-Leopardi Carla Rosa tegen
de procureur-generaal bij het Hof
van Beroep te Brussel.
,, Tegen dit arrest werd te la~t
een
voorziening
ingesteld
die
.daarom niet ontvankelijk is en dus
zal moeten verworpen worden.
(1) Raadp!. Cass., 14 juni 1971 (A.C., 1971,
1030).
(2) Zie de verwijzingen in de conclusie O.M.
verschenen in Bull. en Pas., 1979, I, 445.

» Gelet evenwel op het belang van
het betwiste rechtspunt moet dit
arrest, dat na de uitspraak over
genoemde voorziening kracht van
gewijsde zal hebben verkregen, aan
het toezicht van het Hof worden
onderworpen.
, Uit genoemd arrest blijkt dat
de echtgenoten Bigwood~Piccini
Leopardi de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel hebben verzocht
hun de echtscheiding door onderlinge toestemming toe te staan.
» De rechtbank, na te 'hebben
vastgesteld dat de man de Britse
nationaliteit en de echtgenote de
Italiaanse nationaliteit bezat, had in
haar vonnis van 2 april 1976 beslist
dat die vordering niet kon worden
toegestaan op grond dat, aange~ien
de toepassing van hun respectleve
nationale wet op die buitenlandse
echtgenoten betrekkelijk de gronden tot echtscheiding tot uiteenlopende oplossingen leidde, de Belgische rechter de meest strikte van
beide wetgevingen moest toepassen,
ten deze de Italiaanse wet die de
echtscheiding door onderlinge toestemming niet kent.
, Het arrest van het Hof van
Beroep te Brussel overweegt daarentegen dat de oplossing voorbij
moet gaan aan de strikte toepassing
van het beginsel vervat in artikel 3
van het Burgerlijk Wetboek; dat,
wanneer de echtgenoten het voiledig eens zijn over het beginsel e!l
de modaliteiten van de echtscheiding en zij, door hun volgehouden
wil om bij onderlinge toestemming
uit de echt te te scheiden, hebben
aangetoond dat zij het eens zijn om
de wettelijke gevolgen te dragen
van het feit dat het gemeenschappelijk leven onuitstaanbaar is geworden, aan het derde lid van artikel 3
van het Burgerlijk Wetboek niet de
strikte uitlegging moet gegeven
worden die aangenomen was v66r
de inwerkingtreding van de wet van
27 juni 1960; dat die wet met name
de ontbinding heeft toegestaan van
het huwelijk tussen een Belgische
onderdaan en een buitenlandse
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voorkomend geval, de nationale wet
van laatstgenoemde; dat de wetgever van 1960 de echtscheiding door
onderlinge toestemming van twee
buitenlandse echtgenoten uit het
toepassingsveld van die wet heeft
uitgesloten om te vermijden dat
echtgenoten, waarvan de nationale
wet die vorm van echtscheiding niet
kent, geneigd zouden zijn om ten
onrechte een beroep te doen op de
tussenkomst van Belgische rechtbanken door in ons land een fictieve woon- of verblijfplaats te vestigen; dat ten deze elke fraude van
die aard evenwel is uigesloten; dat
dus, gelet op de tekortkoming van
de nationale wet als aanknopingsfactor, moet gezocht worden naar
een subsidiair criterium; dat ten
deze moet worden verwezen naar de
wet van de effectieve woonplaats
van de echtgenoten; dat de integratie van die buitenlandse echtgenoten vooral in Belgie is gebeurd, zij
hebben zich in dit land definitief
gevestigd en oefenen of hebben er
heiden een beroep uitgeoefend; dat
de echtgenoten bijgevolg kunnen
aanspraak maken op de toepassing
van de Belgische wet en dat hen de.
echtscheiding door onderlinge toestemming moet worden toegestaan.
, Die beslissing is strijdig met de
thans in Belgie geldende wettelijke
bepalingen.
, Uit artikel 3, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek volgt inderdaad
dat de Belgische wetten betreffende
de staat en de bekwaamheid van de
personen toepasselijk zijn op de
Belgen, ook wanneer zij in het
buitenland verblijven, en dat de
vreemdelingen in Belgie, betrekkelijk de staat en de bekwaamheid
van de personen, in beginsel onderworpen zijn aan hun nationale wet.
'' In Belgie worden buitenlandse
wetten betreffende de staat en
bekwaamheid van de personen
slechts dan niet toegepast wanneer
zij strijdig zijn met de beginselen
van Belgische internationale openbare orde.

, De wet van 27 juni 1960 is
weliswaar afgeweken van de beginselen van voornoemd artikel 3,
derde lid, doch zij heeft haar toepassingsgebied beperkt tot de gevallen waarin het gaat over de toelaatbaarheid van de echtscheiding op
grond van bepaalde feiten, wanneer
beide echtgenoten vreemdelingen
zijn, en over de toelaatbaarheid van
de echtscheiding, wanneer de ene
echtgenoot Belg is en de andere
vreemdeling, en over de vaststelling
van de gronden tot echtscheiding.
, Deze wet die aldus haar toepassingsveld beperkend heeft ·bepaald
kan bijgevolg niet uitgebreid worden tot de gevallen die daarin niet
werden voorzien; zulks geldt met
name voor de echtscheiding door
onderlinge
toestemming
tussen
vreemdelingen.
, De staat van de echtgenoot
wordt in dit geval, ingevolge de
wetgeving
van
het
Verenigd
Koninkrijk waarvan hij een onderdaan is, geregeld door de wet van
de woonplaats, waarnaar door de
Britse wet wordt verwezen, zodat de
echtgenoot op grond van artikel 3,
derde lid, van het Burgerlijk Wethoek het recht heeft de ontbinding
van het huwelijk door onderlinge
toestemming te vragen; de echtgenote daarentegen die een Italiaanse
onderdaan is kan ingevolge dezelfde
bepaling en overeenkomstig haar
nationale wet geen aanspraak
maken op hetzelfde recht, aangezien
het Italiaanse recht de echtscheiding door onderlinge toestemming
niet aanvaardt.
, Dit rechtsconflict moet op basis
van genoemd artikel 3, derde lid,
worden beslecht.
» Het gaat niet op de huwelijksband te verbreken ten aanzien van
.de ene echtgenoot en in stand te
houden ten aanzien van de andere.
Een enkele regel voor beide echtgenoten dringt zich op .. Het is echter
onaanvaardbaar dat het huwelijk
zou kunnen ontbonden worden door
een echtscheiding bij onderlinge
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nationale wetten toegestaan en door
de andere verboden wordt.
» Het arrest kon dus de echtscheiding door onderlinge toestemming
niet toestaan zonder artikel 3, derde
lid, van het Burgerlijk Wetboek te
schenden.
» Om die redenen, vordert de
ondergetekende procureur-generaal
dat het het Hof moge behagen het
voornoemd arrest van 23 maart 1977
van het Hof van Beroep te Brussel
in het belang van de wet te vernietigen; te bevelen dat van zijn arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing.
» Brussel, 29 november 1978,
>> Voor de procureur-generaal,

De advocaat-generaal,
» (get.) E. Krings »;
Gelet op het vandaag gewezen
arrest waarbij het Hof de voorzienlng heeft verworpen die te la::tt
vv-erd ingesteld tegen het aangeklaagde arrest dat kracht van
gew-ijsde heeft verkregen; gelet op
de artikelen 1089 tot 1091 e21
1117 van het Gerechtelijk Wetboek,
met overname van de motieven van
genoemde
vordering,
vernietigt,
doch enkel in het belang van de
wet, het aangeklaagde arrest dat op
23 maa:rt 1977 door het Hof van
Beroep te Brussel werd gewezen;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de. vernietigde beslissing.
»

14 december

1978 -

1• kamer -

Voorzilter : de h. Meeus, raadsheer, wnd.
voorzitter - Verslaggever : Baron V1n~otte Gel1jkluidende conclusie van de
h. Krings, advocaat-generaal.

1' KAMER - 14 december 1978

HUUR VAN GOEDEREN -

HUUROVEREENKOMST IN RET ALGEMEEN - HTJUROVEREENKOMST BETREFFENDE ONROEREND GOED

BURGERLIJK WETBOEK, ART.
DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPALING.

1743 -

Onverminderd de regels betreffende de
pacht en de handelshuurovereenkomsten in het bijzonder, is art. 1743 B. W:,
zonder onderscheid, van toepassing op
aile huurovereenkomsten die betrekking hebben op onroerende goederen
of gedeelten daarvan, zoals o.m. de
puntgevel van een gebouw die
gebruikt wordt om er aanplakbiljetten
op te bevestigen (1).
(BELGISCHE STAAT T. HERMIA)
ARREST ( vedaJing)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 23 november 1977 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
scb"nding van de artikelen 1134, 1135,
1165 en 1743 van het Burgerlijk Wethoek, genoer:.1d artikel 17 43 als gewijzigd
bij de wet van 4 november 1969,
artikel 2, A, l',
doordat, het vonnis de stelling van
eiser, die tegen verweerders rechtsvordering had aangevoerd dat de geregistreerde
huurovereenkomst
van
16 april 1967 hem niet verbond en aan
hem- niet kon worden tegengeworpen
omdat genoemd artikel 1743 niet toepasselijk is op de huur van aile onroerende
(1} Over de oorsprong van de bepaling van
art. 1743 B.W., zie LoisEL, lnst. Const., B. III, d.
VI. Over de verantwoording van die bepaling
tijdens de voorbereiding van het Burgerlijk
Wetboek, zie PLANIOL: Dalloz Per. 1893, I, 161.
Die verantwoording die door het Hof in zijn
arrest van 11 januari 1926 (Bull. en Ps., 1926, I,
165} is aangenomen, is fel bekritiseerd door
DE PAGE, d. IV, nr. 763 en vlg., biz. 783 en 784.
Volgens De Page zou art. 1'143 enkel de
bescherming van de verhuurder beogen. Die
opvatting is we! te strak. Het spreekt vanzelf
dat de bepaling van art. 1743 ook aan de
huurder ten goede komt.
In de opvatting van het Franse Hof van
Cassatie is de concessie van jachtrecht een
huurovereenkomst en daarom beslist het dat
art. 1743 op die overeenkomst toepasselijk is
(Cass. fr. 10 januari 18~3, D.P. 1893, I, 161 en
de noot van PLANIOL, S1rey, 1893, I, 185, en de
noot van EsMEIN-AUBRY en RAU, EsMEIN, d!. V.,
277). Dat hoog gerechtshof heC!ft oak beslist
dat een muur in huur nemen om er reclameborden te plaatsen een · huurovereenomst is.
(Cass. fr. 3 maart 1925, Rec. Gen., 163·44). Zie
ook S!MONT en DE GAVRE, « Examen _de jpri-·
dence en matiere de contrats speciaux », in
Rev. crit. jur. beige, 19'77, 272 en de daarin
vermelde techtspraak.
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hui.zen en landeigendommen en dat de
puntgevel die hij aan de verweerder had
afgestaan als reclameruimte, noch een
huis noch eeri landeigendom is, verwerpt
op grond dat « artikel 1743 behoort tot
de afdeling I van hoofdstuk II van
titel VIII van het Burgerlijk Wetboek,
genaamd ' Regels die aan de huur van
huizen en aan die van landeigendommen
gemeen zijn '; ... dat die bewoordingen
ongetwijfeld de huur van delen van
huizen en met name van appartementen
omvatten; dat zij moeten worden begrepen, zonder uitbreiding bij analogie,
doch met inachtneming van de bedoeling van de wetgever, in de zin van de
huur van gebouwde onroerende goederen, waarin de litigieuze huur is
begrepen »,

terwijl de gehuurde zaak, in de zin
van artikel 1743 van het Burgerlijk.
Wetboek, zoals volgt uit het opschrift
van afdeling I van hoofdstuk II van
titel VIII van genoemd Wetboek, een
huis of een landeigendom moet zijn,
hetgeen niet het geval is wanneer zoals
ten deze de verhuurde zaak een puntgevel is die als reclameruimte wordt afgestaan; daaruit volgt, enerzijds, dat eiser,
in strijd met de beslissing van het
vonnis, niet verbonden was door de op
26 april 1967 geregistreerde huurovereenkomst en als koper van de verhuurde
zaak verweerder kon uitzetten (schending van artikel 17 43 van het Burgerlijk
Wetboek, gewijzigd bij de wet van
4, november 1969, artikel 2, A, 1o) en
anderzijds,
dat,
nu
voornoemd
m'tikel 1743 niet toepasselijk was, de
huurovereenkomst van 26 april 1967 niet
werkte tegen eiser en deze daarmee als
" res inter alios acta » niets uitstaande
had (schending van de artikelen 1165 en
voor zover als nodig 1134 en 1135 van
het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat de algemene
bewoordingen van de bepalingen
houdende
afdeling
I
van
hoofdstuk II, van titel VIII van
boek III van het Burgerlijk Wethoek, en ook de grondslag van het
daartoe behorende artikel 1743, een
beperking van de toepassing van
genoemd artikel tot de huren die
betrekking hebben op huizen die
voor bewoning zijn bestemd, uitsluiten;

Overwegende dat de wetgever
weliswaar vooral de bewoning van
een onroerend goed door een persoon heeft beoogd, wat blijkt uit het
woord « uitzetten », doch dat uit die
tekst niet kan afgeleid worden dat
die bepaling niet toepasselijk zou
zijn op een gedeelte van een onroerend goed, zoals een puntgevel;
Overwegende dat artikel 1743
immers strekt om het huurcontract
betreffende een onroerend goed te
doen eerbiedigen door de koper van
het verhuurde goed, zowel in het
belang van de verhuurder als van
de huurder, en met name laatstgenoemde het genot van het gehuurde
goed te verzekeren zoals de verhuurder hem dat had verleend;
Overwegende dat die bepaling bijgevolg, onverminderd de regels
betreffende de pacht en de handelshuurovereenkomsten in het bijzonder, zonder onderscheid moet toegepast worden op alle huren die
betrekking hebben op gebouwen of
gedeelten daarvan, zelfs wanneer zij
niet voor bewoning bestemd zijn;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1108,
inzonderheid tweede lid, 1121, 1122, 1134,
1135, 1165, 1319, 1320 en 1322 van het
Bmgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis, om te beslissen
dat eiser de huurovereenkomst van
26 april 1967 moet eerbiedigen betrekkelijk het genot van de puntgevel voor
publicitaire doeleinden, en om eiser te
veroordelen tot betaling van schadevergoeding aan verweerder wegens vervroegde beeindiging van die overeenkomst op 31 december 1972, oordeelt
" dat, wanneer men artikel 1743 van het
Burgerlijk Wetboek niet toepast, men
toch zou moeten beslissen, op grond van
de uitlegging van artikel 4 van het
huurcontract in verband met de vermelding betreffende dat contract in de
verkoopakte, dat de beide gedingvoerende partijen de gemeenschappelijke
bedoeling hebben gehad op het ogenblik
van de verkoop de huur te eerbiedigen
en voort te zetten ten voordele van de
huurder; dat de verhuurder zich in
artikel 4 van de huurovereenkomst had
verbonden om « in geval van verkoop
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koper met het oog op het voortzetten
van de huur ... »; dat de akte van aankoop
van appellant vermeldde « De puntgevel
van het huis is verhuurd aan de firma
" Publicite Hermia >> volgens het behoorlijk
geregistreerde
contract
van
25 april 1967; dat ook in de onderstelling
dat er geen wettelijke verplichting
bestoncl, uit het samenbrengen van
beide bepalingen niets anders zou kunnen worden afgeleid dan dat de koper
(appellant, thans eiser) zich heeft verbonden de verplichtingen van de huurovereenkomst over te nemen; dat in de
tegenovergestelde onderste!ling, geYntimeercle (thans verweerder) een verhaal
tegen de verkoper zou gehad hebben,
wat klaarblijkelijk strijdig zou zijn
geweest met de bedoeling van die verko-·
per bij de vermelding in de aankoopakte
van het bestaan van een « behoorlijk
gereg1streerde , huurovereenkomst, dat
de vermelclende vorm van de tekst van
da.t heeling der huurovereenkomst in de
aankoopakte, verklaard zou kunnen worden door het feit dat, in die periode, de
ambtenaren van het aankoopcomite,
althans sommigen onder hen, en wellicht degene die zich met de litigieuze
aankoop heeft ingelaten, zich in rechte
verbonden achtten (cfr. bepaalde brieven
van dat comite die, in verband met
andere gevallen, in geYntimeerdes dossier voorkomen), dat appellant niet zou
verbonden zijn door het beding van de
huurovereenkomst waarbij hij geen partij was, doch door de vermelding in de
aankoopakte van de
behoorlijk
geregistreerde
,
huurovereenkomst,
welke vermelding aileen een betekenis
verkrijgt in het Iicht van het beding van
de huurovereenkomst; dat, nu artikel 3
(in werkelijkheid artikel 4) van de aankoopakte, volgens hetwelk appelant
vanaf 1 januari het genot van het goed
zal verkrijgen, de betrekkingen tussen
koper en verkoper beoogt, doch niet de
bestaande huurovereenkomsten, behoudens het recht van de koper om vanaf
1 januari de huurgelden te innen "•
,terwijl, eerste onderdeel, door te zeggen dat eiser de huurovereenkomst van
26 april 1967 moet eerbiedigen krachtens
artikel 4 ervan, waarin wordt bepaald
dat de verhuurder bij verkoop van het
gebouw deze overeenkomst zal doen
overnemen met het oog op de voortzetting van de verhuring door de koper, het
vonnis het feit miskent dat eiser geen
partij was bij de huurovereenkomst van
16 april 1967, de bewijskracht van de

vermeldingen ervan miskent, inzonderheid haar artikel 4 (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek en daaraan op
onwettige wijze gevolgen hecht die zij
niet
hebben
(schending
van
de
artikelen 1108, inzonderheid tweede lid,
1122, 1134, 1135 en 1165 van het Burgerlijk Wetboek),

tweede onderdeel, artikel 4 (en niet
3 zeals in het vonnis wordt gezegd) van
de voorwaarden van de verkoopakte van
7 juli 1972, nu het bepaalt dat de Staat
het genet heeft van de eigendom vanaf
1 januari eerstkomend, impliceert dat
eiser niet de bedoeling had vanaf die
datum de verhuring van de puntgevel te
dulden, en uitsluit dat eiser ten gunste
van verweerder door een beding ten
behoeve van een derde en door de
vermelding in de ver koopakte van
7 juli 1972 van de behoorlijk geregistreerde
huurovereenkomst
van
26 april 1967, zou hebben beloofd de
lopende huur van de puntgevel te eerbiedigen, waaruit volgt dat het vonnis de
regels van het beding ten behoeve van
een derde miskent (schending van de
artikelen 1121, 1134 en 1135 van het
Burgerlijk Wetboek, alsmede de verbintenissen uit artikel 4 van de voorwaarden van de verkoopakte van 7 juli 1972
en van de vermelding in die akte van de
behoorlijk geregistreerde overeenkomst
van 26 april 1967 (schending van de
artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk
Wetboek) en ook de bewijskracht miskent van de bepalingen van genoemd
artikel 4 en van de genoemde vermelding (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek):

Overwegende dat het vonnis, om
eiser te veroordelen tot betaling van
schadevergoeding aan verweerder
wegens vervroegde beeindiging van
de huurovereenkomst, zegt dat
artikel 1743 van het Burgerlijk Wethoek toepasselijk is op de huur van
de puntgevel die aan verweerder als
reclameruimte was afgestaan;
Overwegende dat, nu die overweging volstaat om de beslissing wettelijk te verantwoorden, het middel,
dat de ten overvloede gegeven
motieven van het vonnis bekritiseert, bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is;

-451Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
14 december 1978 1' kamer
Voorzitter : de h. Meeus, raadsheer,
waarnemend voorzitter - Verslaggever :
mevr. Raymond-Decharneux
Gelijkluidende conclusie van de h. Krings,
advocaat-generaal.

1' KAMER -15 december 1978

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN VAN DE
VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL, IN KORT GEDING, UITSPRAAK
DOENDE INZAKE HANDELSPRAKTIJKEN BESLISSINGEN MET GEZAG VAN GEWIJSDE.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN VAN DE
VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL IN KO)tT GEDING, UITSPRAAK
DOENDE INZAKE HANDELSPRAKTIJKEN BESLISSINGEN MET GEZAG VAN GEWIJSDE.

1" en 2" De voorzitter van de rechtbank
van koophandel in kart geding uitspraak doende, inzake handelspraktijken, beslist over de zaak zelf en de
aldus door hem gewezen beslissingen
hebben gezag van gewijsde (1).
(Artt. 55 tot 59, wet 14 juli 1971.)
(SMOLDERS T. GOS, MEURICE N.V.)
ARREST

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 8 juni 1977 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322, 1350, in het bijzonder 3", van het
Burgerlijk Wetboek, 23 tot 28 van het
Gerechtelijk Wetboek, 3 van het koninklijk besluit nr. 55 van 23 december 1934,
en/of 55 tot 59 van de wet van
14 .juli 1971 op de handelspraktijken en,
voor zoveel als nodig, 97 van de Grandwet,
(1) Raadpl. FREDERICQ, Handboek van het
Belgisch Handelsrecht, uitg. 1976, nr. 464,
b)z. 503; DE CALUWE, DELCORDE en LEURQUIN, Les
pratiques du commerce, nr. 781, biz. 856 en
Rep. prat. de dr. beige, V' Propi:iete commerciale, nrs. 160 tot 162.

doordat het arrest de vordering van
verweerder ontvankelijk verklaart en
eiser veroordeelt tot betaling van een
schadevergoeding omdat hij een quasidelictuele fout zou hebben begaan en
doordat het arrest, om de conclusie van
eiser, waarin hij uiteenzette dat het Hof
van Beroep te Luik bij arrest van
13 maart 1972 reeds had beslist dat eiser
geen onrechtmatige daad had gepleegd,
te beantwoorden, beslist : « dat appellant
(thans eiser) tevergeefs de kracht van
gewijsde (door hem betiteld non bis in
idem) van het arrest van 13 april 1972
van het Hof van Beroep te Luik inroept,
wijl dat arrest de grond van huidige
betwisting niet beslecht heeft, uitspraak
doende in hoger beroep betreffende een
beschikking ii]. kort geding "•
terwijl, eerste onderdeel, het arrest
van 13 april 1972 geen uitspraak deed in
hoger beroep betreffende een beschikking in kort geding, doch betreffende
een beschikking van de voorzitter van de
rechtbank van koophandel, zetelend valgens de r2ge!s van de rechtspleging in
kort gecl.ing, zodat het arrest de bewijskracht van het ·arrest van het Hof van
Beroep te Luik van 13 april 1972 miskent (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek);
tweede onderdeel, in het arrest van
het Hof van Beroep te Luik van
13 april 1972 de voorzitter van de
rechtbank van koophandel onbevoegd
werd verklaard op grand : << dat de
voorzitter van de rechtbank van koophandel, zetelend volgens de regels van
de rechtspleging in kort geding, aileen
bevoegd is een verbod op te "!eggen of
kennis te nemen van een vordering tot
ophouden, wanneer de gei:ncrimineerde
feiten, omdat zij strijdig zijn met de
eerlijke gebruiken en daden van oneerlijke mededinging inhouden, van aard
zijn een vordering in verantwoordelijkheid op basis van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek te rechtvaardigen;
dat in casu appellant (thans eiser) bieren
en waters Artois verkocht in voornoemde gemeenten, wetende dat gei:ntimeerde er de exclusieve afzet had; dat
zijn handelwijze echter niet als een
oneerlijke mededinging kan worden
bestempeld; dat hij geen onrechtmatige
daad heeft gesteld door contractbreuk te
plegen, daar hij door geen enkele verbintenis verbonden was, noch tegenover
gei:ntimeerde (thans verweerder) noch
tegenover de brouwerij Artois; dat
appellant (thans eiser) evenmin een
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de oorspronkelijke vordering van
verweerder
onontvankelijk
was
ingevolge het adagium " non his in
idem )), vermits het Hof van Beroep
te Luik, op boger beroep tegen. een
beslissing van de voorzitter van de
rechtbank van koophandel,. zetelend
volgens de regels van de rechtspleging in kort geding, bij arrest van
13 april 1972 aannam dat door eiser
geen onrechtmatige daad werd
gepleegd, zelfs niet als medeplichtige;
Overwegende dat uit de door eiser
voorgebrachte gelijkvormige uitgifte
van bedoeld arrest van het Hof van
Beroep te Luik blijkt dat clit hof het
bestreden bevelschrift van de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel
te
Tongeren · van
28 september 1971 vernietigde en
voor recht zegde dat de voorzitter
deJ"de ondeJ"deel, de bestreden beslisvan de rechtbank van koophandel
sing, door te oordelen dat een arrest onbevoegd was en daartoe als
uitspraak doende in hoger beroep
beweegredenen inriep : « dat. de
betreffende een beslissing van de voor- voorzitter van de rechtbank van
zitter van de rechtbank van koophandel,
koophandel, zetelend volgens . de
kennis nemende van de zaak met toepassing van artikel 3 van het koninklijk rechtspleging in kort geding, alleenbesluit nr. 55 van 23 december 1934, tot lijk bevoegd is een verbod op te
bescherming van de voortbrengers, han- leggen of kennis te nemen. van een
delaars en verbruikers tegen zekere vordering tot ophouden, wanneer de
handelwijzen strekkende tot het ver- ge'incrimineerde feiten, omdat zij
draaien van de normale voorwaarden strijdig zijn met de eerlijke gebruivan de mededinging, en/of van de ken en daden van oneerlijke medeartikelen 55 tot 59 van de wet van
14 juli 1971 op de handelspraktijken, dinging inhouden, van aard zijn een
uitspraak doet in hoger beroep van een vordering in verantwoordelijkheid
beschikking in kort geding, deze wetsbe- op basis van artikel 1382 van het
palingen miskent vermits zij precies Burgerlijk Wetboek te rechtvaardfvermelden dat de vorderingen niet inge- gen; dat aldus uitgesloten zijn :
steld worden in kort geding, doch over- a) de namaak van merken, b) alsook
eenkomstig de regels van de rechtsple- de brevetten, c) de zuivere contracging in kort geding en zodoende geen .tuele
tekortkomingen
waarvoor
wettelijk bezwaar uitmaken tegen het
toekennen van gezag van gewijsde aan aileen de actio ex contractu en niet
de beslissing waarop deze procedure de actio ex delicto bestaat; dat ten
uitmondt (schending van artikel 3 van deze appellant (thans eiser) bieren
het koninklijk besluit nr. 55 van en waters Artois verkocht in 'voor23 december 1934, tot bescherming van noemde gemeenten, wetende dat
de voortbrengers, handelaars en verbrui- ge!ntimeerde (thans verweerder) er
kers tegen zekere handelwijzen strek- de exclusieve afzet had; dat zijn
kende tot het verdraaien van de normale handelwijze echter niet' als e~n
voorwaarden van de mededinging, en/of
van de artikelen 55 tot 59 van de wet oneerlijke mededinging kan: worden
van
14 juli
1971
op de
han- ]Jestempeld; dat hij geen o:O:rechtmatige daad heeft gesteld door condelsprajdijken) :

onrechtmatige daad heeft gesteld als
medeplichtige van een contractbreker
daar benutten van andermans contractbreuk zonder verzwarende omstandigheden niet als een onrechtmatige daad
dient aangezien te worden; dat ge'intimeerde (thans verweerder) het bewijs
van het bestaan van dergelijke verzwarende omstandigheden niet bijbrengt of
aanbiedt zulkdanig bewijs te leveren ''•
zodat dat arrest van 13 april 1972, om de
voorzitter van de rechtbank van !wophandel onbevoegd te verklaren, wel
degelijk de grond van de huidige betwisting heeft onderzocht en beslecht, zodat
het arrest ook desbetreffend de bewijskracht van het arrest van 13 april 1972,
tussen
partijen
gewezen,
miskent
(schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek) alsmede het gezag van gewijsde
van
dat
arrest
(schending
van
artikel 1350, meer bepaald 3", van het
Burgerlijk
Wetboek
en
van
de
artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk
Wetboek);
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geen enkele verbintenis verbonden
was, noch tegenover gei:ntimeerde
(thans verweerder) noch tegenover
de .-Brouwerij Artois; dat trouwens
het vestigen van een onthoudingsplicht op de kennis van andermans
contractuele exclusiviteit een schending zou betekenen van artikel 1165
van het Burgerlijk Wetboek; dat de
eerste rechter eveneens artikel 1165
van het Burgerlijk Wetboek zou
schenden door vol te houden dat de
onthoudingsplicht, gesteund op een
eenvoudige kennis van een contractuele exclusiviteit voorgeschreven is
door de enkele inachtname van
eerlijke ·- . handelsgebruiken;
dat
appellant (thans eiser) evenmin een
onrechtmatige daad heeft gesteld
als medeplichtige van een contractbreuk, daar het benutten van andermans contractbreuk zonder verzwarende omstandigheden niet als
onrechtmatige daad client aangezien
te worden; dat ge!ntimeerde (thans
verweerder) het bewijs van dergelijke omstahdigheden niet bijbrengt
of aanbiedf zulk bewijs te leveren »;
Overwegende dat hieruit blijkt
dat het Hof van Beroep te Luik,
enerzijds, geenszins uitspraak deed
in hoger beroep « betreffende een
beschikking in kort geding », zoals
het bestreden arrest voorhoudt,
doch wel betreffende een beslissing
van de voorzitter van de rechtbank
van koophandel, zetelend als in kort
geding, welke beslissing zowel in
het kader van de wet van
14 juli 1971 als in het kader van het
door ·de Rechtbank te Tongeren ten
onrechte nog ingeroepen koninklijk
besluit nr. 55 van 23 december 1934
een beslissing. ten gronde is en
derhalve het gezag van het rechterlijk gewijsde heeft, en, anderzijds, a!
was · het om tot de onbevoegdheicl
van de eerste rechter te besluiten,
de grond van de zaak heeft onderzocht;
. Overwegende dC).t de door het
arrest van het Hof van Beroep te
Luik ingeroepen redenen de noodzakelij~e . steun vormen voor. het

beschikkende gedeelte en dit uitleggen, zodat het gezag van het reci:terlijk gewijsde zich. ook tot d1e
redenen uitstrekt;
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat de vordering
ingeleid door het gerechtsdeurwaardersexploot van 14 november 1974
ook het betalen van schadevergoeding beoogt voor de feiten die
aanleiding gaven tot het arrest van
het Hof van Beroep te Luik van
13 april 1972;
Overwegende dat, zo, wat deze
feiten betreft, de vordering die aan~
Ieiding gaf tot bovenvermeld arrest
van 13 april 1972 en die welke tot
het bestreden arrest heeft geleid,
een verschillende sanctie ten laste
van eiser beoogden - te weten in
het ene geval opleggen van yerbod
en in het andere geval betalen van
schadevergoeding - het voorwerp
van de betwisting nochtans in beide
gevallen hetzelfde was, namelijk de
al of niet strijdigheid met de eerlijkheid op handelsgebied van de
aan eiser verweten daden, zodat het
bestreden arrest niet zonder in
tegenspraak te komen met het
arrest v;m het Hof van Beroep te
Luik van 13 april 1972 kon beslissen
dat eiser handelde als derdemedeplichtige en dat hij een quasidelictuele fout beging;
Overwegende dat de feiten van
latere datum dan die welke aanleiding geven tot het arrest van het
Hof van Beroep te Luik van
13 april 1972, hoewel van dezelfde
aard nochtans andere feiten zijn,
waa.::Voor de krach'G van gewijsde
van bedoeld arrest niet kan worden
ingeroepen;
Overwegende dat het bestreden
arrest, nu het, stoelend op de in het
middel weergegeven redengeving,
voor de gezamenlijke feiten, zowel
voor die welke aanleiding gaven tot
het arrest van het Hof van Beroep
te Luik van 13 april 1972 als voor
die van latere datum, als schadevergoeding een enkel bedrag toekent,
de in het middel ingeroepen wetsbepalingen schendt;
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Overwegende dat, nu het arrest
bij bevestiging van het bestreden
vonnis de uitspraak aan de in
tussenkomst gedaagde partij naamloze vennootschap << Meurice >>
gemeen verklaart, er aanleiding toe
bestaat ook onderhavig arrest aan
verweerster gemeen te verklaren;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van
het thans gewezen arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; verklaart
dit arrest gemeen aan de naamloze
vennootschap << Meurice >>; houdt de
kosten aan en zegt dat erover door
de feitenrechter zal worden beslist;
verwijst de zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
15 december 1978 1" kamer Vooi"zitter : de h. Wauters, eerste voorzitter - Ve1-slaggever : de h. Boon Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal Advocaten :
mrs. Butzler, van Heeke.

1" KAMER -

15 december 1978

1° GEMEENTE

GEMEENTERAAD
GEMEENTERAADSLID DAT DEELNEEMT AAN
EEN BERAADSLAGING IN VERBAND MET DE
AANNEMING VAN EEN PLAN VAN AANLEG EN
DAT EIGENAAR IS VAN EEN TERREIN DAT IN
HET PLAN IS GELEGEN GEBREK AAN
RECHTSTREEKS BELANG.

2° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLLJKE ZAKEN - MIDDEL DAT OP EEN VERKEERDE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN
BESLISSING BERUST - MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

1° Het belang dat, Juidens ad. 68, 1", van
de Gemeentewet van 30 maai"t 1836,
een gemeenteraadslid verbiedt tegenwoordig te zijn bij .een beraadslaging
of besluit is een persoonlijk en rechtstreeks, reeds verkregen en dadelijk
belang; door tegenwoordig te zijn bij
de beraadslaging of besluit van de
gemeenteraad over de goedkeuring
van een plan van aanleg, nu het
eigenaar is van een terrein dat in het
aldus goedgekeurde plan van aanleg is
gelegen, beslist een gemeenteraadslid

niet over zaken waarbij bet een rechtstreeks belang heeft maar over zaken
van collectief belang (1).
2°

Feitelijke grondslag mist het middel
dat op een verkeerde uitlegging van de
bestreden beslissing berust (2).

(HOSTENS, VANDENBULCKE CHR., E.A., WYFFELS
T. GEMEENTE OOSTDUINKERKE)
ARREST

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 27 mei 1977 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 68,
inzonderheid 1°, van de Gemeentewet
van 30 maart 1836, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de op artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek gesteunde
vordering van de eisers tegen verweerster verwerpt waarin als fouten werd
ingeroepen het feit dat het bijzonder
plan van aanleg werd goedgekeurd met
miskenning van artikel 68 van de
Gemeentewet en dat op aangrenzend
terrein hoogbouw wordt toegelaten zonder verplichting garages te bouwen terwijl op het terrein van de eisers een
parkeerterrein wordt ingericht, zulks op
grond dat geen nietigheid volgt uit het
feit dat een gemeenteraadslid deelneemt
aan de beraadslaging of het besluit van
de gemeenteraad in verband met de
aanneming van een plan van aanleg
zelfs als hij eigenaar is van een goed dat
in het goedgekeurde plan van aanleg is
gelegen, daar hij, door tegenwoordig te
zijn bij zulke beraadslaging of besluit,
niet beslist over zaken waarbij hij een
rechtstreeks belang heeft maar over
zaken van collectief belang en dat de
toelating tot bouwen op aangrenzende
percelen en de aanleg van een parkeerterrein op het perceel van de eisers
gebeurt in het raam van een bijzonder
plan van aanleg,
terwijl het gemeenteraadslid dat eigenaar is van een perceel waarop hoogbouw wordt toegelaten zonder verplichting garages te bouwen met oplegging
{1) Raadpl. Raad van State 25 nov. 1969
(R.S. 1969, 1070) en 8 maart 1973 (Pas. 1975, IV,
5).
{2) Cass. 29 juni 1978 (A.C., 1978, 1273).
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terrein dat tot parkeerterrein wordt
bestemd, bij de beraadslaging en hP.t
besluit dat dez~ gevolgen heeft, niet
enkel over zaken van collectief belang
beslist maar ook over een zaak waarbij
hij een rechtstreeks belang heeft zodat
de totstandkoming van het besluit met
medewerking van dat gemeenteraadslid
als een onrechtmatige daad moet worden beschouwd :

Overwegende dat het arrest niet
beslist dat het gemeenteraadslid dat
eigenaar is van een perceel waarop
hoogbouw wordt toegelaten zonder
verplichting garages te bouwen met
oplegging van een bouwverbod op
een naburig terrein, dat tot parkeerterrein wordt bestemd, bij de
beraadslaging en het besluit <;l.at
deze gevolgen heeft, over zaken van
collectief belang beslist, doch enkel
dat er geen nietigheid volgt uit het
feit dat een gemeenteraadslid deelneemt aan de beraadslaging of het
besluit van de gemeenteraad in
verband met de aanneming van een
plan van aanleg, zelfs als hij eige-naar is van een goed, dat in het
goedgekeurde plan is gelegen en dat
het, door tegenwoordig te zijn bij
zulke beraadslaging of besluit niet
beslist over zaken waarbij hij een
rechtstreeks belang heeft maar over
zaken van collectief belang;
Overwegende dat inderdaad het
loutere feit van eigenaar te zijn van
een goed dat in het goedgekeurde
plan van aanleg is gelegen, het door
artikel 68, 1°, van de Gemeentewet
bedoelde rechtstreeks belang van
het gemeenteraadslid of van de
burgemeester, hetzij
persoonlijk
hetzij als gelastigde voor of na zijn
verkiezing, niet aantoont;
Overwegende dat het middel niet
kan aangenomen worden;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 92, 93 van de
Grondwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 556 van het Gerechtelljk
Wetboek,
doordat het arrest de op artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek gesteunde
vordering van de eisers tegen vervveerster verwerpt waarin als fout werd

ingeroepen het feit dat bet bijzonder;
plan van aanleg werd goedgekeurd meti
miskenning van artikel 68 van de
Gemeentewet, zulks op de grand dat de
nietigheid van de gemeenteraadsbeslissing niet werd gevraagd of uitgesproken
door de Raad van State,
terwijl een op een onrechtmatige daad
van een gemeente gesteunde vordering
tot schadevergoeding tot de bevoegdheid
van de rechtbanken behoort ook wanneer die onrechtmatige daad aanleiding
had kunnen geven tot nietigverklaring
van de gemeentelijke beslissing door de
Raad van State en de omstandigheid dat
geen beroep bij de Raad van State werd
ingediend de bevoegde rechtbank niet
vrijstelt van bet onderzoek van de vraag
of de gewraakte gemeenteraadsbeslissing geen onrechtmatige daad uitmaakt :

Overwegende dat het arrest, zo
het de opmerking van de eerste
rechter dat de nietigheid van de
gemeenteraadsbeslissing niet werd
gevraagd of uitgesproken door de
Raad van State, overneemt, niettemin het onderzoek van de aan
verweerster aangewreven fouten
niet afhankelijk stelt van een
beroep tot nietigverklaring bij deze
raad en integendeel, zoals uit het
tweede middel blijkt, de in verband
met deze fouten ingeroepen rniddelen in aanmerking neemt en verwerpt;
Dat het middel, dat stoelt op een
verkeerde interpretatie van het
arrest, feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
15 december 1978 1c kamer Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Boon Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal Advocaten :
mrs. van Heeke, Butzler.
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18 december 1978

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

AFSTAND - STRAFZAKEN VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSINGEN OP DE STRAFVORDERING EN DE
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BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING
AFSTAND VAN DE VOORZIENING TEGEN DE
BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - AFSTAND GEGROND OP DE
ENKELE REDEN DAT DIE BESLISSING EEN
EINDBESL!SSING
IS
IN
DE
Zli'<
VAN
ART. 416 SV.- AFSTAND DIE NIET ALS EEN
BERUSTING KAN WORDEN UITGELEGD GEVOLG.

2° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENBEDRIEGLIJKE BANKBREUK - EEN ENKELE
STRAF T.W. EEN HOOFDGEVANGENISSTRAF EN
EEN GELDBOETE, WEGENS DIE GECORRECTIONALISEERDE !VIISDAAD EN EEN WANBEDRIJF
' OPLICHTING > - STRAF WETTELIJK VERANTBESLISWOORD DOOR DAT WANBEDRIJF SING
WAARBIJ
BOVENDIEN,
WEGENS
BEDRIEGLIJKE BANKBREUK, WORDT BEVOLEN DAT ALLE BEDRIEGLIJK WEGGENOMEN
GOEDEREN, RECHTEN EN AANDELEN AAN DE
GEZAiVIENL!JKE
SCHULDEISERS
WORDEN
TERUGGEGEVEN EN DAT DE VEROORDEL!NG
BIJ UITTREKSEL WORDT BEKENDGEMAAKT BESLISSING DIENAANGAANDE NIET WETTELIJK VERANTWOORD VERNIETICING EN
VERWIJZING BEPERKT TOT HET BESCHIKKENDE GEDEELTE WAARB!J TERUGGAVE AAN
DE MASSA EN BEKENDMAKING WORDEN
BEVOLEN.

1° Wanneer de beklaagde zich in cassa-

tie heeft voorzien tegen de beslissingen op de tegen hem ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvordering en hij vervolgens van zijn voorziening afstand heeft gedaan in
zovel'l'e zij gericht was tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering,
om de enkele reden dat die beslissing
geen eindbeslissing is in de zin van
art. 416 Sv., kan die afstand niet als
een berusting worden uitgelegd en
verleent het Hof daarvan geen aide,
indien het vaststelt dat die beslissing
een eindbeslissing is (1).
2o In geval van

aanneming van het
middel dat hieruit is afgeleid dat niet
wettelijk verantwoord is de vel'OordeJing wegens bedrieglijke bankbreuk en
een enkele straf is uitgesproken, t. w.
een hoofdgevangenisstraf en een geldboete, wegens die gecorrectionaliseerde misdaad en een wanbednjf
" oplichting "' nu die straf wettelijk
verantwoord blijft door dat wanbedrijf,
zijn vernietiging en verwijzing beperkt
tot het beschikkende gedeelte waarbij,
we_gens bedrieglijke bankbreuk, wordt

(1) Cass., 8 nov. 1978, 284.

bevolen dat aile bedrieglijk weggenomen goederen, rechten en aandelen
aan de gezamenlijke schuldeisers worden teruggegeven en. de veroordeling
bij
uittreksel
wordt
bekendgemaakt(2).
(BERLIER T. BRAET E.A.)
ARREST ( vertaJing)

Het HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1978 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat eiser verklaard
heeft afstand te doen van zijn
voorziening in zoverre die gericht is
tegen de beslissingen op de tegen
hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen en voor die afstand als
enige reden heeft opgegeven dat die
beslissingen geen eindbeslissingen
zijn in de zin van artikel 416 van
het Wetboek van Strafvordering,
waarbij hij zich het recht heeft
voorbehouden daartegen opnieuw in
cassatieberoep te komen zodra over
die rechtsvorderingen een eindbeslissing zal zijn gewezen;
Overwegende dat bij ZIJD uitspraak over de rechtsvordering van
de eerste, derde, vierde, vijfde en
zesde verweerders, het arrest eiser
veroordeelt om aan voormelde verweerders, benevens de interesten en
de kosten van de beide instanties,
de vergoedingen te betalen die zij
bij voorraad vorderden op hoger
geraamde schadebedragen; dat bij
zijn uitspraak over de rechtsvordering van de echtgenoten HubotSterckx, het arrest aan die verweerders de door hen gevorderde som
van 27.078 frank plus de intresten
en de kosten toewijst en er zich
voor het overige toe beperkt aan die
partijen akte te verlenen van het
door
hen
voor
de
toekomst
gemaakte voorbehoud; dat het hof
van beroep zodoende zijn rechtsmacht heeft uitgeput;
-

(2) Raadpl. Cass., 16 okt. 1973 (A.C., 1974,
196), en 19 sept. 1978, 67.
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ein?beslissingen iijn in de zin ,vap
artlkel 416 van het Wetboek van
Strafvordering en onmiddellijk vatbaar waren voor cassatieberoep;
Dat er bijgevolg geen grond
bestaat om. akte te verlenen van de
afstand, hu die kennelijk op een
vergissi.gg . berust en niet als een
berusting kan worden uitgelegd; ·
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 496 van het Strafwetboek,
do01·dat het arrest, na de tenlasteleggingen ,B, C2, D, .E, Gl-~ bewezen te
hebben verklaard, eiser tot een gevangenis.straf van een jaar, waarvan .zes
maanden met uitstel van drie jaar, en
tot een geldboete van driehonderd frank
veroordeelt, en daarbij de provisioneel
ten. gunste van de burgerlijke partijen
uitgesproken veroordelingen bevestigt.op
grond « dat hoewel het dossier leert dat
de beklaagde Van Ghysegem de organisator is geweest van het door de naamloze vennootschap Asond toegepaste
contractensysteem en dat hij tot begin
mei 1974 ook de voornaamste beheerder
va:n die vennootschap is geweest, de
beklaagde Berlier, die op 8 mei 1974
afgevaardigd beheerder werd benoemd,
vervolgens de enige aansprakelijke
beheerder ervan is geworden... ; dat ook
al zou het nog zo zijn dat beklaagde bij
het begin van de werking van de naamloze vennootschap Asond geen weet had
van .het bedrieglijk . karakter van . de
contracten die Van Ghysegem door de
'kandidaat~televerkopers liet onderteke- .
nen, het hem zekei: niet kan ontgaan
zijn dat Asond onmogelijk kon voldoen
aan de bewuste contracten ·waarvan er
verscheideile · ondertekend werden nadat
hij reeds afgevaardigd en enig aansprakelijk beheet;der van de vennootschap
'geworden was; dat dus ten onrechte
wordt betoogd d'at a~leen de beklaagde
Van Gl;lysegem het door hem uitgedachte ,, systeem , heeft toegepast zodat
de beklaagde Berlier, die de strafbare
werkwijze van Van Ghysegem achterwege zou nebben gelaten, geen enkele
strafbare deelneming zou hebben gehad
aan het beheer van de vennootschap na
20 mei 1974 ... ; dat er na 20 .mei 1974 op
zijn minst nog vijf contracten bedrieglijketwijze werden afgetroggeld, te weten
de 'contracten die ondertekend werden
op 22, 26 en 29 mei, 17 en 26 juni 1974;
dat de beklaagde tevergeefs beweert dat

die vijf contracten buiten zijn weten
door ondergeschikten van hem gesloten
werden; dat het gewoon ondenkbaar is
dat die ondergeschikten daarbij zouden
gehandeld hebben zonder opdracht of
althans zonder toestemming van hem,
die toch afgevaardigd beheerder en als
dusdanig aileen belast was met het
beheer van de vennootschap; dat
beklaagde dus ontegensprekelijk deelgenomen heeft aan de voortzetting van de
door
Van
Ghysegem
uitgedachte
oplichting ''•
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
conclusie in hoger beroep uitdrukkelijk
betoogde dat hij weliswaar tijdelijk met
de werking van de vennootschap was
doorgegaan maar daarbij geen enkel
strafbaar opzet had gehad en trouwens
precieze instructies had gegeven om de
leerlingen bij de betrokken firma's onder
te brengen; waaruit volgt dat hij persoonlijk geen enkele oplichting heeft
gepleegd noch ook maar toegestaan, op
welke conclusie het arrest niet genoegzaam rechtens heeft geantwoord '(schending van de artikelen 496 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het arrest in ieder
geval uitwijst dat eiser slechts vijf contracten zou hebben laten sluiten, zodat
hij onwettelijk veroordeeld werd wegens
de tenlastelegging D, waarin hem. de
sluiting van meer dan 140 contracten
wordt aangewreven, en de redengeving
derhalve in tegenspraak is met het
beschikkend gedeelte (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vermeldt « ·dat ook al zou het nog zo
zijn dat beklaagde bij het begin van
de werking van de naamloze vennootschap Asond geen weet had vap
het bedrieglijk karakter van de
contracten die Van Ghysegem door
de
kandidaat-televerkopers
liet
ondertekenen, het hem zeker niet
kan oritgaan zijn dat Asond onmogelijk kon voldoen aan de bewuste
contracten, waarvan er verscheidene
ondertekend werden nadat hij reeds
afgevaardigd en enig aansprakelijk
beheerder van de vennootschap was
geworden; dat dus ten onrechte
wordt betoogd
dat
alleen
de
beklaagde Van Ghysegem het door
hem uitgedachte (( systeem », zodat
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achterwege zou hebben gelaten,
geen enkele strafbare deelneming
zou hebben gehad aan het' beheer
van
de
vennootschap
na
20 mei 1974, op welke datum - zo
geeft Berlier toe - Van Ghysegem
geen leidende rol meer speelde; dat
er na 20 mei 1974 op zijn minst nog
vijf contracten bedrieglijkerwijze
werden afgetroggeld, te weten de
contracten die ondertekend werden
op 22, 26 en 29 mei, 17 en
26 juni 1974; dat de beklaagde
tevergeefs aanvoert dat die contracten buiten zijn weten door ondergeschikten van hem gesloten werden;
dat het gewoon ondenkbaar is dat
die ondergeschikten daarbij zouden
gehandeld hebben zonder opdracht
of althans zonder toestemming van
hem die toch afgevaardigd beheerder en als dusdanig aileen aansprakelijk was voor het beheer van de .
vennootschap; dat beklaagde dus
ontegensprekelijk
deelgenomen
heeft aan de voortzetting van de
door Van Ghysegem uitgedachte
oplichting »;
Overwegende dat het arrest de in
het middel vermelde conclusie
beantwoordt;
Dat het eerste onderdeel van het
middel feitelijke grondslag mist;
Wat
het
tweede
onderdeel
betreft :
OverW"egende dat uit het arrest
blijkt dat eiser ter zake van de
tenlastelegging D slechts veroordeeld wordt wegens de daarin
omschreven feiten die door het
arrest ook bewezen verklaard worden;
Dat het tweede onderdeel van het
middel op een verkeerde uitlegging
van het arrest berust en derhalve
feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 496 v~n het Strafwetboek,
doordat het arrest eiser ter zake van
de . tenlasteleggingen B, C2, D, E,
Gl-2 tot een gevangemsstraf van een

jaar, waarvan zes maanden met uitstel
van drie jaar, en tot een geldboete van
driehonderd frank veroordeelt en daarbij
de provisioneel ten gunste van de burgerlijke partijen uitgesproken veroordelingen bevestigt, waartoe het in .verband
met . de tenlastelegging E aa.q.voert dat
« · wel wetende dat de vele wissels
waarmee de toekomstige televerkopers
hun inschrijving voor de televerkooples~
sen betaald hadden, bedrieglijkerwijze
verkregen werden, beklaagde niet geaar•
zeld heeft die wissels onder voor de
vennootschap zeer bezwarende voorwaarden te verdisconteren,... dat zo op
3 mei 1974 - op een ogenblik dat Van
Ghysegems beheer verdacht began te
lijken - bij de burgerlijke partij Braet
voor 600.000 frank wissels werden verdisconteerd tegen 500.000 frank vers
geld, en op 10 juni '1974 - · op een
ogenblik dat over de bedrieglijkheid van
de voor het bekomen van die wissels
aangewende middelen geen twijfel meer
kon bestaan ... "•

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
conclusie uitdrukkelijk heeft betoogd dat
hij ' hoegenaamd niet betrokken was
geweest in de beslissing van MarieClaire Braet om de bewuste wissels .. te
disconteren, bij welke verrichting allen
Van Ghysegem is opgetreden; eiser de
cheque enkel ontvangen heeft en hem
dadelijk in het credit van de vennootschap. heeft geboekt; het arrest· dat
mid del niet. beantwoordt ( schending, va1,1
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, eiser in zijn conclusie ook uitdrukkelijk betoogde dat de
toestand vap. de vennootschap en · de
aard van die wissels ·Marie-Claire Braet
terdege bekencl waren, waaruit eiser
afleidde dat hij hoegenaamd geen listige
kunstgrepen had aangewend, zodat, 'bij
gebreke van dergelijke kunstgrepen, de
hem ten laste gelegde oplichting niet
bewezen kan worden geacht . en het
arrest, .dat niet bepaalt welke kunstgrepen eiser zou hebben aangewend, mitsdien' niet voldoende met rede~en is
omkleed (schending van de artikelen 496
van het Strafwetboek en 97 van de
.Grondwet) :
·

Wat het eerste o~derdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vermeldt . « dat om de financiele toestand van de vennootschap te her.:.
stellen en haar meest dringende
schulden te betalen, beklaagde;. wei

----.

t:. - - - -
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hun insch:rijving voor de televerkooplessen betaald hadden, bedrieglijkerwijze verkregen werden, niet
geaarzeld heeft die wissels onder
voor de · vennootschap zeer · bezwarende vborwaarden te verdiscontei·en ... ; dat aldus bij de burgerlijke
partij Braet verdisconteerd werden :
op 3 mei 1974 - toen Van Ghyse:..
gems beheer a! verdacht begon te
lijken 7 voor 600.000 . frank wissels
tegen afgifte van 500.000 frank vers
geld, op 10 juni 1974 - toen over de
bedrieglijkheid van de voor het
verkrijgen van· die wissels aangewende rp.iddelen geen enkele twijfel
meer
'kon
bestaan
voor
350.000
frank
wissels
tegen .
300.000 · frank vers geld en op
12 juni 1974 voor 60 :000 frank wissels tegen 50.000 frank vers geld >>;
Overwegende dat het arrest daarmee 1 de in het middel vermelde
conclusie beantwoordt;
Dat het eerste oriderdeel van het
middel feitelijke grondslag mist; ·
Wat
het
tweede
onderdeel
betreft ,:
··
Overwegende dat het arrest met
zijn antwoord op het eerste onde.r.:.
dee! ook de in het 'middel weergegev~ conclusie beantwoordt en wettelijk het bestaan aantoont van de
listige kunstgrepen, zonder dewelke
het bij artikel 496 van .het Strafwetboek ·bepaalde misdrijf niet kan .zijn
gepleegd;
Dat het tweede onderdeel van het
middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde midr;Jel, . afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 445, 446, 448, 573, 2•, 3•, 5•, 574,
4•, 577, 2• van het Wetboek van Koophandel, 489, tweede en derde . lid, van het
Strafwetboek,
doordat-het arrest, na de tenlasteleggingen B, . C2, D, E, G-1-2 bewezen te
hebben verklaard, eiser tot een gevangenisstraf van een jaar, waarvan zes
maandcn met uitstel van drie jaar, en
tot een geldboete van driehonderd frank
veroordeelt en daarbij de , P,rov1sioneel

ten gunste van de burgerlijke partijen
uitgesproken veroordelingen bevestigt op
grond dat " de beklaagde betoogt dat hij
weliswaar
twee
bedragen
van
48.500 frank had doen overmaken aan de
naamloze vennootschap Berco, V.:aarvan
hij beheerder was, maar zich daarom
nog' niet schuldig heeft gemaakt a an
bedrieglijke bankbreuk; dat hij verzekert
dat die bedragen niets anders waren dan
commissielonen die de naamloze vennootschap Asond nog schuldig was aan
haar aandeelhouders, dewelke erin toegestemd hadden dat die bedragen aan de
naamloze vennootschap Berco werden
afgedragen; dat op het ogenblik dat die
twee bedrageh aan Berco werden overgemaakt, de naamloze vennootschap
Asond praktisch a! opgehouden had te
betalen en.dus niet dan met miskenning
van de rechten van de schuldeisers
commissielonen kon uitbetalen aan haar
aangestelden-aandeelhouders; dat .die
zogezegde commissielonen dus deel uitmaakten van het patrimonium van de
schuldeisers en dat wie zich een dee!
daarvan deed overmaken, meteen een
gedeelte van de activa van. de vennootschap verduisterde; dat doordien hij om
Asond geld te verschaffen wissels in het
bezit van die vennootschap ver onder
hun waarde heeft overgedragen, de
beklaagde ten slotte zijn toevlucht heeft
genomen tot a! te kostelijke middelen
om zich geld te verschaffen; dat het ook
zonder meer duidelijk is dat met de
katastrofale financiele toestand waarin
de
vennootschap
verkeerde;
de
beklaagde als afgevaardigd beheerdei:
reeds ten laatste op 31 mei 1974 aangifte
had moeten doen dat hij opgehouden
had te betalen en niet tot 18 juli 1974
· had mogen wachten om zijn faillissement aan te geven »,

terwijl, eerste onderdeel, door de
be"Wuste commissieloneh aan haar aangestelden-aandeelhouders uit te keren,
de vennootschap Asond aileen werkelijke schulden tegenover vennootschap. pelijke schuldeisers heeft aangezuiverd,
zodat die betaling, ook a! zou zij gebeurd
zijn in de verdachte tijd; geen verduistering van vennootschappelijke gelden
op!evert en in wezen niet veranderd
wordt dqor het feit dat die gelden
uiteindelijk besteed werden aan de betaling van de schuld van de naamloze
vennootschap Berea (schending ·van de
artikelen 445, 446, 448, 577, 2• van het
Wetboek van Koophandel en 489 1 derde
lid, van het Str
·
~\\1 tiiiSTITillllff
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-460tweede oiJderdeel, eiser in zijn conclusie in hoger beroep uitdrukkelijk
betoogd heeft dat hij ervan overtuigd
was dat zowel de klanten ,als de leveranciers, ,het •personeel en de aandeelhouders er belang bij hadden dat de vennootschap , verder werkte; hij geenszins
het oogmerk had gehad zijn faillissement uit te stellen maar, het enkel zijn
bedoeling 'was geweest de vennootschap
te redden, zodat bij hem nooit .enig
strafbaar , opzet heeft .v oorgezeten; het
arrest die conclusie •niet beantwoordt
(schending van de artikelen 97 van de
lirondwet, 573, 2", 3", 5", 574, 4" van het
Wetboek van Koophandel en 489, tweede
lid, van het Strafwetboek) ,:

blijven tot het bevel luidens hetwelk
alle bedrieglijk weggenomen goederen, rechten en aandelen aan •> 'de
gezamenlijke schuldeisers moeten
worden teruggegeven, en .tot net
bevel volgens hetwelk de bestr.eden
beslissing bij uittreksel dient te
worden
bekendgemaakt, ' welke
bevelen respectievelijk slechts verantwoord ·zijn bij vervolging we gens
bedrieglijke · bankbreuk en bij veroordeling wegens bankbreuk, met
name wegens bedrieglijke bankbreuk; .
I

Om die redenen, en zonder dat. er
Wat het eerste onderdeel betreft : grond best&at , tot toetsing van .het
· Overwegende dat uit het arrest tweede onderdeel van het derde
blijkt dat eiser als orgaan van de in middel, we'l k onderdeel toch niet
staat van faillissement verkerende ·zou kunnen leiden tot een ruimere
naamloze
vennootschap
Asond cassatie of tot een cassatie zonder
tweemaal
een
bedrag
van verwijzing, vernietigt het bestreden
48,500 frank uit de vennootschappe- arrest, doch enkel in zove.\re het
lijke gelden heeft doen overm.a ken beveelt dat all~ bedrieglijk w~gge
aan . de naamloze vennootschap nomen goederen, rechten of ,aande·Berco waarvan hij eveneens beheer- len aan de · gezamenlijke schuld~i
sers moeten worden teruggeschonder was;
Overwegende dat het arrest ver- ken en d~~ de beslissing bij uittr~~
meldt dat, eiser zicp al<;lu.s schuldig sel dient te worden bekendgemaakt;
heeft gemaakt aan bedrieglijke verwerpt de voorzienirig vom• · ~et
bankbreuk door verduistering van overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt • op lde
activa;
Dat het arrest in het ongewisse kant van de gedeeltelijk vernietigde
laat of de naamloze vennootschap beslissing; veroordeelt eiser in , drievierde van de kosten van zijn 'voorBerco ten tijde van die stortingen al
ziening en laat het overige ·van die
,dan niet nog schuldeiser was van de
failliete vennootschap; dat in be- kosten ten laste van de Staat; vervestigend geval, de ten ·laste van wijst de , aldus beperkte zaak 'naar
'r' :
eiser
vastgestelde
feiten
geen het Hof van Beroep te Bergen.
·I
, J,
'
bedrieglijke bankbreuk door verdui18 december 1978 2' kamer · stering· van activa konden opleveren Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoormaar eventueel het · bij artikel 573, zitter - · Verslaggever : de h. Sa'ce · Gejjjkluidende conclusie van de· ··h.
5" van het 1Wetboek' van Koophandel
advocaat-generaal Advobepaalde mis&ijf eenvoudige bank~ Declercq,
caat: mr. Hout~kier.
' ,_)
breuk; dat eiser veroordeeld werd
t
') .
r'
•)
wegens .bedheglijke ba:p.kbreuk;
' ''-'
'
Dat dit onderdeel van het middel
!
I
gegrond is; 1
3' KAMER - 18 december 1978 ·JJ
'
Overwegenden dat de "opgelegde
straf van e'em jaar gevangenis en VOORZIENING IN CASSATIE ...:._ vcmM
- ' DIRECTE CEMEENTEBELAsTINC- BESLISdriehonderd frank boete evehwel
SINC VAN 'DE BESTENDIGE ,DEPi.iTATIE ' .!....
verantwoord blijft. ,:~vegens de ten · BETEKENING VAN DE VERKLARI NG ' VAN
laste gelegde oplichtingen en dat de
VOORZIENINC - ) BETEKENING ' AAN I PE
onderstaandei beschikkin,g van verCEMEENTEONT"ITANCER- VOORZIENING' NIET
ONTVANKE'EIJK: )
.
I
() I
nietiging derhalv
moet · beperkt
'

I

()

(

t

I

'

-461Niet ontvankeb]k ·is de voorziening in
cassatie van de belastingplichtige
tegen de beslissing van de bestendige
deputatie van een provincieraad over
een reclamatie inzake directe gemeentebelastingen, die betekend is aan de
gemeenteontvanger (1}. (Art. 4, wet
22 jan. 1849; art. 2, wet 22 juni 1865;
art. 16, wet 22 juni 1871; artt. 90, 9•, en
148 Gem. wet.)
(CARDON DE LICHTBUER T. STAD GENT)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 25 november 1977
gewezen door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van
Oost-Vlaanderen;
Over
het
middel
van
nietontvankelijkheid van de voorziening,
door verweerster opgeworpen en hieruit
afgeleid dat de voorziening aan de
ontvanger van de stad Gent werd betekend,
terwijl de voorziening moet worden
betekend aan de stad vertegenwoordigd
door het college van burgemeester en
schepenen ·: ·

Overwegende dat de beslissing
uitspraak doet over een reclamatie
van eiseres inzake directe gemeentebelasting;
Overwe'gende dat, luidens de
artikelen 4 , van de wet van
22 januari 1849, zoals gewijzigd door
artikel 53 vervat in artikel 3 van de
wet van 10 oktober 1967 houdende·
het Gerechtelijk Wetboek, 2 van de
wet van 22 juni 1865 en 16 van de
wet van 22 juni 1877, de voorziening, op straffe van verval, binnen
tien dagen betekend moet worden
aan de partij tegen wie ze is
gericht;
Dat de tegenpartij van de belastingplichtige de gemeente is; dat
deze krachtens de artikelen 90, go,
en 148 van de Gemeentewet vertegenwoordigd wordt · door haar college van burg~meester en schepenen;
(1) Raadpl. Cas~ .• 4 april 1910 (Bull. en Pas.,
1910, I; 161) en 6 nov. 1922 (jbid, 1923, I, 42);
K. MEES: « Gemeentebelastingen "• nr. 106;
biz, 69/1; in Administratief Lexicon.

Dat uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan blijkt dat
de verklaring van voorziening op
4 januari 1978 betekend werd aan
de ontvanger van de stad Gent;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
18 december 1978 - 3' Kamer Voorzittei' en verslaggever : de h.
Gerniers, afdelingsvoorzitter - GelijkJuidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Claeys-Bouuaert, Lagae.
3' KAMER -

18 december 1978

GEMEENTEVERORDENING -

BEKENDMAKING - GEMEENTEWET, ART. 102, EERSTE
LID- DRAAGWIJDTE.

Aan het bepaalde in art. 102, eerste lid,
Gem. wet is niet voldaan, wanneer
alleen de goedkeul'ing en niet de tekst
zeit van de reglementen en verordeningen van de gemeente1·aad is
bekendgemaakt (2}.
(CARON T. STAD NIEUWPOORT)
ARREST

HET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 16 september 1977
door de Be~;>tendige Deputatie van
de
Provincieraad
van
OostVlaanderen
gewezen,
uitspraak
doende op verwijzing;
Gelet op het arrest door het Hof
op 20 maart 1974 gewezen (3);
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 93, 97, 107, 129 van
de Grondwet, 69, 75, 76, 5", 90, 2°, 102,
136, 138 van de Gemeentewet, 1 van de
wet van 22 juni 1865, 8, 13 van de wet
van 5 juli 1865, 8, 13 van de wet van
5 juli 1871, 1 tot 4 van het koninklijk
besluit van 12 november 1948, 21 van de
wet van 30 december 1887, 6 van de wet
van 18 april 1898 en 1317 tot 1322 van
het Burgerlijk Wetboek,
(2) Cass.,

i3 nov. 1978 (A.C., 1979, nr. 157).

(3) A.C., 1974, 803.

-462eerste onderdeel, doordat de beslissing
oordeelt dat bij ontstentenis van een
koninklijk besluit dat de wijze van de
bekendmaking van een gemeenteverordening regelt, deze bekendmaking door
aile middelen: kan worden bewezen en
d;::tt zodoende het register va,n de afkondigingen, voor zover deze vaststellingen
betrekking hebben op de belastingverordeningen van 23 april 1965, als bewijs
van de bekendmaking kunnen gelden,
maar dat wordt opgeworpen dat .deze
bekendmaking dateert van v66r de
afkondigingsperiode zelf, waarop evenwei moet worden geantwoord dat " deze
vaststellingen
niettemin
authentieke
akten uitmaken en dat tot bewijs van
het. tegendeel moet aangenomen worden
dat hun vermeldingen ook uitgevoerd
werden >>,
terwijl : a) " de vaststellingen in het
register van de afkondigingen >> geen
authentieke akten uitmaken, b) in de
bezwaarschriften van 10 juli 1975,
31 augustus 1976, 13 mei 1977, 6 juli 1977
en 16 augustus 1977 werd opgeworpen,
niet alleen dat de vaststellingen dateren
van v66r de afkondigingsperiode zelf,
maar verklaren dat er zal worden
bekendgemaakt, en niet dat er is
'bekendgemaakt geweest of geworden,
zodat, zelfs mocht het gaan om authentieke akten quod non ze niet meer
kunnen zeggen dan ze zeggen en aldus
de bekendmaking zelf niet is bewezen,
te meer daar de gedrukte tekst, die de
constatering bevatte van wat was
gebeurd, veranderd werd in een tegenwoordige tijd ·die, gezien de datum van
·opmaken en ondertekenen, als een futurum moet gelden; c) de bezwaarschriften
van 28 juli 1975, 13 mei 1977, 6 juli 1977
en 16 augustus 1977 als voornaamste
argument voorhielden dat de vaststellingen van het register van de bekendmakingen ervan lieten blijken dat niet de
belastingverordening zelf, ,dit zijn de
beschikkingen ervan, werd bekendgemaakt, maar de goedkeuring ervan door
de Koning en dit laatste niet is bepaald
in artikel 102 van de Gemeentewet; de
beslissing hierop niet antwoordt; d) de
beslissing de bewijskracht van de vaststellingen van het register van de
bekendmakingen zou miskennen, voor
zover zij zou loochenen dat genoemde
stukken niet zouden zijn gewijzigd in de
zin dat van een verleden tijd een
tegenwoordige tijd, met de zin van een
futurum, werd gemaakt, wat impliceert
dat de bekendmaking, als gedaan, niet
werd geconstateerd, en voor zover zij

~ou loochenen dat de genoemde vaststellingen niet de bekendmaking van de
goedkeuring door de Koning zouden
inhouden, in de plaats van de bekendmaking van de inhoud van de belastingverordeningen zelf;
tweede onderdeel, doordat de beslissing oordeelt dat verweerster bovendien
afschriften voorlegt van de bekendmakingsberichten zelf, welke vermelden dat
" de beraadslaging van de gemeenteraad
in dagtekening van 23 april 1965 en
24 juni 1965, waarbij een belasting werd
gestemd op het aanleggen van de wegenis {respectievelijk voetpaden en riolen)
komt goedgekeurd te worden i::loor de
Koning, bij
besluit d.d. 29 september 1Q65 », en daaruit afleidt " dat
deze bekendmaking dus zowel op de
reglementen zelf slaat als op hun
goedkeuring >>,
terwijl : a) de genoemde tekst niet de
bekendmaking van de bepalingen van de
belastingverordeningen omvat, zoals vereist is door artikel 102 van de Gemeentewet, maar eenvoudig bekendmaakt dat
de belasting op het aanleggen van
wegen, voetpaden en riolen, door de
Koning werd goedgekeurd, wat een feit
is dat niet door artikel 102 van de
Gemeentewet wordt bedoeld; het anders
beweren zou neerkomen op het miskennen van de bewijskracht van de .bekendmakingsberichten:; b) artikel 102 van de
Gemeentewet wei degelijk de bekendmaking voorschrijft van reglementen en
verordeningen, in de zin van hun
inhoud, en we! volgens een formule
bepaald in hetzelfde artikel : " De
gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen
van de
gemeente
provincie
besluit of
beveelt >>, waaruit blijkt dat de bepalingen worden bedoeld, te meer daar deze
verbindend zijn de vijfde dag na de
hekendmaking, wat dus vee! verder gaat
dan het constateren van:' het feit dat er
een bepaalde belasting is gestemd of dat
deze werd goedgekeurd;
derde onderdeel, doordat de beslissing
geen andere overwegingen in verband
met de bekendmaking bevat,
terwijl . .·in de bezwaarschriften van
13 mei 19'77, 19 mei 1977 en 16 augustus
1977
werd
opgeworpen
dat
de
bewijsstukken
dus minstens de
berichten van bekendmaking door de
beslissing aangehaald, geen bewijswaarde hebben, omdat ze door een partij
in zake werden opgemaakt op een ogenblik waarvan niet vaststaat dat dit in
tempore -non suspecto valt, en dat

-463zodoende evenmin blijkt, zelfs mocht het • 2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE~
als opgemaakt in tempera non suspecto
LASTINGEN - GEMEENTELIJKE WEGENworden beschouwd, dat het werd aangeBELASTING - KOSTEN DIE IN AANMERK!NG
plakt, vermits voor dit laatste feit geen
KOMEN VOOR DE. VASTSTELLING ''VAN DE
enkel bewijselement wordt aangevoerd,
BELASTING. - AAN DE GEMEENTE TOEGEb~halve de bewering van een partij in
.· KENDE TOELAGEN ._ GEEN VERMINDERING
z"ake; de ,beslissing hierop niet antwoordt
VAN DE KOSTEN- VOORWAARDEN.
en aldus ,artikel 97 van de Grontwet
S(!hendt:
3° GEMEENTE-. EN PROVINCIEBELASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBEWat
het
tweede
onderdeel

betreft ;
Overwegende
dat,
luidens
artikel 102, eerste lid, van de
Gemeentewet, de reglementen en
verordeningen van de gemeenteraad
door omroeping en aanplakking
worden bekendgemaakt;
-·uat aan deze bepalirig niet is
voldaan, wanneer alleen de goedkeuring en niet de tekst zelf van de
reglementen en verordeningen worden bekendgemaakt;
Overwegende dat de bestendige
deputatie vaststelt dat de berichten
van bekendmaking vermelden dat
de met datum en opschrift aangeduide belastingsverordeningen door
de Koning worden goedgekeurd;
Dat uit deze vaststelling niet wettig , kan worden afgeleid dat de
verordeningen zelf werc;len bekendgemaakt;
Dat het onderdeel gegrond is;

LASTINGEN . U!TVOERBAARVERKLAR!NG
. VAN HET KOHlER- VORM,

4° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBELAST!NGEN- BESTENDIGE DEPUTAT!E VAN
DE PROVINCIERAAD - BEVOEGDHE!D.

5° GEMEENTE- ·EN PROVINCIEBELI}.STINGEN .:_ DIRECTE GEMEENTEBELASTINGEN BEZWAAR BESTEND!GE
DEPUTATIE VAN DE .PROVINCIE.f0AD RECHTSMACHT- OMVANG.

6° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN- GEMEENTELIJKE WEGENBELASTING - KOSTEN DIE IN AANMERKING
KOMEN VOOR DE VASTSTELLING VAN DE
BELASTlNG - KOSTEN WEGENS TECHNISCHE
MOEILIJKHEDEN BIJ HET UITVOEREN VAN
WERKEN - BEG RIP.

1• De grondwetsregei van de gelijkheid

van· allen voor de belasting houdt in
dat allen die in dezelfde toestand
verkeren op de:ielfde wijze behandeld
worden, maar sluit niet uit dat een
onderscheid wordt gemaakt naar
bepaalde categorieen van personen
mits dit onderscheid niet willekeurig
Om die redenen; vernietigt de
is, d.w.z. dat het kan wm·den verantbestrederi beslissing; beveelt dat
woord (1).(Art. 112 Gw.)
van dit arrest melding za( worden 2" Wettel1jk verantwoord is de beslissing
gem~akt op de kant van de vernievan de bestendige deputatie van de
'tigde beslissing; · veroordeelt verprovincieraad, dat de kosten die in
.weerster in de kosten; verwijst de
aanmerking komen voor de vaststelJing van de belasting op het uitvoeren
zaak naar de Bestendige Deputatie
van wegenwerken, behoudens andersvan de Provincieraad van Antwer- .
Juidende bepaling in de belastingverpen.
ordening, niet verminderd worden met
de aan de gemeente toegekende toela18 december 1978 3' kamer gen die alle inwoners van de gemeente
Voorzi~te1· en
vers~aggever : de
h.
ten goede komen en die de financieGerniers, afdelingsvoorzitter
Gering van andere investeringsuitgaven
1ijkluidende conclusie van
de ·h.
mogelijk maken en aldus de Jeninglast
·Lenaerts,
advocaat-generaal
ervan verminderen (2).
Advocaat :,mr. Delafontaine, Kortrijk.

3' KAMER- 18 december 1978

1° BELASTlNG-

GELIJKHEID VAN ALLEN
VOOR DE BELASTING- BEG RIP.

(1) Cass., 12 juni 1978 (A.C., 1978, 1201) met
noot,
(2) Raadpl. Cass., 3 mei 1962 (Bull. en Pasic.,
1962, I, 985) en 19 juni 1975 (A.C., 1975, 1114).
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3" Inzake

directe gemeentebelastingen
moet het kohier zelf niet doen blijken
dat het uitvoerbaar is verklaard ter
zitting van de bestendige deputatie (l).

4" Inzake directe gemeentebelastingen is

de bestendige deputatie van de provincieraad bevoegd om als administratief
orgaan
de
belastingverordeningen
goed te keuren en de kohieren uitvoerbaar te verklaren en om als rechtsprekend orgaan over de bezwaren
tegen de belastingen uitspraak te doen
(2). (Artt. 77, 131, 135, 136 en 137 Gem.
wet.)
5' Wanneer de bestendige deputatie van
de provincieraad uitspraak doet over
een bezwaar tegen de hefting van een
directe gemeen tebelasting, is zij als
rechtsprekend orgaan niet gebonden
door de uitvoerbaarve,*laiing die zij
fils administratief orgaan aan het
kohier heeft verleend (3).

6" Wanneer de gemeentelijke belastingverordening op de
wegenaanleg
bepaalt dat voor de vaststelling van de
belasting o.m. in aanmerking komen
de kosten die voortspruiten uit de
technische
moeilijkheden
welke
ondervonden worden bij het uitvoeren
van de werken ingevolge de toestand
van de bodem of om welke andere
oorzaak ook, kan de bestendige deputatie van de provincieraad wettig
beslissen dat de kosten van de profileringswerken daarin begrepen zijn.
(KAMP T. STAD NIEUWPOORT)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
18 december 1978 3• kamer Voqrzitter en verslaJ?J?ever
de h.
Gerniers, afdelingsvoorzitter GelijkJuidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Delafontaine, Kortrijk.

HET SCHEPENCOLLEGE - GEEN BEWIJS VAN
EEN MACHTIGING VAN DE GEMEENTERAAD NIET ONTVANKELJJKE VOORZIENING.

Hoewel het college van burgemeest13r t3n
schepenen in naam van de gemeente
ter bewaJing van rechten een voorziening kan instellen, moet de .aldus
ingediende voorziening niet ontvankelijk worden verklaard wanneer aan
het Hofniet op regelmatige wijze een
machtiging van de gemeenteraad
u;,ordt " voorgelegd (4). (Artt. 90,
9 en 10, en 148'Gemeentew.)
(GEMEENTE OVER!.JSE T. DE COSTER)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
19 december 1978 2" kamer Voorzitter. : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h.
Lebbe - Gelijkluidende conclusie van
de h. Declercq, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Denys, Van Fraeyenhoven, Brussel.

2•

KAMER -

19 december 1978

TAALGEBRUIK -

STRAFZAKli:N - COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPJJ - NJETiGHEID TEN GEVOLGE VAN
SCHENDING
VAN
DE
TAALWET
VAN

15 JUNI 1935 - LATERE OP TEGENSPRMK
GEWEZEN EN N!ET LOUTER VOORBEREIDENDE
BESLISS!NG- NIETIGHEID GEDEKT.

Nietigheid ten gevolge van schending
van een bepaling van de Taalwet van
15 juni 1935 wordt gedekt door de
Jatere, niet ]outer voorbereidende
beslissing op. tegenspraak, met .name
van de commissie tot bescherming van
de maatschappij, die zelf niet lijdt aan
enige nietigheid ten gevolge van
schending van die wet (5). (Art. 40,
tweede lid, wet 15 juni 1935.)
(BOGAERTS)

2•

KAMER -

19 december 1978

VOORZIENING IN CASSATIE -

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE
VOORZ!EN GEMEENTEBELASTINGEN GEMEENTE ALS ElSER - VOORZIENING VAN

(1) Raadpl. Cass., 13 nov. 1978 (A. C., 1979,
155).
(2) en (3} Cass., 24 okt. 1881 (Bull en Pasic.,
1881, I, 400), 21 maart 1975 (A.C., 1!)75, 825) en
13 nov. 1978 (ibid., 1979, 155}.

ARREST

HET HOF; ~ Gelet op de bestreden beslissing, op 14 november 1978
gewezen door de Commissie tot
bescherming van de maatschai?I?ij,
(4} Cass., 1 april 1971 (A.C., 1971, 730); vgl.
Cass., 7 feb. 1978 (ibid, 1978, 679}.
(5} Raadpl. Cass., 17 jan. en 17 mei 1978
(A.C., 1978, 597 en 1096).

-465ingesteld. bij de. psychiatrische afdeling van de gevangenis te Antwerpen;
Qyerwegende dat de beslissing
het verzoek tot · inVrijheidstelling
·van de gei:nterneerde verwerpt;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik van de talen in gerechtszaken,
doordat.het verslag van de dokter en
de directeur van het << Etablissement de
Defense sociale , · te Doornik in het
Frans werd opgesteld en niet vertaald,
terwijl de procedure in het Nederlands
werd gevoerd :

Overwegende dat, nu uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaari, niet blijkt dat de beweerde
nietigheid voor de Commissie is
aangevoerd, terW-ijl zij ook niet door
de Commissie is opgeworpen, het
beweerde vormgebrek ingevolge
artikel 40 van de wet van
15. ju1,1i 1935 gedekt is door de
bestreden beslissing, die op tegenspraak is. gewezen en geen zuiver
voorbereidende beslissing is en zelf
niet .is aangetast door een nietigheid
uit de genoemde wet;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanW~le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen,
voorziening:

verwerpt de

19 december 1978 2• kamer Voorzitter : ridder de. Schaetzen, afdelingsvoorzitter ~ Ve1·slaggever : de h.
Boon '-- Gelijkluidende conclusie van de
h. . Declercq,
advocaat-generaal
Advocaat : mr. Wilmots, Antwerpen ..
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RECHTE;RLIJKE

19 december 1978

UITSPRAAK VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK HEEFT DEELGENOAIEN - DEELNEMING
AAN RET ARREST VAN RET HOF VAN BEROEP
- ONWETTIGHEID.

De rechter die heeft deel genomen aan
de uitspraak van de coiTectionele
1·echtbank, mag niet als raadsheer
deelnemen aan de uitspraak van het
arrest van het hof van bewep {1}. {Art.
292 Ger. W.)
(LAKIERE T. POPPE)
ARREST

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 17 oktober 1978 door
het Hof van Beroep te Gent
gewezen:
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Overwegende dat eiseres, burgerlijke partij, die niet in kosten van
de strafvordering werd veroordeeld,
geen hoedanigheid heeft om zich in
cassatie te voorzien;

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 292 van het Gerechtelijk
Wetboek, doordat de heer M. Laurens als
rechter dee! heeft uitgemaakt van het
college dat het beroepen vonnis heeft
gewezen en nadien als raadsheer van
het college dat het bestreden arrest
heeft gewezen :

Overwegende dat uit de stukken
van de procedure blijkt dat de heer
M. Laurens, als rechter, deel heeft
uitgemaakt van het college dat het
beroepen vonnis van 13 oktober 1976 heeft gewezen en nadien,
als raadsheer in het hof van beroep,
van het college dat in hoger beroep
het arrest heeft gewezen;
Overwegende dat het arrest aldus
met schending van artikel 292 van
het Gerechtelijk Wetboek gewezen
is door een rechter die vroeger bij

ORGAmSATIE

STRAFZAKEN . - SAMENSTELLING VAN, RET
RECHTSCOLLEGE - RECHTER DIE AAN DE

(1) Raadpl. Cass., 30 sept. 1978 (A. C., 1976,
134) en 12 sept. 1978.
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het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt kennis heeft genomen
van de zaak;
Dat het middel gegrond is;
Om die· redenen, en ongeacht het
andere middel dat niet tot ruimere
cassatie kan leiden, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet op de civielrechtelijke
vordering; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de karit van · de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt
eiseres in een derde van de kosten;
laat de overige kosten ten laste van
de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Be1'oep te
Brussel.
19 december 1978 · - 2' kamer
Voorzitte1: en verslaggever : ridder de
Schaetzen, afdelingsvoorzitter GeJijkluidende
conclusie van de
h.
Declercq,· advocaat~general
Advocaat: mr. Schepens, Brugge.

2' KAMER - 19 december 1978

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

. - BESLISSI.NGEN WAARTEGEN CASSATIEBE. ROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN - NA. VOORZIENING IS GEEN NIEUWE
VOORZIENING TOEGELATEN- GRENZEN.

2° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST) - ONRECHTMATIGE
DAAD - TE HERSTELLEN SCHADE - BEGRIP
- AANTASTING VAN EEN WETTIG'BELANG.

3° HUWELIJK -

WEDERZIJDSE RECHTEN
,EN ·VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN
- OVERSPEL - SCHENDING VAN WETTELIJKE
BEPALINGEN DIE DE OPENBARE ORDE RAKEN
- BEGRIP.

4° OPENBARE ORDE -

WEDERZIJDSE
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHT-GENO;I'EN - WETTELIJKE BEPAL[NGEN DIE
DE OPENBARE ORDE RAKEN - BEGRIP.

5° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST) -

(BUITEN

SCHADEVERGOEDING DOOR EEN GEHUi!fDE VROU\'1 GEVORI>ERD VAN DEGENE DIE VOOR HET OVERLIJDEN VAN HAAR BIJZIT AANSPRAKELIJK IS-

NADEEL DAT GEEN VERLIES VAN EEN RECHTMATIG VOORDEEL IS -'- ART. 1382 B.W. N!ET
TOEPASSELIJK.

6° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE - CASSATIE
VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE
WORDT VEROORDEELD - VERZEKERAAR VAN
DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKEL!JKHE!D VAN DE BEKLAAGDE, DIE IN SOLIDUM
. MET DE BEKLAAGDE IS VEROORDEELD EN
DIE ZICH NIET OF ONREGELMATIG IN CASSATIE HEEFT VOORZ!EN - GEVOLGEN VAN DE
CASSATIE TAV. DE VERZEKERAAR

1° Buiten

het toepassingsgeval van
art. 40, vierde lid, wet 15 juni 1935 op
het gebruik der talen in gerechtszaken, het geval van regelmatjge afstand
of dat waarin tegen een arrest van
verwifdng naar het hoi van assisen
nag cassatiebeToep openstaat na het
veroordelend arrest, kan in sti·afzaken
'een partij zich geen trveede maal in
cassatie voiJrzien tegen een ·en
dezelfde beslissing(1). (Art. 438 Sv.)

2~

Hij die een onrechtmatige daad heeft
begaan, is ve1plicht alle door zijn
.schuld ontstane en vaststaande schade
'te vergoeden, maar niet het verlies
van een onrechtmatig voordeel (2).
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
o Overspelige betrekkingen die in
strijd z1jn met de ve1plichtingen uit
het huwelijk, schenden wetsbepalingen VC/n openbare orde (3). (Artt.
212 en.213 B.W.; art. 387 Sw.)

3° en 4

{1) Cass., 7 juni 1978 (A.C, 1978, 1187) en
6 sept. 1978 (jbid., 1979, 10).
(2) Cass., 16 jan. 1939 (Bull. en Pas., 1939, I,
25), 2 mei 1955 (jbid, 1955, I, 950), 4 sept.
1972 (A.C 1973, 1) en 17 juni 1975 (jbid., 1975,
1105).
(3) Over het onrechtmatig of onzedelijk
karakter van het concubinaat als dusdanig,
raadpl. a.m. : J. VANDAMME, La concubine

doit-elle etre admJse a agir en n'!paratiqn
contre !'auteur de fa mort de celui avec qt,li
elle vivait, in Rev. crit. leg. jur., nieuwe reeks,
d. 54, 1934, biz. 158 tot 172; H. DEPAGE, Traite,
d. II, 1964, biz. 947 tot 953; L. JossERAND, Cow·s
de droit civil, 1930, biz. 203; H. en L. MAZEAUD,
Traite, I, 1965', biz. 379 (vgl. de opvatting

van A. TuNc. in de 5" en de 6" uitg.);
J. DABIN en A. LAGASSE, Examen de jurisprudence (1955 a 1959), La responsabilite delictuelle et quasi-deliCtuelle (Code Civil, art. 1382 et
suiv.), in Rev. crit. jur. beige, 1959, biz: 298:
Zie nota 3 volg. biz.
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5• De gehuwde vrouw kan geen schade-

vergoeding vorderen van de vo01· het
overlijden van haar bijzit aanspTakeJijke dader, daar zij geen rechtmatig
voordeel heeft verlo1·en (1). (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
6° Wanneer een beslissing, waarbij de

beklaagde op de burgerhjke rechtsvordering is veroordeeld, op diens voorziening wordt vernietigd en de verzekeraar van de burgerrechtelijke aanspi·akelijkheid inzake motorrijtuigen
van die beklaagde, die vooi· de feitenrechter is tussengekomen, zich niet of·
· onregelmatig in cassatie heeft voorzien, heeft de . beslissing waarbij die
A. TouLEMON en J. MooRE, Le pr~judice corpore] et moral en droit commun, Paris, 1955,
biz. 14 en 39; H. VANDENBERGHE, De jwidische
betekenis van het concubinaat, uitg. StoryScientia, 1970, biz. 47 tot 55 en 139 tot 195;
ScHUERMANs,
ScHRIJVERS,
SIMOENs;
VAN
OEVELEN en DEBONNAIRE, Overzicht van recht-

spraak, Onrechtmatige daad, Schade en Schadeloosstelling (1969-1976), In Tijdschrift voor
Privaatrecht, 1977, nr. 3, biz. 446; J.F. FAGNART,
La responsabilite civile (1968-1975), in Journ.
des Trib., 1976, biz. 574; N. JEANMART, Les effets
civils de la vie commune en dehors du
man'age, 1975, biz. 275 tot 284; R. RoDIERE, La
Responsabilite civile, biz. 224 tot 226; J. RoNSE,
Schade en schadeloosstelling, 195'7, biz. 92 tot
95. Raadpl. ook Cass., 21 april 1958 (Bull. en
Pas., 1958, I, 921), 26 juni 1967 (A.C., 1967,
1299), 6 juni 1975 (ibid., 1975, 1066) en 16 jan.
1976 (ibid., 1976, 583), alsmede Cass., fr., Ch.
mixte,. 27 feb. 1970 (Rec. Dall. 1970, biz. 201) ..
Over de schenkingen tussen concubinerenden,
raadpl. Cass., 13 nov. 1953 (Bull. en Pas., 1954,
I, 190), 19 jan. 1968 (A.C., 1968, 686) en
. 23 juni 1977 (ibid., 1977, 1098); M. MAHIEU, La
concubine, Je juge et Jes 2mceurs, in Rev. g€m.
assur. resp. 1976, nr. 9551 ; F.L. Separation de
fait. Vie en commun hors mai-iarre. Les
journees notariales de Cand de 1978, in Journ.
des Trib., 1978, biz. 688 tot 689; P. SENAEVE,

verzekeraar in solidum met de
beklaagde tot vergoeding van de burgerlijke partij is veroordeeld, geen
bestaansreden meer (2).
(N.V. GENERAL ACCIDENT, B ... T. S ... , S ... , C... )
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 6 oktober 1976 en
op 17 november 1977 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen; Gel~t
op het arrest van dit Hof van
15 fenruari 1977 (3).

I. Op de voorziening van eiser
·A. In zoverre · zij gericht is tegen
de beslissirig, bij het arrest van
6 oktober 1976, op de tegen eiser
door de verweerders Aime en Andre
Simillion ingestelde civielrechtelijke
vordering:
Overwegende dat, nu eiser ·reeds
op 12 oktober 1976 tegen die beslissing cassatieberoep heeft ingesteld,
de
nieuwe
voorziening
tegen
dezelfde
beslissing
krachtens
artikel 438 van het Wetboek van
Strafvordering niet ontvankelijk is;
B. In zoverre zij gericht is tegen
de beslissing, bij beide arresten, op
de tegen eiser door verweerster
ingestelde civielrechtelijke vordering:

Over het middel, afgeleid uit de scbending van de artikelen 6, 229, 231,
1382 van bet Burgerlijk Wetboek,
387 van bet Strafwetboek, zoals gewijzigd door de wet van 28 oktober 1974, en
NotaiiiHe dagen te Cent over feitelijke schei97 van de Grondwet,
ding en feitelijke samenleven, in R.W.,
doordat de arresten van 6 oktober 1976
1978-1979, kol. 813 tot 815.
en. 17 november 1977 eiser. veroordelen
(1) RaadpL buiten de reeds in de zoeven , om aan de burgerlijke partij, tbans
aangehaalde rechtsleer en inzonderheid over
verweerster, 300.000 frank materiiHe
de kentering in de rechtspraak en rechtsleer
scbadevergoeding te betalen op grand
.in Frankrijk : Cass. fr. ch. crim., 20 april 1972,
dat eiser aanstipt dat de burgerlijke
La semaine juridique, 1972, nr. 17278 en cie
partij met bet slacbtoffer in een overnoot get. J. VIDAL; Cass. fr., 2" ch. civ.,
28 nov. 1974, Bull., ch. crim., 1974, nr. 1, · spelige concubinaatsverbouding leefcie.
die geen berst~lvorc:lering ten beboeve
nr. 317; Cass. fr ..ch. crim., 19 juni 1975, Rec.
Ba/1., 1975, biz. 679 en de noot van Andre .

Tunc; J. BosQUET, DENIS, noot onder App .
. Paris, 10 nov. 1~76 in Rec. Dall. Sir., 20 sept.,
1978, biz. 458 tot 461; R. SAVATIER, Observations

sous le meme anet, La Semaine juridique,
17 rnei 1978, nr. 18859; J. CARBONNIER, Droit
civil (1977), biz. 268; N. JACOB en Ph. LE Tou~- .
NEAU, La responsabilite civile, Paris, 1976 ,
·
biz. 158 tot 161.

(2} Raadpl. Cass., 1 okt. 1973 (A.C.,. 1974,
112), 1 juni 1976 (ibid., 1976, 1088) en 22 maart
1977 (ibid., 1977, 790}.
(3} A. C., 1977' 665.

-468van de burgerlijke partij kan verantwoorden; dat echter de laatste tijd het
samenwonen van twee mensen .zonder
huwelijk niet meer als immoreel wordt
aangezien wanneer dit samenleven met
achting verenigbaar is; dat de wetgever
in bepaalde sociale voorzieningen zelfs
de bijzit die in overspel leeft niet
uitgesloten heeft; dat derhalve de vordering tot schadevergoeding in concreto
dient te worden onderzocht; dat ter zake
dient te worden vastgesteld dat de
,burgerlijke partij met haar zoontje gedurende een tiental jaren met het slachtoffer heeft samengewoond, hetgeen wijst
op een stabiliteit in de verhouding
gepaard gaande met een diepe wederzijdse genegenheid; dat de wettige echtgenoot van de burgerlijke partij geen
klacht wegens overspel heeft ingediend;
dat de wet van 1 juli 1974 haar zeker de
mogelijkheid tot scheiden zou gegeven
hebben; dat de toestand zoals hij zich
voordoet op zich zelf niet immoreel is,
terwijl, eerste onderdeel, de burgerlijke partij, die een gehuwde vrouw is, in
overspel samenleefde met het slachtoffer; het belang dat zij had bij het
voortduren van deze samenleving met
het slachtoffer geen wettig belang was,
zodat zij, wegens de verbreking ervan
door het overlijden van het slachtoffer,
geen recht had dp schadevergoeding,
noch materieel noch moreel (schending
van de artikelen 6, 229, 231, 1382 van het
Burgerlijk Wetboek en 387 van het
Strafwetboek);
tweede onderdeel, het feit dat er een
bepaalde mogelijkheid was na echtscheiding deze feitelijke samenleving te regulariseren, geenszins• tot gevolg heeft dat
het voortduren ervan een wettig belang
werd; de bestreden arresten het voortduren met de' regularisatie verwarren
( schending van alle vermelde wetsbepalingen) :

Overwegende dat het arrest van
6 oktober 1976 de civielrechtelijke
vordering van verweerster principieel gegrond verklaart en een voorschot van· 125.000 frank toewijst op
de gronden die in het middel zakelijk zijn weergegeven en waaraan
het arrest nog toevoegt dat niet
wordt tegengesproken dat gedurende een periode van ongeveer tien
jaren de burgerlijke partij, thans
verweerster, geen enkele betrekking
of band meer had met haar echtgenoot en het onecht gezin ook · als

een geheel was ingeschreven irr het
ziekenfonds, voorts dat er, « gele.t op
de afwezigheid van klacht, geen
sprake is van een strafbare overspelige verhouding en ten .. slotte nog
dat de vraag waarom verweerster
niet van haar man is gescheiden,
open blijft >>;
Overwegende dat het arrest ·van
17 november 1977 aan verweerster
een saldo voor morele en materiele
schade toewijst onder meer op
grond dat, « wanneer van het stand- .
punt uitgegaan wordt dat de vordering van de burgerlijke partij geen
steun vindt in een onrechtmatig
belang, de hoegrootheid van het
geleden nadeel, inzon:derheid op het
patrimoniaal vlak, moet bepaald
worden aan de hand van de gewone
principes en maatstaven die het
herstel van schade uit onrechtmatige daad beheersen >>; dat ~et
vervolgens het verlies, gelet op de
broosheid van
de
verhouding,
begroot als het v:erlies van een
kans;
Overwegende dat, zo in de
artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek is bepaald dat
elke daad of nalatigheid van de
mens, waardoor aan een ander
schade wordt veroorzaakt, degene
door wiens schuld de schade is
ontstaan verplicht die te vergoeden,
nochtans aileen zodanige schade
grond tot vergoeding kan opleveren
d.ie het gevolg is van het verlies van
een niet onrechtmatig voordeel;
Overwegende dat het arrest van
6 oktober 1976 vaststelt dat verweerster nog steeds gehuwd was en
sinds een tiental jaren met de
getroffene samenleefde in concubinaat, zonder echtscheiding te hebben verkregen of gevorderd, · om
onbekende redenen; dat deze vaststelling noodzakelijk insluit dat de
betrekkingen van verweerster rriet
de getroffenen in strijd waren met
haar
verplichtingen
uit .. .een
bestaand huwelijk en derh<ilve. met
wetsbepalingen van open bare .orde;

-469· Overwegende dat het arrest der-: veroordeelt eiser in de helft en
halve · niet wettig heeft kunnen verweerster in de helft van de
beslissen dat het verlies van die overige kosten; verwijst de aldus
betrekkingen het verlies van een beperkte zaak naar het Hof van
niet ·onrechtmatig voordeel uit- Beroep te Antwerpen.
maakte en dientengevolge overeen19 december 1978 2' kamer komstig de bepalingen van de
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdeartikelen. 1382 en 1383 moest wor- lingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
Soetaert - Gelijkluidende conclusie van
den vergoed;
de h. · Declercq, advocaat-generaal Dat het arrest van 17 no- Advocaten:
mrs. Houtekier, De Gryse.
vember 1977, dat op dezelfde reden
is gegrond, dezelfde wetsbepalingen
schendt;
Dat het eerste onderdeel gegrond
2' KAMER- 19 december 1978.
is; ' ·
II. Op de voorziening van eiseres : VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS- WET
Overwegende dat uit de stukken
20 APRIL 1874, ART. 5 - BEREKENING VAN
waarop het Hof vermag acht te
DE TERMIJN VAN EEN MAAND.
slaan, niet blijkt dat eiseres, vrijwillig tussengekomen partij, haar cas- De maand waarbizmim over de handhasatieberoep heeft doen betekenen
ving van' de voorlopige hechtenis moet
aan de verweerders, tegen wie het
worden beslist, wordt gerekend van dfi
gericht is;
zoveelste tot de dag v66r de zoveelste;
maar de dag ivaarop de handeling is
Dat de voorziening mitsdien niet
verricht en van wanneer de tenT?.ijn
ontvankelijk is;
begint te ]open is daarin niet begrepen
Overwegeride evenwel dat, inge(1} (Art. 5, wet 20 april 1874, gew. bij
volge de hierna uit te spreki:m
art. 3 wet 13 maart 1973; artt. 2, 52 en
vernietiging op de voorziening van
54 Ger. W.)
eiser, de door eiseres als verzeke(HIETBRINK)
raar onregelmatig of zelfs niet
bestreden beslissing in •gelijke mate
ge~n bestaansreden meer heeft;
Om' die redenen, vernietigt het
bestreden arrest van 6 oktober 1976
voor zover het uitspraak doet op de
civielre'chtelijke vordering .van verweerster ' tegen eiser en over de
kosten, alsmede het arrest van
17 november 1977 voor zover het
uitspraak doet ten aanzien van
eiser; verwerpt de voorziening van
eiseres, alsobk de voorziening van
eiser in zoverre deze gericht is
tegen de verweerders sub 1 en 2;
zegt voor recht dat de genoemde
arresten ten aanzien van eiseres
geen reden van bestaan hebben
voor zover zij. ten aanzien van eiser
vernietigd zijn; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op 'de. ka..nt van de voormelde arresten; veroordeelt eiseres in de
kosten van haar cassatieberoep;

(1) Die oplossing gold oak v66r de inwerkingtreding van het Ger. W. (Cass., 26 mei 1944, ·
Bull. en Pas., 1944,, I, 357).
Er zij op gewezen dat de manier waarop de,
termijnen overeenkomstig de artt. 52 en
54 Ger. W. worden berekend geen toepassing
vindt op zaken die door bijzondere wettelijke
bepalingen worden geregeld.
Aldus
inzake
verJarmg
van
de
strafvordering : de dag waarop het misdrijf is·
gepleegd en de dag waarop de stuitingshandeling is verricht worden in de termijh gerekend. (Art. 23 wet 17 april 1878). Wanneer het
Wegverkeersreglement op 28 juni 1968 is.
overtreden en de verjaring van die overtreding
op 4 april 1969 is gestuit, zal de strafvordering,
behoudens schorsing, verjaard zijn
op
3 april 1970 (Cass., 21 dec. 1970, A.C., 1971,
409). Indien 1 in een dergelijk geval,' de laatste
stuitingshaml.~ling
op . 12 . juni 1972 heeft
plaatsgehad, is de op 12 juni 1973 uitgesproken,
veroordeling onwettig. (Cass., 4 feb. 1974, A.C.,'
1974, 605). Is een overtreding op 16 februari 1969 gepleegd, dan is de veroordeling
op 16 februari 1970 onwetiig, als er geen grand
was tot schorsing van de vel'jaring. (Cass.,
25 jan, 1971, ibid., 1971, 507).

470ARREST

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest,
op
14
november
1978 gewezen door de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof
van Beroep te Gent;
Over het middel, afgeleld uit de scherrding van de artikelen 5, tweede lid, van
de wet van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de beschikking van
de raadkamer van 3 november 1978,
waarbij het aanhoudingsbevel ten aanzien van eiser werd gehandhaafd, bevestigt,
terwijl,. eerste . onderdeel, de voorgaande beschikking van de. raadkamer,
waarbij het' aanhoudingsbevel werd
opgeheven, verleend was op 3 oktober 1978; artikel 5 van de wet van
20 april 1874 bepaalt dat de handhavirig
moet geschieden van maand tot maand;
de maand die begonnen was op
3 oktober 1978, ingevolge de artikelen 52
en 54 van het Gerechtelijk Wetboek
verlopen was op 2 november 1978 te
middernacht, zodat eiser in vrijheid
moest worden gesteld op 3 november 1978;
tweede onderdeel, het arrest niet
afdoende is gemotiveerd :

Wat betreft het eerste onderdeel :

zou bestaan; dat het onderdeel derhalve wegens onduidelijkheid niet
ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantii:~le 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. Gezegde kosten begroot op
de sorri van duizend negenhonderd
· drieenvijftig frank verschuldigd.
19 december 1978 2" kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h.
Soetaert - Gelijkluidende conclusie van
de h. Declercq, advocaat-generaal.

2" KAMER - 20 december 1978
VERANDERING
WEGVERKEER
' RIGHTING

VAN
WEGVERKEERSREGLEMENT

VAN 14 MAART 1968, ART. 25.3 - HET IS
VERBODEN HET VERKEER VAN DE TEGEMOETKOMENDE WEGGEBRUIKERS TE HINDEREN- VOORWAARDE.

Van overtreding van art. 25.3 Wegverkeersreglement 14 maart 1968, volgens
hetwelk de bestuurder die van richting
wil veranderen het verkeer van de
tegemoetkomende weggebruikers niet
mag hinderen op de Jijbaan die hij wil
verlaten, is er slechts sprake wanneer
dat verkeer normaal is (1).

Overwegende dat, ingevolge de
bepalingen van de artikelen 52 en
54 van het Gerechtelijk Wetboek, op
de rechtspleging inzake voorlopige
hechtenis
toepasselijk
ingevolge. (BAUSIER T.
TRANSPORTS
GERMAIN
artikel 2 van hetzelfde wetboek, de
VINCKIER " P.:V.B.A., NEUVILLE)
termijn van een maand, waarbinnen
ARREST ( vertaJing) .
de nieuwe handhaving van de hechHET HOF; - Gelet op .het bestretenis moet zijn bevolen, gerekend den vonnis, op 6 juni 1978 in hoger
wordt vanaf de dag na de eerste beroep gewezen door. de Correctiobeschikking, ten deze 4 oktober, tot nele Rechtbank te Bergen waarnaar
de dag v66r de « zoveelste », ten de zaak verwezen is;
deze de dag v66r de 4" november; .
Gelet op het arrest van het Hof
dat de nieuwe beschikking derhalve.
op 3 november binnen de termijn van 19 oktober 1977 (2).
van .een maand is genomen;
Dat het · onderdeel faalt naar
(1) Cass., 30 sept. 1974 (A.C., 1975, 137)~
recht;
(2) A.C., 1978, 226.
tweede
Wat
het
onderdeel
Luide:r;J.s art. 119, eerste lid, Ger. W. wordt de
betreft :
zaak, voor de verenigde kamers van het Hof
Overwegende dat eiser niet aan- van Cassatie gebracht wanneer, na cassatie,
geeft waarin het motiveringsgebrek
Zie vervolg nota biz. 471.

-471Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 25, lid 3, van
het Wegverkeersreglement (koninklijk
besluit van 14 maart 1968), 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis bij -zijn
uitspraak over de burgerlijke belangen
en op .verwijzing na het cassatiearrest
van 19 oktober 1977, het aan eiser ten
laste gelegd feit van bij het veranderen
van richting, het normale verkeer van de
hem tegemoet komende weggebruikers.
gehinderd te hebben, bewezen verklaart
en hem bijgevolg voor een derde aansprakelijk stelt op. grond dat " zeals op
de situatieschets is weergegeven, de
botsing plaatsgehad heeft op 4,60 meter
van de rechterrand van de rijbaan in de
door Neuville gevolgde richting, en de
wagen van Bausier op de rechter voorvleugel aangereden werd; dat de desk)lndige uit die gegevens terecht besloten
heeft dat de aan Neuville gelaten doorgang nog met de helft van de breedte
van het voertuig, zegge tot 3,85 meter
versmald was; dat gelet op de breedte
van
de
vrachtwagen,
namelijk
2,45 meter, de autobestuurder Bausier
die de do01·gang voor het brede voertuig
dat hij moest kruisen dermate en zonder ·
dwirigende reden heeft versmald, de
vrachtwagenbestuurder Neuville zodoende gehinderd heeft en aldus mede het
ongeval heeft veroorzaakt »,
terwijl, eerste onderdeel, de in
artikel 25, lid 3, van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968 bedoelde
overtreding slechts bewezen kan worden
verklaard mits vastgesteld wordt dat het
rijgedrag van de weggebruikers die de
afslaande bestuurder tegemoetkwamen,
normaal was, bij gebreke waarvan het
die afslaande bestuurder niet meer verboden is die weggebruikers in hun gang
te hinderen; het bestreden vonnis dat de
overdreven snelheid van de beklaagde
Neuville bewezen acht, niet vastgesteld
heeft dat hij normaal reed, en derhalve
tegen de tweede beslissing dezelfde middelen
worden aangevoerd als tegen de eerste.
Volgens 's Hofs rechtspraak wordt ee1;1
middel tot staving van een voorziening tegep.
het vonnis, dat een rechtbank van eerste
aanleg ·op verwijzing na · cassatie heeft gewe::
zen, door de verenigde kamers onderzocht, op
voorwaarde niet aileen dat het middel hetzelfde is als datgene dat het cassatiearrest
heeft aangenomen, maar ook dat het vonnis
niet verenigbaar is met dat arrest. (Cass,,
8 maart 1973, A.C., 1973, 666): Zulks was i.e.
niet het geval.
·

zrJn besli.ssing waarbij eiser gedeeltelijk
aansprakelijk wordt verklaard, niet wettelijk verantwoord heeft (schending van
de artikelen 25, lid 3, van het Wegverkeersreglement, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het vonnis althans
niet voldoende antwoordt op de conclusie waarin eiser betoogde dat hij links
een doorgang gelaten heeft dl.e meer dan
voldoende was voor een weggebruiker
die normaal rechts zou gereden hebben,
wat Neuville niet he'eft gedaan, en dat
het ongeval kennelijk niet zou gebeurd
zijn indien Neuville normaal rechts had
gereden en hij dat - door de aldaar
heersende verkeersdrukte op zich a!
gevaarlijk ...,..... kruisrmnt niet met een
overdreven snelheid was opgereden
(schending van artikel 97 van de
Grondwet):

W at het eerste onderdeel betreft :'
Overwegende dat krachtens het
ten tijde van de feiten toepasselijke
artikel 25.3 van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968, de
bestuurder die van richting wil veranderen slechts dan het verkeer van
de tegemoetkorhende weggebruikers
niet mag hinderen, wanneer dat
verkeer normaal is;·
Dat het bestreden vonnis niet
vaststelt dat verweerder normaal
reed en derhalve zijn veroordelende
beslissing niet wettelijk verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die reden:en, ·en zonder dat er
grond bestaat tot toetsing van het
tweede onderdeel van het eerste
middel en van het tweede middel,
die geen van beide. · zouden kunnen
leiden tot cassatie zonder verWijzing, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zc;tl worden gemaakt op de kant
van .de vernietigde beslissing; veroordeelt de verweerders in de
kosten; verwijst de zaak naar de
Correctionele Rechtbank van Charleroi, zitting houdend in. hoge:,·
beroep.
20 december 1978 2' kamer
Voorzitter : de h. Screvens, wnd. voorzitter Verslaggever : de h. Bosly .:._
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Dassesse.
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1° AFSTAND-

AF:STAND VAN EEN RECHT

-BEGRIP.

2° AFSTAND -

BURGERLIJKE ZAYEN AFSTAND VAN HET RECHT ZICH TE BEROEPEN
OP DE NIETIGHEID VAN EEN HANDELING VAN
EEN MEDECONTRACTAI'iT - AFSTAND KAN
STILZWIJGEND
GESCH!EDEN
OP
VOORWAARDE DAT DE WIL OM ZULKS TE DOEN
DUIDELIJK TOT UITING KOMT.

3° OVEREENKOMST -

AFSTAND VAN
HET RECHT ZICH TE BEROEPEN OP DE NIETIGHEID VAN EEN HANDELING VAN EEN
MEDECONTRACTANT
STILZWIJGENDE
AFSTAND- BEG RIP.

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN

ARRESTEN -

STRAFZAKEN - DUBBELZINNIGE REDENEN - NIET GEMOTIVEERDE
BESLISSING.

1° en 2o De a/stand van een recht moet

stiikt worden gelnterpreteerd en kan
slechts worden afgeleid uit feiten die
niet vooJ' een andere interpretatie
vatbaar z1jn (1).
3" De a/stand van het recht zich te

beroepen op de nietigheid van een
handeling van een medecontractant
kan weliswaar stilzwijgend geschieden, maar dan op voorwaarde dat hij
die verricht heeft inderdaad de bedoeling heeft gehad a/stand te doen van
het recht. zich op die nietigheid te
beroepen en derhalve dat hij de onregelmatigheid
van
die
handeling
kende (2).
4" Niet regelmatig gemotiveerd is

de
beslissing waarvoor het beschikkende
gedeelte op dubbelzinnige redenen is
gegrond (3). (Art. 97 Gw.)

(GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS T. ROUSSELET E.A.; JABLONOWSKI,
GILLANT T. ROUSSELET E.A.; ROUSSELET E.A.
T. JABLONOWSKI E.A.)

(1) Cass., 4 nov. 1977 (A.C., 1978, 283).
(2) Raadpl. Cass., 18 april 1841 (Bull. en
Pas., 1841, I, 168), 6 dec. 1956 (ibid, 1957, I,
361), 14 feb. 1963 (ibid., 1963, I, 675), 5 juni 1964
(ibid., 1964, I, 1060), 18 april 1968 (A.C., 1968,
1044) en 21 okt. 1971 (ibid., 1972, 188).
(3) Cass., 13 dec. 1977 (A.C., 1978, 446).

ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 juni 1978 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
A. Op de voorziening van het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds,
vrijwillig
tussengekomen
partij :
1. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij de tegen de naamloze vennootschap De Schelde ingestelde vordering tot gedworigen tussenkomst
ongegrond verklaard wordt en het
arrest binnen de door haar bepaalde
grenzen voor .eiser bindend verklaard wordt en tegen hem kan
aangevoerd worden :
. Ove1· het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1115, 1304, 1311,
1315, 1338 van het Burgerlijk Wetboek,
870 van het · Gerechtelijk Wetboek,
97 van de Grondwet en van het algemeen rechtsbeginsel dat de afstand van
het recht zich op de nietigheid van een
handeling te beroepen noodzakelijk veronderstelt dat men van die nietigheid
kennis heeft,
doordat, na te hebben vastgesteld dat
betreffende de · burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe de vrachtwagen
die door de eerste beklaagde bestuurd
werd op het ogenblik van het door hem
op 17 juli 1974 veroorzaakte ongeval,
aanleiding kon geven, op 29 oktober 1973
door de tweede beklaagde een verzekeringspolis werd afgesloten bij de naamloze vennootschap De Schelde; dat die
maatschappij bij aangetekende brief van
13 mei 1974 de verzekeringneemster had
aangezegd dat de polis met ingang van
1 juni 1974 werd opgezegd wegens vroegere ongeva:Ilen, maar dat de overeenkomst niet verbroken werd door de
enkele toezending van de aangetekende
brief, nu die brief werd toegezonden
buiten de termijn bepaald bij artikel 30,
5e lid, van de algemene voorwaarden
van het modelcontract voor de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering
inzake
motoq:ijtuigen, lui dens welk artjk@). «·de
maatschappij het contract kan opzeggen
na iedere aangifte van ongeval, · maar
dan ten laatste binnen dertig dagen na
de uitbetaling van de vergoedingen ''• het
hof van beroep de tegen de naamloze
vennootschap De Schelde ingestelde vor-
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gegrond verklaard heeft en gezegd heeft
dat zijn beslissing eiser bindt en tegen
hem kan worden aangevoerd, in zoverre
de eerste beklaagde en zijn burgerrechtelijk aansprakelijke echtgenote daarbij
veroordeeld worden om de burgerlijke
partijen . schadeloos te stellen voor de
gevolgen van de lichamelijke schade op
grond dat " riiets de verzekeringneemster · belette afstand te do en van haar
recht zich op de niet tijdige verzending
van de brief te beroepen en de opzegging te aanvaarden >>; " dat de tweede
beklaagde haar wil daartoe geldig te
kennen heeft gegeven door bij ontvangst
van de aangetekende brief een bijzonder
omstandig stilzwijgen te bewaren >>, gelet
met name op het feit dat " zij poogde
zich elders te verzekeren ' > waaruit volgt
dat de polis in o11derhavig geval op
1 juni 1974 bij wilsovereenstemming
verbroken werd doordat die verzekeringsneemster 'de haar niet tijdig door
de· verzekeraar aangezegde opzegging
stilzwijgend maar zeker heeft aanvaard >>
en dat « niets er trouwens op wijst dat
haar wil op een dwaling l;>erustte ,,,
terwijl, eerste· onderdeel, de afstand
van ,het recht zich op de onregelmatigheid van een akte te beroepen slechts
geldig ·is indien de per soon die de ·
afstand doet, op het ogenblik van die
afstand kennis droeg van· die onregelmatigheid; rioch uit de vaststellingen van
het arrest noch · uit enig gedingstuk
blijkt dat de verzekeringneemster· in
onderhavig geval op 1 juni 1974 of reeds
voordien zou geweten hebben dat de
aangetekende brief van 13 mei 1974
waarbij, volgens het arrest, de vennootschap De Schelde ·haar heeft aangezegd
« dat de polis met ingang van 1 juni
werd
opgezegcl. . wegens
vroegere
ongevallen >>, versti.mrd was meer dan
dertig dagen nadat die maatschappij de
vergoedingen voor die vroegere ongevallen betaald had en dat hij bijgevolg niet
regelmatig was,
waaruit volgt dat door zijn beslissing

te steunen op de overweging dat de
verzekeringneemster « afstand heeft
gedaan van haar recht om zich op de
niet tijdige verzending van de brief te
beroepen ,, en « haar wil daartoe rechtsgeldig te kennen heeft gegeven door bij
ontvangst van de aangetekende brief een
bijzonder omstandig stilzwijgen te
bewaren >>, het arrest de wetsbepalingen
betreffende de afstand van het recht om
zich op een nietigheid te beroepen
geschonden heeft (schending van de

artikelen 1115, 1304, 1311 en 1338 van het
Burgerlijk Wetboek en van het in het
middel vermelde rechtsbeginsel),
tweede onderdeel, de partij die de
rechtsafstand aanvoert dient te bewijzen
dat die afstand met kennis van zaken
werd gedaan; eiser in zijn conclusie
betoogde dat " indien de verzekerde met
de opzegging van de polis had irtgestemd, die instemming zou berust hebben op een dwaling omtrent de geldigheid van die opzegging, nu deze buiten
de bij overeenkomst bedongen termijn
geschied is ,,, en het hof van beroep
dienaangaande verklaart dat « niets er
op wijst dat de wil (van de verzekeringneemster) op een dwaling berustte ,,,
waardoor het hof van beroep aan de
verzekeringneemster
de
bewijslast
oplegt van het feit dat zij niet wist dat
de opzegging te laat werd aangezegd en
bijgevolg haar uitwerking miste;
waaruit volgt dat het arrest de wettelijke bewijslast heeft omgekeerd (schending van de artikelen 1315 van .het
Burgerlijk Wetboek en 870 van het
Gerechtelijk Wetboek) en de andere in
het middel vermelde bepalingen (met
uitzondering van artikel 97 van de
Grondwet) geschonden heeft alsmede
het in het middel bedoelde algemeen
rechtsbeginsel heeft miskend;
derde en subsidiair onderdeel, het
arrest althans in het ongewisse laat of
het nu vari oordeel is dat de verzekeringneemster afstand heeft gedaan van
haar recht om zich te beroepen op het
niet tijdig aanzeggen van de verbreking
dan. wel van oordeel is dat de naamloze
vennootschap De Schelde en de verzekeringneemster het eens waren geworden
om het contract te beeindigen, zodat het
voor het Hof niet mogelijk is de beslissing op haar wettigheid te toetsen :

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de afstand van
een recht strikt moet gei:nterpreteerd worden en slechts kan afgeleid worden uit feiten die niet voor
een andere interpretatie vatbaar
zijn;
Dat de afstand van het recht om
zich te beroepen op de nietigheid
van een handeling van een medecontractant weliswaar stilzwijgend
kan geschieden, maar dan op
voorwaarde dat hij afgeleid wordt
uit daden die met zekerheid aantonen dat degene die ze gesteld heeft
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afstand te doen van het recht om
zich op die nietigheid te beroepen
en deshalve ook kennis heeft gehad
van het gebrek van die handeling;
Overwegende dat, na te hebben
vastgesteld dat niets de verzekeringneemster Gillant belette afstand
te doen van haar recht om zich te
beroepen op de niet tijdige verzending van de aangetekende brief van
13 mei 1974 en de opzegging van het
verzekeringscontract te aanvaarden,
het hof van beroep vermeldt dat « er
in dat verband geen enkele twijfel
over bestaat
dat
de
tweede
beklaagde (Gillant) haar wil daartoe
geldig te kennen heeft gegeven door
bij ontvangst van de aangetekende
brief een bijzonder omstandig stilzwijgen te bewaren », wat door het
Hof wordt afgeleid uit het feit dat
Gillant zich tot 1 juni 1974 van aile
« positieve stappen » bij de naamloze vennootschap De Schelde onthouden heeft en overigens gepoogd
heeft haar aansprakelijkheid door ·
een andere verzekeraar te doen
dekken;
Dat het hof van beroep tenslotte
vermeldt dat « niets er op wijst dat:
de wil (van Gillant) op een dwaling .
zou berust hebben »;
Overwegende dat aan de hand
van die redengeving niet uit te
maken valt of het hof van beroep
het al dan niet als zeker heeft
beschouwd dat, wanneer de verzekeringneemster bij ontvangst van
de brief van 13 mei 1974 << een
bijzonder omstandig stilzwijgen »
heeft bewaard, zij ervan · op · de
hoogte was dat de verbreking niet
tijdig was aangezegd; dat wegens de
dubbelzinnigheid van die redengeving het Hof in de onmogelijkheid
verkeert die beslissing op haar wettelijkheid te toetsen;
Dat het eerste onderdeel van het
middel in zoverre gegrond is;
2. Wat het overige betreft, overwegende dat de vernietiging op de
voorziening
tegen
verweerster,
naamloze vennootschap De Schelde,

mede geldt ten aanzien van alle . op
dezelfde
onwettigheid
gegronde
beschikkingen van het arrest;
·
B. Op de voorzieningen van
Jablonowski en Gillant :
I. In zoyerre de voorzieningeiJ.
gericht zijn tegen de beslissing op
de strafvordering die ten laste van
de eisers, beklaagden, werd ingesteld uit hoofde van de tenlastelegging B:
Over het tniddel, ambtshalve afgeleid uit de schending van artikel 97
van cj.e Grondwet :
Overwegende dat, om de eisers te
veroordelen ter zake dat zij als
eigenaar of bestuurder van een
motorrijtuig dit rijtuig op de openbare . weg in het verkeer hebben
gebracht of toegelaten hebben dat
het op de openbare weg in het
verkeer werd gebracht zon,der · dat
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit aanleiding kan
geven, gedekt was door een verzekering die beantwoordde aan de
bepalingen van
de
wet
van
1 juli 1956, het arrest zich ertoe
beperkt de · overwegingen weer te
geven zoals die vermeld zijn in het
door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds aangevoerde middel;

Dat uit het antwoord op het
eerste onderdeel van · dat middel
blijkt dat wegens de dubbelzinnigheid van de bedoelde overwegingen
het Hof de beslissing niet op haar
wettigheid. kan toetsen, waardoor
het arrest artikel 97 van de Grand. wet schendt; .
II. In zoverre de voorziening van
de beklaagde Jablonowski gericht
is :
·
1" tegen de beslissing op de strafvordering .die te , zijnen laste. we:rd
ingesteld uit hoofde van de terilasteleggingA:
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overe'Emkomstig de wet is gewezeh;
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b) tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen die. rechtsvorderingen van de verweerjegens h'.'m werden ingesteld :
sters, burgerlijke partijen, tegen
a) door de burgerlijke partij Fran- eiseres :
ciane Rousselet, in eigen naam :
Overwegende dat uit de stukken
Overwegende dat het arrest defi- waarop het Hof vermag acht te
nitief uitspraak doet over een slaan, niet blijkt dat eiseres haar
beE tanddeel van de schade van die voorziening heeft doen betekenen
burgerlijke partij, een provisionele aan de partijen tegen wie zij gericht
vergoeding toekent voor andere is;
schadebestanddelen en de zaak voor
verdere behandeling naar de CorDat de voorziening niet ontvankerectionele Rechtbank van Charleroi lijk is;
terugwij!?t;
IV. In zoverre de voorzieningen
Dat die beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van de tot tussenkomst dagende
van het Wetboek van Strafvordering eiser zijn gericht tegen de verweeren evenmin uitspraak doet over een ders naamloze vennootschap De
Schelde
en
Gemeenschappelijk
geschil van bevoegdheid;
Motorwaarborgfonds
:
Dat de voorziening te vroeg is
Overwegende dat uit de stukken
ingesteld en derhalve niet ontvan-\
waarop het Hof vermag acht te
kelijk is;
slaan, niet blijkt dat de eisers hun
b) door de andere verweersters, voorziening
hebben doen betekenen
burgerlijke partijen :
aan de partijen tegen wie zij gericht
Overwegende dat eiser geen enkel
is;
middel a~nvoert;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
III. In zoverre de voorziening van
Gillant, burgerrechtelijk aansprakeC. Op de voorzieningen van de
lijke
partij
voor
Jablonowski,
eisers, burgerlijke partijen :
gericht is ·:
1. In zoverre de voorzieningen
a) tegen de beslissing op de gericht
zijn tegen de beklaagde en
vordering van het openbaar minis- burgerrechtelijk aansprakelijke verterie jegens eiseres :
weerders:
Overwegende dat uit de stukken
a) door Franciane Rousselet, in
waarop het Hof vermag acht te eigen naam:
slaan, niet blijkt dat eiseres haar
Overwegende dat het arrest defivoorziening heeft doen betekenen
aan het openbaar ministerie, tegen nitief uitspraak doet over een
bestanddeel van de schade, voor het
wie zij gericht is;
overige een provisionele vergoeding
Dat de voorziening niet ontvanke- toekent en de zaak voor verdere
behandeling verwijst naar de Corlijk is;
rectionele Rechtbank van Charleroi;
Overwegende dat, nu op voorziening van eiser Jablonowski de
Dat die beslissing geen eindbebeslissing op de tegen hem wegens slissing is in de zin van artikel 416
de tenlastelegging B ingestelde van het Wetboek van Strafvordering
strafvordering vernietigd wordt, de en evenmin over een geschil van
beslissing waarbij eiseres burger- bevoegdheid uitspraak doet;
rechtelijk aansprakelijk is verklaard
voor de veroordeling in de andere
Dat de voorziening te vroeg ingedan expertisekosten, evenwel geen steld werd en derhalve niet ontvanreden van bestaan meer heeft;
kelijk is;
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burgerlijke partijen :
Overwegende dat de eisers geen
enkel middel aanvoeren;
2. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de tot tussenkomst gedaagde verweerster :
Overwegende dat het door eisers
tot staving van hun voorziening
aangevoerde middel hetzelfde is als
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds tot staving van zijn voorziening heeft opgeworpen;
Dat het eerste onderdeel van het
middel gegrond is;
Om die redenen, en zonder dat er
grond bestaat tot toetsing van de
andere onderdelen van het door
eisers, burgerlijke partijen en vrijwillig tussengekomen partij aangevoerde middel, welke onderdelen
niet tot ruimere cassatie zouden
kunnen
leiden,
vernietigt
het
bestreden arrest in zoverre het bij
zijn uitspraak over de vordering van
het
openbaar
ministerie,
de
beklaagde eisers Jablonowski en
Gillant veroordeelt wegens de tenlastelegging B (niet-verzekering) en
eerstgenoemde in alle andere dan
expertisekosten verwijst en in
zoverre het bij zijn uitspraak over
de burgerlijke rechtsvorderingen, de
tegen de naamloze vennootschap De
Schelde ingestelde vordering tot
gedwongen tussenkomst ongegrond
verklaart, de dagende partijen veroordeelt in de kosten van hun
vordering, verklaart dat de beslissing bindend is voor het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en
tegen dat fonds kan worden aa:ngevoerd, en dat fonds veroordeelt in
de aan zijn vrijwillige tussenkomst
verbonden kosten in eerste aanleg
en in hoger beroep; verwerpt de
voorzieningen voor het overige met
dien verstande nochtans dat de
beslissing waarbij Gillant burgerrechtelijk aansprakelijk verklaard
wordt voor de andere dan expertisekosten, geen bestaans:reden meer
heeft; beveelt dat van dit ar.cest

melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt eisers J ablonowski en Gillant in de helft van de
kosten en laat de andere helft ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
20 december 1978 :- 2" kamer Voorzitter : de h. Screvens, wnd. voorzitter - Verslaggever : de h. Stranard Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaten' : mrs.
Kirkpatrick, Van Ryn, Simont.

1" KAMER- 21 december 1978
VERBINTENIS -

SCHADEVERGOEDING TEN
GEVOLGE VAN NIET-NAKOMING ENER VERB!NTENIS- TOEKENNING VAN INTEREST OP
DE SCHADEVERGOED!NG - GEEN SCHENDING
DAARDOOR ALLEEN VAN DE REGEL NEERGELEGD IN ART,

1149

B.W.

De rechter, die interest toekent op de
schadevergoeding, schendt daardOOJ'
aileen niet de regel van art. 1149 B. W,
luidens welke de aan de schuldeiser
verschuldigde schadeve1goeding in het
algemeen, bestaat in het verlies dat hi}
heeft geleden en in de winst die hi}
heeft moeten derven, behoudens de
beperkingen en uitzondezingen die in
de op deze bepaling volgende artikelen
zijn vastgesteld (1).
(VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT
B.V. HYCEL EUROPA T. S.I.D.E.H.O.) ,
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 oktober 1977 door
het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schehding van de artikelen 97 van de Grandwet en 1149 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, bij de uitspraak
over verweersters tegenvordering die, bij
ontbinding van de overeenkomsten ten
laste van eiseres, strekte tot betaling van
(1) Zie DE PACE, Traite, d!. II, 3" di., nr. 1028,
blz. 1073 en dl. III, nr. lOObis, biz. 133, alsmede
de verwijzingen.

-4775.113.063 frank vermeerderd met de wettelijke intresten sinds 31 december 1972
op het bedrag van 4.708.100 frank, eiseres met bevestiging van het beroepen
vonnis veroordeelt om aan verweerster
als provi:Sionele schadevergoeding een
miljoen frank uit te betalen, vermeerderd met de wettelijke interesten te
rekenen van 1 april 1973, . op grond dat
het ·bestaan van de schade niet ernstig
kan worden betwist,
terwijl, eerste onderdeel, nu eiseres bij
conclusie had betoogd dat verweerster
geen enkel gegeven aanbrengt tot het
bewijs van die grand van de vordering,
dat de berekeningswijze die veiweerster
ge bruikt voor de raming van haar
schade elke grond ontbeert en dat verweerster door de uitvoering van de
overeenkomst in werkelijkheid verlies
leed, de overweging dat hct bestaan van
schade niet ernstig kan worden betwist
dus geen passend antwoord kan vormen
op dat omstandig verweermiddel, zodat
het .arrest op dit punt ongemotiveerd is
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
tweede ondei·deel, nu ei:Seres bij conclusie had betoogd dat het toekennen
van intresten op de verkoopprijs niet
opgaat bij gerechtelijke ontbinding, het
arrest zijn beslissing niet verantwoordt
om reeds· nu aan eiseres de wettelijke
intresten tot te kennen op het provisioneel bedrag van de schadevergoeding
v.anaf 1 april 1973 en bijgevolg ook op
dat punt niet gemotiveerd is of althans
op dubbelzinnige wijze gemotiveerd is,
waardoor het Hof onmogelijk zijn toezicht kari uitoefenen, en eveneens de
regel scheridt die de schadevergoeding
beperkt tot vergoeding van het geleden
verlies en van· de verhoopte winst
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1119 van het Burgerlijk
Wetboek):

Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest, om
te beslissen over verweersters
tegenvordering,
niet
uitsluitend
steunt. op het in het middel herhaalde motief, doch eveneens verk;laart ziGh bij de motieven van de
eerste rechters aan te sluiten;
Overwegende dat dezen hebben
beslist dat de door verweerster geleden schade vaststond, op. grond dat
verweerster « betoogt dat de gronden slechts 50.000 frank per hectare
waard zijn en de Mersch-gebouyzgn

100.000 frank; dat het terrein met
het oog op de geplande industriele
constructies werd genivelleerd en de
bebouwbare grondlaag werd weggenomen; dat het vaststaat dat ze
daardoor een groot gedeelte van
hun waarde hebben verloren; dat
overigens moet rekening gehouden
worden met het feit dat die gronden, aangezien ze in een industriiHe
zone zijn gelegen, niet kunnen verkocht worden als bouwgronden voor
private woningen; dat men bijgevolg
praktisch zal moeten wachten tot
een andere industriele investeerder
interesse voor die gronden betoont;
dat de deskundigen die eventueel
zouden aangewezen worden om die
overblijvende waarde vast te stellen
met die verschillende gegevens
rekening zullen moeten houden »;
Dat het arrest, door naar die
motieven te verwijzen en door te
overwegen dat het bestaan van
schade niet ernstig kan worden
betwist, de in het middel bedoelde
bedoelde conclusie beantwoordt;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist;
Wat
betreft
het
tweede
onderdeel:
Overwegende dat het arrest bij de
uitspraak over de tegenvordering
eiseres veroordeelt om de terreinen
aan · te kopen waarvan sprake in de
tussen partijen gesloten overeenkomsten en de prijs daarvan te
betalen; dat het arrest, voor het
geval eiseres die veroordeling niet
zou aannemen, de genoem.;ie overeenkomsten ten nadele van eiseres
ontbonden verklaart en laatstgenoemde veroordeelt om aan verweerster als schadevergoeding provisioneel een miljoen frank te betalen vermeerderd met de intresten
vanaf 1 april 1973;
Overwegende dat de conclusie
waarin eiseres betoogde dat het
toekennen van intresten op de verkoopprijs niet opgaat bij gerechtelijke ontbinding niE:its uitstaande
heeft met het in het middel bekritiseerde beschikkende gedeelte waarpij intresten op de schadevergoe-
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ding worden toegekend; dat het 30
door het middel aangevoerde gebrek
aan antwoord op die conclusie bij- 1
gevolg niet tot de vernietiging van
PL!CHT!NG EEN AFSCHRIFT VAN DE PROCESdat beschikkende gedeelte zou kunSEN-VERBAAL BINNEN ZEVEN DAGEN AAN DE
nen leiden; dat de rechters, wegens
OVERTREDERS
TE
ZENDEN
VOORWAARDE.
het ontbreken van conclusie dienaangaande,
dat
beschikkende
TUCHTZAgedeelte niet bijzonder moesten 4° CASSATIEMIDDELEN KEN- VOORZIEN!NG TEGEN EEN BESLISS!NG
motiveren en dat dit wegens dat
VAN DE RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN
gebrek aan motivering niet lijdt aan
GENEESHEREN - EEN ENKELE STRAF UITGEdubbelzinnigheid;
SPROKEN WEGENS VERSCHEIDENE TEKORTKOMINGEN - 1\IIIDDEL DAT ENKEL BETREKOverwegende dat de rechter die
KING HEEFT OP DE BESL!SS!NG BETREFintresten toekent op schadevergoeFENDE EEN VAN DIE TEKORTKOMINGEN dingen daardoor aileen de regel niet
STRAF WETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN
schendt van artikel 1149 van het
ANDERE TEKORTKOMING- NIET ONTVANKEBurgerlijk Wetboek luidens welke
LIJK M!DDEL.
de aan de schuldeiser verschuldigde
schadevergoeding in het algemeen
bestaat in het verlies dat hij heeft 1° en 2" Het middel afgeleid uit de
schending van een wettelijke bepaling
gel eden en in de winst die hij · heeft
die niet-naleving van regels inzake
moeten derven, behoudens de
strafrechtelijke procedure met nietigbeperkingen en uitzonderingen die
heid sanctioneren, raakt de openbare
in de op deze bepaling volgende
orde en kan, derhalve, voor het eerst
artikelen zijn gesteld;
in cassatie worden voorgedragen (1).
Overwegende dat dit onderdeel
van het middel niet kan worden 3° Art. 102 Ziekte- en lnvaliditeitswet,
aangenomen;
Juidens hetwelk een afschrift van de
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
21 december 1978 1" kamer Voorzitter en verslaggever : Meeus, wnd.
voorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Velu, advocaat-generaal Aqvocaten: mrs. Van Heeke, DeBruyn.
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22 december 1978

1~ CASSATIEMIDDELEN

TUCHTZAKEN - NIEUW MIDDEL - MIDDEL DAT NIET
AAN DE FEITENRECHTER IS VOORGELEGD,
MAAR DAT DE OPENBARE ORDE.RAAKTONTVANKELIJK MIDDEL.

2" OPENBARE

ORDE WETTELIJKE
BEPALINGEN
DIE
NIET-NALEVING
VAN
REGELS INZAKE STRAFRECHTELIJKE PROCEDURE MET NIET!GHE!D SANCTIONEREN WETTELIJKE BEPALINGEN VAN OPENBARE
ORDE.

desbetreffende processen-verbaal, op
straffe van nietigheid, aan de overtreders binnen zeven dagen moet worden
geadresseerd, is niet toepasselijk op
processen-verbaal die geen overtreding van de wets- en verordeningsbepalingen betreffende de veriekering
voor geneeskundige verzorging of uitkel"ingsverzekering vaststellen (2).
4" Wanneer een beslissing van de raad
van beroep van de Orde van Geneesheren een enkele tuchtrechtelijke straf
uitspreekt wegens verscheidene tekortkomingen, is niet ontvankelijk het
middel dat enkel betrekking heeft op

1--------------(1) Vgl. Cass., 30 jan. 1976 (A.C., 1976, 632).
Over het begrip openbare orde inzake strafrechtelijke
procedure,
raadpl.
Cass.,
25 maart 1929 (Bull, en Pas., 1929, I, 142),
28 maart 1939 (ibid., 1939, I, 180) en noot 3,
evenals de noot get. W.G., onder Cass.,
25 juni 1971 (A.C., 1971, 1081).
(2) Raadpl. noot 3, onder Cass., 18 sept. 1973
(A.C., 1974, 58) - Zie ook CRISMER, Traite de
l'assurance maladie-invalidite, biz. 479.

-479·een van die tekortkomingen, indien .de
uitgespmken straf wettelijk verantwom·d blijft do01· een andere tekortkoming (1).
(S ... T. O!{DE VAN GENEESHEREN)
ARREST ( vertaling)

'HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 23 januari 1978
door de. Raad van Beroep met het
Nederlands als voertaal van de Orde
der Geneesheren gewezen :

dat een afschrift van de in het middel
genoemde processen-verbaal aan eiser
werd meegedeeld, hetzij blijkt dat
bepaalde processen-verbaal, meer in het
bijzonder het proces-verbaal van verhoor
van eiser van 12 februari 1970, niet
binnen de zeven dagen doch slechts op
25 mei 1976 naar eiser werd opgestuurd·;
de beslissing, door de veroordeling van
eiser te laten steunen op gegevens
voorkomend in processen-verbaal waarvan geen afschrift binnen zeven dagen
aan eiser werd overgemaakt en die
daarom nietig zijn, schending inhoudt
van de in het middel vermelde wetsbepalingen, en, voor zover zij steunt op
nietige processen-verbaal, niet wettelijk
is verantwoord :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 56 van de wet van
14 februari 1961 voor . economische
e~pansie, sociale vooruitgang en financieel herstel en van artikel 102, in het
bijzQndei· tweede lid, van de wet van
Over de grond van niet ontvanke9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte .lijkheid van het middel, door verziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals weerster opgeworpen en hieruit
vervangen door artikel 36 van de wet afgeleid dat het middel nieuw is :
van 24 december 1963,
Overwegende dat, luidens artidoordat de beslissing eiser een sanctie kel
56
van
de
wet
van
oplegt ;van schorsing gedurende zes 14 februari 1961 voor economische
maanden van het recht de geneeskunde
in · Belgie uit te oefenen, wegens mis- expansie, sociale vooruitgang en
herstel,
en
luidens
bruik van de . therapeutische vrijheid financieel
door het verrichten van overbodige ver- artikel 102, tweede lid, van de wet
strekkingen (oyerconsumptie) op grond van 9 augustus 1963 tot instelling en
van . vaststellingen voorkomend in een organisatie van een regeling voor
pro'ces-verbaal. van verhoor van eiser verplichte ziekte- en invaliditeitsvan 12 februarl 1976, in een « samenvat- verzekering, zoals vervangen door
tend verslag >> van Dr. J. Poortmans van
artikel 36 van de wet van
14 apr!l 1976 dat verwijst naar. processen-verbaai van verhoor van Bloemen 24 december 1963 die genoemde ~et
van
~7
mei
1975,
Adams
van · aanvult, een afschrift van de daarin
processen-verbaal,
op
12 maart 1976 en Versmissen van bedoelde
l4 maart 1976, in een proces-verbaal van straffe van nietigheid, de overtreder
Oostvogels van 12 september 1972, in binnen de zeven dagen moet worpxocessen~verbaal van onderhoor van
den overgemaakt;
Geentjens M.J. van 4 febr;uari 1976 en
Overwegende dat de in deze artiGeentjens G. van 4 februari 1976 en in
een proci~s~verbaal van verhoor van kelen bepaalde nietigheid, waardoor
de niet-naleving van rechtsvormen
Dekkers M. van 12 februari 1976,
· terw1jl, · een afschrift van de proces- van strafr~chterlijke aard wordt
sen-verbaal, opgesteld door de bevoegde gesanctioneerd, de openbare circle
ambtenaren in uitvoering van hun con- ra~:tkt;
·
troleopdracht, krachtens artikel 56 van
Dat
de
grond
van
nietde wet van 14 februari 1961 voor economische· expansie, sociale vooruitgang en ontvankelijkheid niet kan worden
financieel herstel en artikel 102 van de aangenomen;
wet van 9 augustus 1963, zoals vervangen
Over het middel :
door ar·tikel 36 van de wet van
Ov~rwegende dat, luidens arti24 december 1963, op straffe van nietigkel
102, tweede lid, van de wet van
heid, biml.en zeven dagen aan de overtreder 1noet worden overgemaakt; en 9 augustus 1963 tot instelling en
texwm uit de stukken waarop het Hof organisatie van een ·regeling voor
yerm\).g acht te slaan, hetzij niet blijkt verplichte ziekte- en invaliditeits· (!) Cass.,.l4 II1ei 1976, 1027).

verzekering, een afschrift van de
daarin. ):>edoelde processen-verbaal,

-480op straffe van nietigheid, de overtreder binnen de zeven dagen moet
worden geadresseerd; dat uit artikel 102, eerste lid, blijkt dat de
bedoelde processen-verbaal deze
zijn waarin een overtreding van de
wets- en verordeningsbepalingen
betreffende de verzekering voor
geneeskundige verzorging of uitkeringsverzekering wordt « vastgesteld »;
Overwegende dat de in het middel
bedoelde processen-verbaal weliswaar door de Dienst voor Geneeskt1ndige Controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering in uitvoering van zijn controleopdracht werden opgesteld;
Overwegende echter dat de processen-verbaal en het samenvattend
verslag 'waarop de beslissing steunt
of'. waarnaar in de beslissing wordt
vel'VIrezen en die door het middel
worden becritiseerd, geen overtreding << vaststellen ,>> 1 in de zin van
voormeld artikel 102, van de wetsen verordeningsbepalingen betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging . en uitkeringsverzekering;
Dat die processen-verbaal en
samenvattend verslag dienvolgens
niet
overeenkomstig
voormeld
artikel 102 aan de overtreder moesten worden geadresseerd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

artikel 11 van het koninklijk besluit
van 10 december 1967 gewaarborgde
therapeutische vrijheid >>;
Overwegende dat, nu de uitgesproken tuchtmaatregel wettelijk
verantwoord is door deze laatste
telastlegging, het middel, bij gebrek
aan belang, niet ontvankelijkis;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening, veroordeelt eiser in de
kosten.
21 december 1978 1' kamer __.:.
Voorzitter ep ve1·slaggever ; de h. de
Vreese, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende condusie van de h. Colard, advocaat-generaai - Advocaten : mrs. Bi.iczler, De Bruyn. ·

1' KAMER- 22 december 1978

1° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFT ·--'BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGERLIJKE ZAJ<EN VERZOEKSCHRIFT TOT
HOGER BEROEP :___ RECHTER DIE DIT VERZOEKSCHRIFT INTERPRETEERT AAN DE HAND
. VAN DE TEKST ERVAN EN VAN EEN BEGELEIDENDE BRIEF - UITLEGGING VERENIGBAAR
MET DIT VERZOEKSCHRIFT - GEEN MISKEN~
NING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN 'DE AKTEN.

2° HOGER

BEROEP BURGERLIJKE
ZAKEN AKTE VAN HOGER BEROEP HOGER BEROEP INGESTELD OP EEN ANDERE
WIJZE DAN BIJ CONCLUSIE - GERECHTELIJK

WETBOEK, ART. 1057, 3° - WETSBEPALING
DIE GEEN BEPAALDE FORMULERING VAN DE
VEREISTE VERMELD!NGEN OPLEGT.

Over het tweede middel, ...

Overwegende dat het middel,
enkel is gericht tegen de beslissing
waarbij de telastlegging, << handelingen en onderzoeken te hebben laten
verrichten door niet gekwalificeerd
personeel >>, bewezen wordt verklaard;

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN '---- BURGERLIJKE ZAKEN -

Overwegende dat de bestreden
tuchtrnaatregel ook wordt uitgesproken wegens de eveneens bewezen
verklaarde tenlastlegging « door het
verrichten van overbodige verstrekkingen (overconsumptie) misbruik
te hebben gemaakt van de door

4,0 HOGER BEROEP -

CONCLUSIE - MIDDEL DAT TER ZAKE N!ET
MEER D!ENEND IS WEGENS DE VASTSTELLINGEN VAN DE RECHTER- GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER OP DIT M!DDEL TE
ANTWOORDEN.

ZAKEN -

BURGERLIJKE
INCIDENTEEL BEROEP - GERECH-

TELIJK WETBOEK, ART.

1054- BEGRIP.

1o De bewijsk1·acht van een verzoekschrift tot hager beroep wordt niet
miskend door de rechter die, aan de
hand van de tekst ervan en van een

-481.begeleidende brief, van dit verzoekschl'ift een uitlegging geeft welke met
deze
akte
verenigbaar is (1).
· (Artt. 1319, 1320 en ·1322 B.W.)
2" Zo ad. 1057, 3", Ger. W. bepaalt dat,

met uitzondering van bet geval waarin
boger beroep bij conclusie wordt ingesteld, de akte van hager beroep, op
straffe van nietigbeid, de naam, de
voornaam en de woonplaats of, bij
gebreke van een woonplaats, de ver~
blijfplaats van de gedaagde. in boger
'beroep moet vermelden, Jegt die wetsbepaling biervoor geen bepaalde formulering op.
3" De recbter is niet ve1plicht te ant-

woOJ·den op een bij conclusie voorgedragen middel dat ter zake niet meer
dienend is wegens een vaststelling in
zifn beslissing (2). (Art. 97 Gw.)
4" Naar luid van art. 1054 Ger. W: kan de

gedaagde in hager beroep te allen
tifde incidenteel beroep instellen tegen
aile padijen die in het geding zijn
voor de rechter in hager beroep, zelfs
indien hij het vonnis zonder voorbehoud beeft betekend of er v66r de
betekening. in berust. heeft; hieruit
volgt dat de gedaagde in hager beroep
ten aanzien van de partijen die voor
de 1·echter in hager bemep in het
geding zijn, in hager beroep al de
beschikkingen van het bemepen vonnis, waardoor h1j zich gegriefd acht,
zonder onderscheid en ongeacht of het
pl'incipaal hager beroep beperkt is,
mag aanvechten (3).

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan blijkt :
1" dat verweerder Laroy bij een
sportoefening in kogelstoten aan het
hoofd werd gewond door een als
kogel gebruikt en door verweerder
Vernaillen geworpen baksteen;
2" dat .verweerder Laroy een vordering inleidde tegen verweerder
Vernaillen alsmede tegen eiser, de
toenmalige proost van de jeugdgroep in de schoot waarvan het
ongeval zich voordeed;
3" dat verweerder Vernaillen de
assuradeur, de naamloze vennootschap << Volksverzekering », thans
niet meer in de zaak, in vrijwaring
opriep;
4" dat de eerste rechter de vordering van Laroy. tegen eiser en de
oproeping, in vrijwaring, van de
assuradeur door Vernaillen ongegrond verklaarde, de aansprakelijkheid voor het ongeval tU:ssen Vernaillen en Laroy bij helften ver~
deelde, eerstgenoemde tot het beta.:.
len van een provisionele schadevergoeding veroordeelde en een deskundigenonderzoek beval;

Overwegende dat de raadsman
van verweerder Vernaillen tegen het
(GOEMAERE T. VERNAILLEN, LAROY)
vonnis van de eerste rechter hoger
ARREST
beroep instelde bij verzoekschrift
, luidend als volgt : « Aangezien mijn
HET HOF; - Gelet op de bestre- )verzoeker met dit rekwest beroep
instelt tegen het vonnis uitgespro·den beslissingen, op 12 april 1976 en
ken op 19 december 1974 door de
21 juni 1976 door het Hof van
vierde kamer van de Rechtb;mk van
Beroep te Gent gewezen;
Eerste Aanleg te Dendermonde
(Algemene Rol nr. 5572} waarbij in
I. In zoverre de voorziening
eerste aanleg beslecht werd over de
gericht is tegen het · arrest van
volgende samengevoegde eisen :
12 april 1976 :
« Dagvaarding van 28 juli 1972
uitgebracht door Laroy Jozef, lasser,
Herremansstraat, 2, te Meerbeke,
(l) Raa?p!. Cass., 1 pkt. 1976 (A. C., 1977, 133,
met als raadsman advocaat G. De
Lange,
te
Herzele,
Peper135).
straat 13-15, tegen 1. de heer Goe(2) Cass., 10 feb. 1978 (A. C., 1978, 693).
maere Andre, werknemer, Heuvel,..
(~) Cass. 14 okt. 1977 (A.C., 1978, 206).
straat, 109, te Erembodegem, met
Raadpl. Cass., 19 dec. 1975 (ibid., 1976, 487).
als raadsman de heer advocaat
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Antwerpen, Justitiestraat, 31, en
tegen 2. verzoeker zelf.
<<
Dagvaarding in vrijwaring
d.d. 2 april 1974 uitgebracht door
verzoeker zelf lastens de naamloze
vennootschap Volksverzekering, met
maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Wetstraat, 141, hebbende eveneens als raadsman voornoemde heer
advokaat Hubert Segers te Antwerpen. Dat .de rechter in beroep het
Hof van Beroep te Gent is, en
gedaagden dienen te verschijnen,
minstens hun verklaring van verschijning moeten doen op ... »;
Overwegende dat de raadsman
van verweerder Vernaillen dit ver?Oekschrift indiende bij de griffie
van het hof van beroep samen met
een brief waarnaar het arrest verwijst en waarin hij onder meer
schreef : << Bijgaand laat ik u
geworden : 2) Zes kopijen bestemd
voor de drie geda~gden en hun
raadslieden. 3) DuidelijkheidshaJve
herhaal ik hier de namen van de
gedaagden in beroep : Laroy Jo~ef,
lasser, . Herremansstraat,
2, te
9402 Meerbeke; advocaat.: Meester
G. De Lange, Peperstraat, ·13-15, .te
9550 Herzele. Goemaere Andre,
werknemer, Heuvelstraat, 109, te
9440 ·Erembodegem; advocaat : Mr.
Hubert Segers, Justitiestraat, 31, te
2000 Antwerpen. Naamloze vennootschap Volksverzekering, maatschap-,.
pelijke zetel Wetstraat 141, 1040
Brussel; advocaat : eveneens Mr.
Hubert Segers uit Antwerpen >>;
Over bet eerste mjddel, afgeleid uit de
schending van de artikelim 97 · van de
Grondwet, · 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek;
dodrdat het arrest beslist dat eiser ten
onrechte voorhoudt · dat · het hoger
beroep, ingesteld door verweerder Vernaillen, niet tegen hem is gericht, vermits de identiteit van aile in zake zijnde
partijen in de akte van hoger beroep
werd opgegeven en de griffie schriftelijk
werd gevorderd al de partijen, eiser
Goemaere inbegrepen, van de mierlegging van de akte van hoger ber<;>ep te
verwittigen, hetgeen ook werd gedaan,

terwjjJ, eerste onderdeel, in, hetverzoekschrift tot hoger beroep, de enige
akte waarop het Hof vermag acht te
geven, niet wordt vermeld dat eiser als
partij in hoger ber 0 ep werd opgeroepe;n
en aldus de b'ewijskracht, die aan deze
akte dient te worden gehecht, wordt
miskend (schending van de · artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bm;gerlijk Wetboek),
·
tweede onderdeel, de vaststelling door
het arrest dat de identiteit van aile in
zake zijnde partijen in de akte 'ian
hoger beroep wordt opgegeven, niet
preciseert of het gaat over de partijen
die in eerste aanleg in de zaak waren, of
over de partijen die in hoger beroep
werden opgeroepen, noch of het opgeven
van de naam van deze partijen tot
gevolg heeft dat ze als dusdanig voor het
hof van beroep werden opgeroepen,
zodat deze motivering onduidelijk en
dubbelzinnig is en het Hof zijn grond.:.
wettelijke controle niet kan uitoefenen
(schending vah artikel 97 van de.Grondwet);
· derde onderdeel, de tot de gtiffier
gei"ichte vordering om eiser van de
neerlegging van de akte van hoger
beroep te verwittigen, een akte is die
eiser onbekend is en' dus · niet kan
gelden als aanvulling van het verzoekschrift tot hoger beroep ·en het hof van
beroep ten andere niet vei"meldt welke
juridische .gevolgen aan deze vordedng
dienen te worden gehecht (schending
van de ·artikelen 97 van 'de Grondwet,
1319; 1320' en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek):
Overwegend~ dat het hof van
beroep oordeelt dat eiser ten
onrechte voorhoudt dat het hoger
beroep niet tegen hem is gericht, :op
grond van de constatering : 1" dat ·de
identiteit van aile in zake z;ijnde
partijen in het verzoekschrift tot
hoger beroep werd << opgegeven >>,
2"· dat, bij de neerlegging van dit
verzoekschrift, de griffier schrifte~
lijk werd gevorderd al de partijeri,
eiser Goemaere daarbij begrepen,
van de neerlegging te verwittigen,
wat ook werd gedaan;
Overwegende dat Ii.et hof ~<!m
beroep zich er aldus toe beperkt het
verzoekschrift te interpreteren :<J:an
de hand van de tek~t ervan. en ·a,an
de hand yan de hoger ged~elteli~k
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waarop het Hof vermag acht te
slaan vermits het arrest ernaar
verwijst; dat de wettelijke bepalingen waarvan de schending in het
middel wordt aangevoerd, de rechter geenszins verbieden zich, bij de
interpretatie van het verzoekschrift
tot hager beroep, op een begeleidend stuk te beroepen;
Overwegende dat zodanige interpretatie erop neerkomt zonder dubbelzinnigheid vast te stellen dat
eiser werd opgeroepen in hager
beroep en niet onverenigbaar is met
het verzoekschrift, inzonderheid
met de uitdrukking dat << de gedaagden dienen te verschijnen, minstens
hun verklaring van verschijning
moeten doen >>, 9-ie edn voorkomt;

tweede onderdeel, verweerder Vernaillen niet toelaatbaar was om eiser voor
het hof van beroep als verweerder te
dagen, daar, voor zover de bepalingen
van het Gerechtelijk Wetboek er niet
van afwijken, de regels van het geding
toepasselijk zijn op de rechtsmiddelen,
en de rechtsvordering niet kan worden
toegelaten indien eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te
dienen en de partij Vernaillen geen
enkel belang had .eiser te dagen vermits
er tussen hen geen enkel geschil bestond
dat door de eerste rechter werd beslecht
(schending van de artikelen 17 en
1042 van het Gerechtelijk Wetboek);
derde onderdeel, eiser in de zaak voor
het hof van beroep niet diehde betrokken te worden vermits het door de
eerste rechter beslechte geschil niet
ontsplitsbaar was en tegen hem geen
vordering 'tot borgstelling werd ingesteld
(schending van artikel 1053 van het
Dat het middel niet kan worden Gerechtelijk Wetboek);
aangenomen;
·vierde onderdeel, het incidenteel
hager beroep van Laroy tegen eiser niet
Over het tweede middel, afgeleid uit ontvankelijk was ten gevolge van de
de schending van de artikelen 97 van de ontoelaatbaarheid van het principaal
Grondwet, 17, 1042, 1053, 1054, 1056, 1057, hoger beroep ingesteld door Vernaillen
onder meer 3", en 1068 van het Gerechte- (schending van artikel 1054 van het
lijk Wetboek,
Gerechtelijk Wetboek).;
vijfde onderdeel, de motivering van
doordat het arrest beslist dat eiser ten
onrechte voorhoudt dat in elk geval het het arrest waariri ·wordt aangehaald, om
principaal hager beroep tegen hem de ontvankelijkheid van het incidimteel
onrechtmatig is bij gebrek aan belang hager beroep te verantwoorden, dat de
voor appellant Vernaillen, daar gei:nti- · partij Vernaillen er ontegensprekelijk
belang bij had de beslissing tegenstelmeerde Laroy de solidaire veroordeling
vordert van Goemaere (eiser) en Ver- paar te maken aan alle partijen wier
aansprake[ijkheid in het gedrang kon
naillen, zodat deze laatste er ontegenkomen, geen passend antwoord is op
sprekelijk belang bij heeft de beslissing
eisers verweer dat. het hager beroep van
tegenstelbaar te maken aan alle partijen
genoemde partij tegenover hem niet
wier aansprakelijkheid in het gedrang
ontvankelijk was bij gebrek aan belang,
kan komen, en het arrest daaruit besluit
hetgeen gelijkstaat met eeh afwezigheid
dat het incidenteel hager beroep van
van motief (schending van artikel 97 van
Laroy tegen Goemaere, bij toepassing
de Grondwet) :
van artikel 1054 van het Gerechtelijk
Wat het eerste onderdeel betreft :
Wetboek, ontvankelijk i~ en . daarenboven, in zijn dispositief, het principaal
Overwegende dat, zo artikel 1057
en het incidenteel hoger. beroep ontvarivan het Gerechtelijk Wetboek voorkelijk verklaart,
schrijft dat de. akte yan hager

beroep, met uitzondering van het
te1·wijl, eerste .onderdeel, artikel 1057
geval waarin het hager beroep bij
van het Gerechtelijk Wetboek oplegt in
het verzoekschrift tot hager beroep de
conclusie wordt ingesteld, op straffe
naam, · de voornaam en de woonplaats
van nietigheid moet vermelden
el.')., bij gebreke van een woonplaats, de
<< 3" de naam, de voornaam en de
verblijfplaats van de gedaagde in hager
woonplaats of, bij . gebreke van een
beroep op te geven en eiser in het
. woonplaats, de verblijfplaats van de
verzoekschrift nergens als gedaagde in
hoger beroep werd vermeld (schending . gedaagde in hager beroep >>, deze
wetsbepaling hiervoor · geen bevan artikel 1057, meer bepaald 3", van
het Gerechtelijk Wetboek);
paalde formulering voorschrijft;
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blijkt uit het antwoord op het eerste
iniddel, het hof van beroep oordeelt
dat eiser door het verzoekschrift
werd opgeroepen in hoger beroep,
en nu uit de hoger weergegeven
tekst van · dit verzoekschrift blijkt
dat zijn naam, voornaam en woonplaats werden vermeld, het arrest
geenszins artikel 1057 van het
Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat, na te hebben
vastgesteld dat eiser in hoger
beroep werd opgeroepen, de rechters eisers verweer onderzoeken
waarin hij voorhield dat dit tegen
hem gericht rechtsmiddel niet ontvankelijk was bij gebrek aan
belang; dat de rechters in dit verband oordelen dat verweerder Ver'naillen di~ het principaal hoger
beroep · had ingesteld, er ontegensprekelijk belang bij had de beslis.sing van het hof van beroep « aan
alle .partijen wier aansprakelijkheid
in het gedrang kon komen (dus
eiser inclusief) tegenstelbaar te
maken »;
Overwegende dat het arrest aldus
:oordeelt dat verweerder Vernaillen,
eventueel met het oog op een later
tegen eiser te voeren geding, erbij
belang had eiser in de procedure te
. betrekken; dat het aldus impliciet
maar zeker de oproeping van eiser
als gedaagde in hoger beroep
beschouwt als geldende als een
oproeping tot bindendverklaring van
hetarrest;
Overwegende dat de rechters in
deze gedachtengang niet verder
hoefden te antwoorden op eisers
bewering dat het tegen hem door
Vernaillen gericht hoger beroep als
dusdanig niet ontvankelijk was;
Dat het vijfde onderdeel niet kan
worden aangenomen;
Wat
het
tweede
onderdeel
betreft:
Overwegende dat het arrest, door,
zoals zoeven vermeld, het belang na

te gaan dat verweerder Vernaillen
bij zijn vordering kon hebben,
artikel 17 van het Gerechtelijk Wethoek naleeft;
Overwegende dat artikel 1042 van
hetzelfde Wetboek, dat enkel de
regels van het geding op de rechtsmiddelen toepasselijk verklaart,
geen betrekking heeft op de aangevoerde grief die verband houdt met
de ontvankelijkheid;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 1053 van
het Gerechtelijk Wetboek verbiedt
dat, bij een niet-onsplitsbaar geschil, ook andere partijen dan die
tegen wie het hoger beroep is
gericht, in de appelprocedure zouden worden betrokken; dat het
meer bepaald niet verbiedt dat een
partij in tussenkomst zou worden
opgeroepen voor zover deze oproeping dan niet tot doel heeft voor de
eerste maal in hoger beroep een
veroordeling te verkrijgen;
Dat het onderdeel naar recht
faalt;
·
Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat, nu eiser door
verweerder Vernaillen in boger
beroep in het geding werd betrokken, zij het dan ook slechts met.het
doel dat het in hoger ber0 ep te
wijzen arrest hem zou kunnen worden tegengeworpen, hij meteen voor
de rechter in hoger beroep in het
geding was in de zin van artikel 1054 van het Gerechtelijk Wethoek; dat dit tot gevolg heeft dat
verweerder Laroy, die gedaagd was
in hoger beroep, krachtens de algemene bewoordingen van hetzelfde
artikel ook ten aanzien van eiser al
de beschikkingen van het beroepen
vonnis waardoor hij zich gegriefd
achtte, bij wijze van incidenteel
hoger beroep, zonder onderscheid
en ongeacht of het principaal hoger
beroep beperkt was, mocht aanvechten;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
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II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen het arrest van
21 juni 1976 :
Ol,er het enige middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, · 1319, 1320, 1322 van het
Butgerlijk Wetboek, 17, 1042, 1053, 1054,
1056, 1057, onder meer 3', en 1068 van
het GerechtelijkWetboek,
doordat het arrest, als gevolg van het
tussenarrest van 12 april 1976, het principaal en het incidenteel hoger beroep
ten dele gegrond verklaart, de vordering
van Laroy principieel gegrond verklaart
tegen eiser voor 3/4, eiser in solidum
met Vernaillen veroordeelt tot betaling
van een bedrag van 37.500 frank, en
beslist dat de bevolen onderzoeksmaatregel dient te worden uitgevoerd, mede
op tegenspraak ten opzichte van eiser,
terwijl, door aldus te beslissen, dit
arrest al de redenen tot vernietiging
aimgevoerd tegen het tussenarrest van
12 april 1976 overneemt en dus a! de
aangehaalde wetsbepalingen schendt
wegens de redenen hierboven aangehaald in de voorziening tegen het arrest
van 12 april 1976 :

Overwegende dat, nu de tege,n het
arrest van 12 april 1976 ingeroepen
middelen werden verworpen, de
daarin aangevoerde schendingen
van de wet evenmin het ..arrest van
21 juni 1976 bij wijze van repercussie kunnen aantasten;
· Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voon;iening, veroordeelt eiser in de
kosten.
22 december 1978 1' kamer
VooJ·zitter : de h. de Vreese, afde!ingsvoorzitter - Verslaggeve1· : de h. Chatel·
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Tillekaerts,
advocaat-generaal
Advocaten : mrs. De Baeck, van Heeke.

1' KAMER-

22 december 1978

1° EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN
MISBRUlK VAN EEN MACHTSPOSITIE OP
DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT OF OP
EEN
WEZENL!JK
DEEL
DAARVAN
E.E.G.-VERDRAG, ART. tlti NATIONAALKECHTELIJKE BEPALING, MET NAME EEN WET,

WAARDOOR EEN DERGELIJK MISBRU!K, VOLGENS DAT RECHT, IN DE REGEL WETTELIJK
WORDT G£MAAKT OF .WAARDOOR ZODANIG
MISBRUIK ENKEL IN BEPAALDE GEVALLEN
WORDT BEGUNSTIGD - GEVOLG.
2° WETTEN EN BESLUITEN INTERNATIONAALRECHTELIJKE,
INZONDERHEID
GEMEENSCHAPSRECHTELIJKE NORM - CONFLICT TUSSEN EEN DERGELIJKE NORM EN
EEN
NATIONAALRECHTELIJKE
NORM
GEVOLGEN.
3°

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - VERKOOP VAN
INGEVOERDE OF H!ER TE LANDE GEPRODUCEERDE TABAKSFABRIKATEN, W. B.T.W.,
ART. 58, § 1 - VERKOOP AAN DE VERBRUIKERS TEGEN DE OP HET FISCALE BANDJE
VERMELDE PRIJS SLUIT NIET IN DAT
FABRIKANTEN EN llVIPORTEURS « BIJZONDERE OF UITSLU!TENDE RECHTEN " HEBBEN,
IN DE ZIN VAN ART. 90 E.E.G.-VERDRAG.

4° EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN
E.E.G.-VERDRAG, ART. 90 - BIJZONDERE
OF UITSLUITENDE RECHTEN DOOR . LIDSTATEN VERLEEND AAN BEDRIJVEN EN
ONDERNEMINGEN - BEG RIP.
5°

EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN

E.E.G.-VERDRAG, ARTT. 30, 31 EN 32 MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING .ALS
INVOERBEPERKINGEN- BEG RIP.
6°

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - VERKOOP VAN
INGEVOERDE OF HIER TE LANDE GEPRODUCEERDE TABAKSFABRIKATEN - W. B.T.W.,

ART. 58, § 1 - VERKOOP AAN DE VERBRUIKER TEGEN DE OP HET FISCALE BANDJE
VERMELDE PRIJS - VOORWAARDEN WAARONDER DIE BEPALING EEN MAATREGEL VAN
GELIJKE
WERKING
ALS
INVOERBEPERKINGEN,
IN
DE
ZIN
VAN
DE
ARTT. 30, 31 EN 32 E.E.G.-VERDRAG, KAN
ZIJN.
7°

BELASTING OVER
VOEGDE WAARDE -

DE

TOEGE-

VERKOOP VAN
INGEVOERDE OF HIER TE LANDE GEPRODUCEERDE TABAKSFABRIKATEN - W. B.T.W.,

ART. 58, § 1 - VERKOOP AAN DE VERBRUfKERS TEGEN DE OP HET FISCALE BANDJE
VERMELDE PRIJS - GEEN ONVERENIGBAARHEID MET DE BEPALINGEN VAN DE RICHTLIJN NR. 72/464/E.E.G. 19 DEC. 1972 VAN DE
RAAD VAN MINISTERS VAN DE E. E.G.
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8° CASSATIE -

OMVANG- BURGERLIJKE
ZAKEN - CASSATIE BEPERKT TOT HET DEEL
VAN HET ARREST WAAROP HET DOOR HET
CASSATIEARREST
AANGENOMEN
MIDDEL
BETREKKING HEEFT.

1" en 2' Onverenigbaar met de bepalin-

gen van · het E.E.G.- Verdrag - zodat
de rechter ze niet mag toepassen - is
een wettelijke bepaling van nationaal
recht waardoor het misbruik van een
machtspositie, dat volgens art. 86
E.E.G.- Verdrag onverenigbaar is met
de gemeenschappelijke maz*t en
daarom verboden is, volgens dat nationaal recht, onvermijdelijk als regel
toegelaten
wordt, gereglementeerd
wordt of gewoon wetteli]k gemaakt
wordt (1) (2); als daarentegen een
wettelijke bepaling van nationaal recht
eJ?kel in bepaalde gevall~n begunsti!{Ill!f van een dergelijk misbruik tot
gevolg heeft, kan zij niet beschouwd
worden als strijdig met de bepalingen
van het gemeenschapsrecht, maar het
feitelijk misbruik maken van een
n:~chtsposjtie op de gemeenschappelzjke markt of op een wezenlijk deel
daarvan, waardoor de handel tussen
Lid-Sta~en kan worden beinvloed, zou
mettemm o.g. v. vorenvermeld art. 86
verboden blijven (2). .
3' en 4" Als houders van « bijzondere »
o{ van « uitsluitende " rechten, in de
zm van art. 90 E.E.G.- Verdrag, kunnen
wettelijk niet worden aangemez*t de
fabrikanten en importeurs, bedoeld in
ad. 58 W. B.T. W., naar luid waarvan de
ingevoerde of hier te Jande geproduceel"de tabaksfabl"ikaten aan de verbruikers moeten verkocht worden
tegen de op het fiscale bandje vermelde prijs.
5" en 6" De bepalingen van art. 58, § I
W. B.T.W., volgens welke zowel de
ingevoerde als de hier te Jande geproduceerde tabaksfabzikaten moeten
vez*ocht worden tegen de op het
fiscale bandje vezmelde prijs, die .vrii
gekozen is door de importeur of de
fablikant, vormen slechts dan een
maatregel van gelijke werking als een
kwantitatieve invoerbeperking, in de

(1) Raadpl. Cass., 27 mei 1971 (A.C., 1971,
959), 14 jan. 1976 (ibid., 1976, 547) en 26 sept.
1978.
· (2) Raadpl. de conclusie van het O.lVI. vbbr
Cass., 7 jan. 1977, A.C., 1977, 493).

zm. ·van art. 30 E.E.G.- Verdrag, wanneer, mede gelet op de belemmeringen
die inherent zijn aan de verschillende,
door de Staat toegepaste controlemethodes, inzonderheid ter verzekering
van de ontvangst van de van die
produkten geheven belastingen, zodanig stelsel van vaste prijzen de import
tussen Lid-Staten al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel
kan belemmeren.
7' Art. 58,§ I W. B.T.W., volgens hetwelk

kleinhandelaars hun tabak aan de
verbruikers moeten verkopen tegen de
op het fiscale bandje vermelde plijs, is
niet stzijdig met de bepalingen van de
richtlijn nr. 72/464/E.E.G. I9 dec. I972
van de Raad van Ministers van de
E.E.G. betreffende de belasth1g, andere
dan omzetbelasting, op het verbruik
van tabaksfabzikaten.
8" Wanneer meerdere punten van het

bestreden an·est in afzonderlijke middelen worden aangevochten en maar
een enkel middel wordt aangenomen
of wanneer de aangenomen middelen
slechts op een enkel punt betrekking
hebben, slaat de cassatie enkel op die
delen of op dat dee] van de bestreden
bes.lissing waarop de aangenomen
midde.len of het aangenomen middel
betrekking hebben (3).
T.

«

(« G.B.-INNO-B.M. o N.V.
VERENIGING VAN DE KLEINHANDELAARS
IN TABAK " P.V.B.A.)

Procureur-generaa.l Duman heeft in
substantie gezegd :
Het is de tweede maal dat deze zaak
voor het Hof komt.
Op 7 januari 1977 werd een eerste
arrest gewezen, waarbij o.m. beslist
werd de procedure te schorsen om op
grond van artikel 177 E.E.G.-Verdrag,
vragen van interpretatie van het
gemeenschapsrecht aan het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen voor te leggen. Door een arrest van
16 november 1977 heeft het Europees
Hof die vragen - althans de meeste van
die vragen - beantwoord.
Thans behoort het Hof over de voorziening van eiseres definitief uitspraak
te doen.

(3) Raadpl. de noot onder Cass., 7 dec. 1978
supra, en. de conclusie van het O.M. voor het
onderhavtge ·arrest.
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: Voor zoveel nodig meen ik het gepast
summier aan het volgende te herinneren.:
Verweerster liet op 7 februari 1972
door een gei:echtsdeurwaarder vaststellen dat de vennootschap « GB
Entreprises », eiseres, sigaretten te koop
aanbood en verkocht tegen een lagere
prijs, dan die welke op het fiscale bandje
stond vermeld.
: Op 24 ·februari 1972 dagvaardde zij
eiseres voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zitting houdende
inzake vorderingen. tot stopzetting, ten
einde het verbieden van de gelaakte
verkoop en de aanplakking van de te
geven beslissing te horen uitspreken.
Bij een beschikking van 24 april 1972
beval de Voorzitter van de rechtbank van
k()bphandel het staken van de verkoop
van sigaretten met korting, op grond dat
die verkoop een schending van artikel 58
van het Wetboek van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde opleverde, en
dat de naleving van de wet dee! uitmaakt van de eerlijke gebruiken op het
stuk van koophandel. Hij weigerde daarentegen de aanplakking.
· Eise.tes kwam van deze beslissing in
hoger beroep, terwijl verweerster bij
conclusie incidenteel beroep instelde wat
de aanplakking betrof.
. Het Hof van Beroep te Brussel bevestigde de. beschikking van de eerste
re<;!hter bij arrest van 24 december 1974,
w<iartegen het . beroep . in cassatie is
in:gesteld dat thans definitief door het
Ijof moet beoordeeld worden.
Het derde middel zal ingewilligd dienen te worden hetgeen tot een vernietiging zal_leiden.
Maar het inwilligen van het derde
middel laat ons nochtans niet vrij de
apdere middelen (of onderdelen ervan)
~;mbeantwoord te laten.
Immers, de beslissingen van het
bestreden ·arrest waartegen deze middelen opkomen hebben de grieven van
eiseres verworpen grieven volgens
welke de beslissing van de eerste rechter
het staken van de verkoop van sigaretten met korting niet wettelijk gelast
heeft, daar artikel 58 van het Wetboek
van de B.T.W., waarop bedoelde beslissing steunde, strijdig is met het Europees recht - op grond van verscheidene
rede:n.en.
Deze ·redenen worden ook door het
eerste;. tweede en vierde middel bekrlti.seer-!f:;

De redenen waartegen het derde middel dat dus client ingewilligd te
worden is gericht, zijn volkomen
vreemd aan of onafhankelijk van de
redenen die de beslissingen dragen
waartegen de andere middelen zijn
gericht. Kortom, de juridische preblemen, de beslissingen, waartegen enerzijds het derde middel en anderzijds de
andere middelen opkomen, zijn volkomen verschillend en onafhankelijk van
elkaar.
In ons arrest van 7 januari 1977
werden weliswaar het eerste onderdeel
van het eerste middel en de tweede grief
van het tweede onderdeel van dit middel
beantwoord, zodat wij daarop niet meer
hoeven terug te komen, maar de eerste
grief van dat laatste onderdeel moet nog
beantwoord worden.
Hetzelfde geldt wat he~ tweede middel
betreft : het tweede onderdeel moeten:
wij nog beantwoorden.
Ook met het vierde middel is dit het
geval.
·
. Zo wij t.a.v. de juridische vragen die
deze onderdelen 'of middelen opwerpen
geen stelling ·nemen, zal de 'op verwijzing uitspraak doende rechter zich
afvragen of wij ze impliciet verworpen
hebben (hetgeen met de werkelijkheid
niet zou stroken, daar het inwilligen van
het derde middel niet kan meebrengen
dat de andere middelen of gedeelten
ervan ongegrond worden bevonden), dan
wel of wij ze « open '' hebben gelaten,
met het gevolg dat hij ze opnieuw kan
onderzoeken en beoordelen, hetgeen
onaannemelijk zou zijn vermits zij in de
voorziening reeds werden voorgesteld.
Daar zij aldus werden gekritiseerd moet
het Hof ze thans - op de voorziening
die ons nu ter beoordeling is voorgelegd
- beantwoorden, door een verwerping
of een inwilliging; anders, nogmaals,
zouden de partijen en ook de op verwijzing uitspraak doende rechter kunnen
menen, dat al de problemen die niet ter
sprake komen in het derde middel
opnieuw aan debatten en beslissingen
moeten onderworpen worden ... derhalve
dat, alhoewel zij het vo6rwerp zijn
geweest van aan ons Hof voorgelegde
middelen, van aan het Europees Hof
gestelde en door dit college beantwoorde
vragen, de op verwijzing uitspraak
doende rechter opnieuw zou kunrien
beslissen over het probleem van de
strijdigheid van artikel 58 van het
B.T.W.-Wetboek met artikel 85 van het
E.E.G.-Verdrag, artikel 86 van hetzelfde

-488verdrag, artikel 90 ... , voorwerpen van de
eerste, twee middelen, of met een richt!ijn, voorwerp van het vierde middel. Dit
zou noch redelijk, noch praktisch, noch
juridisch verantwoord zijn.
Ik onderzoek achtereenvolgens de vier
middelen.
Het eerste middel
De eerste grief van het tweede onderdee! (het eerste onderdeel en de tweede
grief van het tweede onderdeel door het
arrest van 7 januari 1977 reeds beantwoord zijnde).
U zult het me niet kwalijk nemen, dat
ik hier ertoe genoopt ben te herhalen
wat ik in mijn conclusie van 1977 heb
gezegd.
Grief : Het arrest kon niet zonder
schending van de artikelen 3-f, 5, lid 2,
en 86 E.E.G.-Verdrag beslissen dat
artikel 58 van de wet van 3 juli 1969 niet
onder de werking van die bepalingen
valt, « a! mocht hij (zulke wettekst) de
bedoelde abusieve handelingen van
ondernemingen in de hand werken ».
Deze grief kan niet slagen en kan
geen aanleiding geven tot het stellen van
een vraag te Luxemburg.
Eiseres had bij conclusie doen gelden
dat Fedetab op de Belgische en Luxemburgse markt een machtspositie genoot
en van deze machtspositie misbruik
maakte door pressies die :;;:ij uitoefende
op derde ondernemingen om deze haar
verkoopsbeleid op te leggen.
Zij had hieruit afgeleid dat « de
wettekst (art. 58) die zelfs onopzettelijk
deze
abusieve
handelingen
heeft
bekrachtigd en gewettigd, getroffen
wordt door hetzelfde verbod, en derhalve
artikel 86 schendt; dat immers het
begrip « misbruik » een objectieve
inhoud heeft en niet noodzakelijk het
voornemen schade te berokkenen inhoudt » (zie conclusie p. 9).
Gewis, zo een wettekst noodzakelijk datgene wat door artikel 86
E.E.G.-Verdrag verboden is, toelaat,
inricht (regelt) of gewoon wettelijk verklaart, is hij strijdig en onverenigbaar
met de bepalingen van dat verdrag.
lngeval een nationale wettelijke of
reglementaire bepaling een misbruik van
een machtspositie in bepaalde gevallen
zou begunstigen of in de hand werken,
zonder dat dit evenwel het noodzakelijk
gevolg van de doelstellingen of van het
voorwerp van deze bepaling zou zijn, zou
bedoeld misbruik, in zover het door
artikel S6 E.E.G. beteugeld wordt, gewis

niet worden « gedekt » en toegelaten,
maar bedoe!de wette!ijke of reglementaire bepaling zou daarom nog niet
noodzakelijk als strijdig met de c'ommunautaire bepalingen beschouwd behoeven te worden.
Derhalve, na vastgesteld te hebben dat
de door eiseres gelncrimineerde nationale maatregel een wet van de wetgevende macht (art. 58 van de wet van
1969) is, heeft het arrest beslist dat,
alhoewel de Fedetab misbruik van haar
machtspositie maakte, bedoelde wet
« niet onder toepassing van het verbod
door artikel 86 van het Verdrag kan
vallen ... al mocht, zij de bedoelde
abusieve handelingen van ondernemingen in de hand werken >>.
De handelingen, beslissingen of toestanden eigen aan Fedetab kunnen strijdig zijn met de bepalingen van artikel 86
E.E.G. ... maar daaruit kan niet afgeleid
worden dat een wetsbepaling - i.h.b.
artikel 58 B.T.W.-wet dat artikel
geschonden zou hebben.
Het Europees Hof van Justitie laat
ook gelden, « dat de nationale rechter bij
zijn onderzoek of het invoeren of handhaven van een , dergelijke maatregel
(d.w.z. een maatregel zoals die welke uit
de toepassing van artikel 58 van de wet
op de B.T.W. volgt) verenigbaar is met
het gemeenschapsrecht, heeft na te gaan
of - mede gelet op de belemmeringen
voor het handelsverkeer in tabaksfabrikaten tussen Lid-Staten, die uit de aard
van het betrokken fiscale stelsel kunnen
voortvloeien - deze maatregel als zodanig een ongunstige invloed kan uitoefenen op dat handelsverkeer, hetgeen een
voorwaarde is voor de toepasselijkheid
van de verbodsbepalingen van artikel 86 >>.
Hieruit volgt, dat artikel 58 van de wet
van 3 juli 1969 niet steeds buiten toepassing moet worden gelaten - of, zoals
eiseres -betoogt, onder toepassing van
de artikelen 3-f, 5, lid 2, en 86
omdat het in
E.E.G.-Verdrag valt bepaalde gevallen « abusieve handelingen in de hand (zou) werken », des te
meer daar uit geen enkele vaststelling in
feite blijkt dat dit, ten deze, het geval
zou zijn geweest.

Het tweede middel
Eerste onderdeel
« Vermits : a) de algemene prijzenreglementen aan de fabrikanten en invoerders toestaan hun prijzen vrijelijk vast
te stellen ... en niet toestaan aan de
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te bepalen ... b) artikel 58 bepaalt dat de
prijs (op de fiscale bandjes vermeld) de
verplichte verkoopprijs aan de verbruikers moet zijn ... komt dit erop neer aan
de fabrikanten en invoerders toe te
staan de verkoopprijzen van hun produkten erga omnes vast te stellen.
« Door dit te ontzeggen (dit uitwerksel van artikel 58) heeft het arrest de in
het middel vermelde Belgische wettelijke bepalingen geschonden. »
Hierop dient m.i. geantwoord te worden dat, waar het arrest vaststelt dat
" de Belgische Staat hun (de fabrikanten
en invoerders) geen bijzondere of uitsluitende rechten in de zin van dit
artikel toekent ... », het de toestand aan
de
bepalingen
van
artikel
90
E.E.G.-Verdrag toetst en dat het onderdee! geen schending van deze bepaling
aanvoert.
Overigens dient er ook op gewezen te
worden dat, alhoewel het arrest aanstipt
dat artikel 58 van de wet van 1969 aan
de fabrikanten en invoerders het recht
niet toekent " erga omnes de vaste prijs
te bepalen », het deze wetsbepaling
geenszins schendt vermits het daaraan
de juiste draagwijdte (strekking-doel)
toeschrijft : << het invoeren van een
reglementering die voor alle gelijksoortige ondernemingen geldt en krachtens
welke de op het fiscale bandje vermelde
prijs verplicht zal zijn, zonder te bepalen
hoe en door wie deze prijs zal vastgesteld worden "·

Tweede onderdeel
Het betoogt : << door te beslissen dat de
tabaksfabrikanten en -irivoerders private
ondernemingen zijn waaraan de Belgische Staat geen uitsluitende of bijzondere rechten verleende in de zin van
artikel 90 van het E.E.G.-Verdrag, hoewel het algemene prijzenstelsel aan de
fabrikanten en invoerders van andere
produkten dan tabak niet toelaat de
verplichte verkoopprijs aan de verbruiker vast te stellen, schendt het arrest de
gezamenlijke in het middel aangeduide
wetsbepalingen >>.
Er kan hier natuurlijk slechts spraak
zijn van een schending van artikel 90
van het E.E.G.-Verdrag; immers:
a) << bijzondere of uitsluitende rechten , is een begrip van dit artikel; b) een
Belgische wet (art. 58 B.T.W.) kan afwijken van andere wettelijke bepalingen
(prijzenreglementering)
zonder
deze
bepalingen te schenden.

Wat de schending van artikel 90 van
het E.E.G.-Verdrag betreft hadden wij
een vraag van interpretatie aan het
Europees Hof gesteld, maar dit hoog
rechtscollege heeft ons daarop geen
antwoord gegeven, het heeft geoordeeld
dat << een antwoord op de tweede vraag
achterwege kon blijven ». Het heeft
niettemin overwogen dat << het twijfelachtig is (<< peut paraitre douteux ») of
deze (fabrikanten en importeurs bedoeld
door artikel 58) wel als houders van
<<
bijzondere
laat
staan
van
<< uitsluitende , rechten kunnen worden
aangemerkt ».
Wij moeten niettemin de grief van
schending van artikel 90 volledig beantwoorden en dienen m.i. het volgende te
zeggen:
De fabrikanten en importeurs, bedoeld
door artikel 58 van de wet van 1969,
kunnen niet als houders van << bijzondere » of van<< uitsluitende » rechten
in de zin van bedoeld artikel 90 worden
aangemerkt;
Immers, voor een ieder (ook voor een
detailhandelaar) die zich als fabrikant of
importeur van tabaksfabrikaten vestigt
- en dus voor een onbepaalde groep
van ondernemingen - staat de mogelijkheid open vrijelijk een detailhandelsprijs voor zijn produkten vast te stellen
die lager is dan de verkoopprijs van
gelijksoortige concurrerende produkten
van gelijke kwaliteit en met dezelfde
kenmerken.
Overigens, lid 3 van artikel 90 bepaalt,
dat het aan de Commissie, niet aan de
rechter, staat te waken voor de toepassing van dit artikel en, voor zover nodig,
passende richtlijnen of beschikkingen
tot de Lid-Staten te richten.

Het derde middel
Bier wordt schending van de artikelen 3-a, 5, lid 2, 30, 31, 32 en 36 van
het E.E.G.-Verdrag aangevoerd.
Op de conclusie van eiseres die
betoogde dat bedoeld artikel 58 onverenigbaar is met het vrij verkeer zoals
door de artikelen 30 en 36 van het
E.E.G.-Verdrag bepaald, antwoordt het
arrest << dat, zo bepaalde promotionele
praktijken daardoor (door artikel 58 van
de wet van 1969) gehinderd worden, deze
hinder dezelfde is zowel voor inlandse
als voor ingevoerde goederen "·
Het middel betoogt : << een maatregel
van gelijke werking als ... (zie art. 30) is
iedere hanaelsreglementering om de

-490intra-communautaire
handel
rechtstreeks of zijdelings, actueel of potentieel te belemmeren. De enkele omstandigheid dat de nationale maatregel geen
onderscheid maakt tussen nationale en
ingevoerde produkten is niet pertinent ''·
Het middel komt me gegrond voor,
hetgeen ik reeds in mijn conclusie van
1977 had gezegd. Dit zal vernietiging van
het bestreden arrest met zich brengen.
Maar het betekent m.i. niet dat voor de
rechter, uitspraak doende op verwijzing,
eiseres in haar beroep tegen de beslissing van de eerste rechter zal kunnen
slagen vermits daartoe zou dienen bewezen te worden (zie nog infra) dat de
bepaling van artikel 58 de " intracommunautaire handel rechtstreeks of
zijdelings, actueel of potentieel belemmert >>.
De interpretatie welke eiseres van
artikel 30 van het E.E.G.-Verdrag voorstelt is m.i. verant\voord zodat het middel client ingewilligd te worden.
Volledigheidshalve werd nochta.ns een
vra.a.g van interpreta.tie tot het Europese
Hof gericht.
Het ant\voord dat ons door dit Hof
werd gegeven bevestigt dat het middel
dient ingewilligd te worden.

Het vierde middel
Het tweede onderdeel werd reeds door
het arrest van 7 januari 1977 beantwoord.
Over blijft dus nog het eerste onderdee] dat het volgende betoogt :
De bepaling in fine van artikel 5/1 van
de richtlijn van 19 december 1972 van de
Europese Raad van de Ministers heeft
niet tot gevolg de Lid-Staten ertoe te
machtigen in hun wetgevingen een
bepaling in te voeren of te handhaven
die de tabakdetaillisten zou verplichten
tot het naleven van de op de fiscale
bandjes vermelde en door de voortbrengers en invoerders vastgestelde prijs.
De richtlijn staat gewis aan de Staten
toe een maximumprijs te bepalen of te
laten bepalen; anders zou immers de
heffing van de belasting (accijnzen), die
op de maximumprijzen dient berekend
te worden, onmogelijk zijn.
De richtlijn beperkt zich verder ertoe
te bepalen dat de fabrikanten en invoerders vrijelijk de maximumprijzen bepalen.
Moet of kan daaruit afgeleid worden
dat noch de Lid-Staten noch de producenten en invoerders, ingevolge een

nationale reglementering, aan de detaillist mogen verbieden beneden de maximumprijzen te verkopen ?
<< That is the question >>.
Het
ant\voord
was
twijfelachtig.
Daarom werd tot het Europees Hof een
vraag gericht.
Het ant\voord van het Europees Hof
op onze vraag is niet uitermate duidelijk.
De conclusie van advocaat-generaal
Reisch! is daarentegen glashelder : (zie
laatste bladzijde d) : " uit artikel 5 van
de richtlijn ... volgt niet dat de LidStaten geen rechtsvoorschriften mogen
doen uitgaan volgens welke bij ingevoerde en binnenslands gefabriceerde
tabaksartikelen de op de banderolle
aangegeven verbruikersprijs bindend is
- hetgeen wil zeggen dat geen hogere
of lagere prijs mag worden berekend ».
Aldus begrijpt men beter het antwoord van het Europees Hof dat luidt
als volgt :
« Artikel 5 van richtlijn nr. 72/464/
E.E.G. van de Raad van 31 december 1972 betreffende de belasting, andere
dan omzetbelasting, op het verbruik van
tabaksfabrikaten verbiedt de Lid-Staten
niet een wettelijke maatregel in te
voeren of te behouden waardoor, voor
ingevoerde of in het binnenland geproduceerde tabaksartikelen, voor de verkoop aan de verbruiker de op het fiscale
bandje vermelde prijs wordt opgelegd,
mits slechts die prijs vrijelijk door de
fabrikant of importeur is vastgesteld ». ·
Hieruit dient afgeleid te worden, dat
de interpretatie die door het bestreden
arrest aan artikel 58 van de wet van
1969 wordt gegeven, en volgens dewelke
de detaillisten aldus worden verplicht tot
het naleven van de op de fiscale bandjes
vermelde en door de voortbrengers en
invoerders vastgestelde prijs, geenszins
met de bepalingen van bedoelde richtlijn
onverenigbaar is.
Het vierde middel kan dus niet slagen.

Besluit
Vernietiging van het bestreden arrest
in zoverre het het middel, door eiseres
op artikel 30 van het E.E.G.-Verdrag
gesteund, ongegrond heeft verklaard.
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 december 197 4
door het hof van beroep te Brussel
gewezen;
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Gelet op het arrest op 7 januari 1977 door het Hof gewezen schending van de artikelen 3, f, 5,
tweede lid, 85, 86 van het Verdrag tot
(1);
Gelet op het arrest van 16 novem- oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, ondertekend te
ber 1977 van het Hof van Justitie Rome
op 25 maart 1957, 1.1 van de
van de Europese Gemeenschappen; · Belgische wet van 2 december 1957
Overwegende dat het Hof van waarbij dit Verdrag wordt goedgekeurd,
Justitie van de Europese Gemeen- 58 van de wet van 3 juli 1969 tot
schappen, uitspraak doende over de invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en
door het Hof in het · arrest van 97
van de Grondwet,
7 januari 1977 gestelde vragen,
doordat,
om de middelen van eiseres
onder het hoofd « algemene opaf te wijzen die de onverenigbaarheid
merkingen » onder meer onder- opwierpen
·van artikel 58 van de wet van
streept: ·
·
3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek
dat de belasting op tabaksfabril\a- van de belasting over de toegevoegde
ten in aile. Lid-Staten eeri belang- waarde, met de artikelen 3, f, 5, tweede
lid, 85 en 86 van het Verdrag van Rome,
rijke ])ron van inkomsten vormt, en
eiseres vervolgens, op de vordering
zodat de bevoegde instanties over van verweerster, wegens schending van
doeltreffende middelen moeten kun- meergenoemd artikel 58 te veroordelen
nen beschikken om de inning ervan tot het stopzetten van de verkoop van
te kunnen verzekeren;
sigaretten tegen een lagere prijs dan de
dat bij de huidige stand van het op het fiscale bandje aangeduide prijs,
arrest beslist, enerzijds, « dat
gemeenschapsrecht elke Lid-Staat h~t
artikel 85 van het Verdrag enkel slaat op
zijn eigen methode kan kiezen voor alle overeenkomsten tussen onderneminde fiscale controle van de op zijn gen, alle besluiten van ondernemersvergrondgebied in de handel gebrachte enigingen en alle onderling afgestemde
te1tei1]ke gedragingen: en dus niet op de
tabaksfabrikaten;
van een van de Lid-Staten;
dat, wegens de noodzaak van deze wetgeving
dat een wettelijke bepaling zoals die van
controle, de in- en uitvoer van artikel 58 van het Wetboek van de
tabaksfabrikaten thans nog aan belasting over de toegevoegde' waarde
onontkoombare belemmeringen is bijgevolg niet onder toepassing valt van
artikel 85 van het Verdrag; dat voormeld
onderworpen;
dat een verbod om aan de ver- artikel 58 geen overeenkomsten .tussen
bruiker te verkopen tegen een. ondernemingen heeft bekrachtigd of willagere .dan de op het fiscale bandje len versterken en uitbreiden; dat de
vermelde prijs, nochtans niet nood- omstandigheid dat deze wetsbepaling
haar uitgangspunt of haar oorsprong zou
zakelijkerwijze
op
belastings- vinden
in bepaalde met artikel 85 van
technische gronden rust, doch, val- het Verdrag strijdige overeenkomsten
gens enkele regeringen die opmer- tussen ondernemingen, de nietigheid
kingen hebben ingediend, veeleer van gezegde wetsbepaling ingevolge dit
verband houdt met sociaal-eco- arti.kel niet kan teweegbrengen », andernomische doelstellingen, in zoverre zijds, dat artikel 86 van het Verdrag
daardoor, door het uitschakelen van « wederom het feit van ondernemingen
de mogelijkheid van allerlei kortin- en niet van een Lid-Staat bedoelt; dat
een wettekst dus niet onder toepassing
gen bij verkoop aan de verbruiker, van
het door artikel 86 van het Verdrag
een bepaalde detailhandelsstructuur uitgevaardigde verbod kan vallen, al
in stand wordt gehouden en coricen- mocht hij de bedoelde abusieve handetraties ten koste van de kleine lingen van ondernemingen in de hand
werken », en tenslotte, « dat voormeld
detaillisten worden tegengegaan;
58 evenmin de verwezenlijking in
dat bij de beantwoording van de artikel
gevaar brengt van de doelstellingen van
vragen van de nationale rechter het Vetdrag en namelijk niet van het
mede met deze overwegingen reke-~ principe van een niet vervalste mededinning 111oet worden gehouden;
.
ging op de gemeenschappelijke markt,
(1) A.C, 1977, 493.
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van de
gemeenschappelijke
markt
geenszins belet vrij hun prijzen te
bepalen ''•
terwjjJ, nu de Lid-Staten zich ervan
moeten onthouden de verwezenlijking
van de doelstellingen van het Verdrag in
gevaar te brengen, daaronder namelijk
de verwezenlijking van een niet vervalste mededinging, het arrest niet zonder
schending van de artikelen 3, f, 5,
tweede lid, en 86 van het E.E.G.-Verdrag
heeft kunnen beslissen dat artikel 58
van de wet van 3 juli 1969 niet onder de
toepassing van die bepalingen valt « a!
mocht hij (zulke wettekst) de bedoelde
abusieve handelingen van ondernemingen in de hand werken ,, (schending van
aile in het middel aangeduide wetsbepalingen, uitgezonderd de artikelen 85 van
het E.E.G.-Verdrag en 97 van de
Grondwet):

Overwegende dat in deze grief
eiseres zich ertoe beperkt te betogen dat het bestreden arrest niet
zonder schending van de artikelen 3, f, 5, tweede lid, en 86 van
het E.E.G.-Verdrag he eft kunnen
beslissen dat artikel 58 van de wet
van 3 juli 1969 niet onder de
toepassing van die bepalingen valt
« a! mocht (het) de bedoelde abusieve handelingen van ondernemingen in de hand werken »;
Overwegende dat het Hof van
Justitie in voormeld arrest van
16 november 1977, in antwoord op
de in verband met deze grief
gestelde vraag, voor recht verklaart
dat
«
artikel
86
van
het
E.E.G.-Verdrag het misbruik maken
van een machtspositie door een of
meer
ondernemingen
verbiedt,
« zelfs a! zou een dergelijk misbruik
door een nationale wettelijke bepaling in de hand worden gewerkt »;
Overwegende dat, gewis, indien
een wettekst van die aard zou zijn
dat hij datgene wat door artikel 86
van het E.E.G.-Verdrag is verboden,
onvermijdelijk zou toelaten, het zou
regelen of gewoon zou wettelijk
verklaren, hij met de bepalingen
van het Verdrag strijdig en onverenigbaar zou zijn;
Dat echter, ingeval een nationale
wettelijke of reglementaire bepaling ,

een misbruik van een machtspositie
in bepaalde gevallen zou begunstigen of in de hand werken, zonder
dat dit evenwel het noodzakelijk
gevolg van de doelstellingen of van
het voorwerp van deze bepaling zou
zijn, zulke wettelijke of reglementaire bepaling - die uiteraard een
onbeperkt aantal toestanden bedoelt
en derhalve niet uitsluitend « bepaalde gevallen » daarom nag
niet noodzakelijk als strijdig met de
communautaire
bepalingen
zou
moeten worden beschouwd;
Overwegende dat het Hof van
Justitie ooj{ laat gelden « dat de
nationale rechter bij zijn onderzoek
of het invoeren of handhaven van
een maatregel, zoals die welke uit
de toepassing van artikel 58 van de
wet van 3 juli 1969 volgt, verenigbaar is met het Gemeenschapsrecht,
moet nagaan of - mede gelet op de
b!7lemmeringen voor het handelsverkeer in tabaksfabrikaten tussen
Lid-Staten, die uit de aard van het
betrokken fiscale stelsel kunnen
voortvloeien - deze maatregel als
zodanig een ongunstige invloed kan
uitoefenen op het handelsverkeer,
hetgeen een voorwaarde is voor de
toepasselijkheid van de verbodsbepalingen van artikel 86 »;
Overwegende dat hieruit volgt dat
artikel 58 van de wet van 3 juli 1969
niet steeds buiten toepassing moet
worden gelaten - of, zoals eiseres
betoogt, onder toepassing van de
artikelen 3, f, 5, tweede lid, en
86 van het E.E.G.-Verdrag valt omdat het in bepaalde gevallen
« abusieve handelingen in de hand
(zou) werken », des te meer daar uit
geen enkel.e vaststelling in feite
blijkt dat dit, ten deze, het geval zou
zijn geweest;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede mMdel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1,
paragrafen 1, 2 en 3, 2, paragrafen
1 en 2bjs, van de wet betreffende de
economische reglementering en de prijzen ingevoerd door de besluitwet van
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door de wetten van 23 december 1969 en
30 juli 1971, 1, paragraaf 1, van het
ministerieel besluit van 22 december 1971 houdende verplichting tot aangifte van de prijsverhogingen, paragraaf
12 van het reglement gevoegd bij het
ministerieel besluit van 22 januari 1948
waarbij de accijnsheffing op gefabriceerde tabak wordt geregeld, zoals het is
gewijzigd door het ministerieel besluit
van 28 maart 1951, genomen ter uitvoering van de wet van 31 december 1947
betreffende het fiscaal regime van tabak,
90.1 van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap,
ondertekend te Rome op 25 maart 1957,
1.1 van
de
Belgische
wet van
2 december 1957 tot goedkeuring van
evengenoemd Verdrag en 58 van de wet
van 3 juli 1969 tot invoering van het
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde,
doordat, om het verweer van eiseres af
te wijzen dat de onverenigbaarheid van
ai'tikel 58 van de wet van 3 juli 1969 met
artikel 90.1 van het Verdrag van Rome
opwierp, en eiseres vervolgens op de
vordering van verweerster, wegens
schending van meergenoemd artikel 58
te veroordelen tot het stopzetten van de
verkoop van sigaretten tegen een lagere
dan de op het fiscale bandje aangeduide
prijs, het arrest beslist « dat de fabrikanten · en invoerders van tabaksprodukten
private bedrijven zijn en dat de Belgische Staat hun geen bijzondere of uitsluitende rechten in de zin van
artikel 90 toekent, ook; niet door
artikel 58 van het Wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde;
dat dit artikel immers geen recht schept
ten voordele van bepaalde ondernemingen en namelijk niet het recht om erga
omnes de vaste prijs te bepalen, maar
enkel een reglementering invoert die
voor aile gelijksoortige ondernemingen
geldt, en krachtens welke de op het
fiscale bandje vermelde prijs verplicht
is, zonder te bepalen hoe en door wie
deze prijs zal won;l.en vastgesteld "•
terwijl, eerste onderdeel, de algemene
prijzenreglementering,
voortvloeiende
uit de in het middel aangeduide organieke bepalingen, aan de fabrikanten en
invoerders op aile gebieden, de tabak:;;ector daarinbegrepen, onder voorbehoud .van een ten deze niet bestaand
programmacontract, toestaat hun prijzen
vrijelijk vast te stellen, na aangifte van
prijsverhoging, en hun oplegt de normale prijs of de maximumprijs na te

Ieven die eventueel door de Minister van
economische zaken is vastgesteld; de
door een fabrikant of een invoerder
gedane aangifte van prijsverhoging hem
enkel in staat stelt een nieuwe prijs toe
te passen zonder dat hij evenwel de
verplichte verkoopprijs aan de verbruiker mag bepalen; nu de op het fiscale
bandje voor tabakswaren vermelde prijs
overeenkomstig die algemene reglementering wordt vastgesteld onder meer na
aangifte van prijsverhoging, door de
fabrikant of de invoerder, en nu
artikel 58 van de wet van 3 juli 1969
bepaalt dat die prijs de verplichte verkoopprijs aan de verbruiker moet zijn,
de economische draagwijdte van deze
bepaling, gecombineerd met het algemeen prijzenstelsel, er integendeel op
neerkomt aan de fabrikanten en invoerders van tabakken toe te staan de
verkoopprijzen van hun produkten
« erga omnes » vast te stellen; het arrest,
door aan voormeld artikel 58 zodanig
gevolg te ontzeggen, aile in het middel
aangeduide wetsbepalingen schendt, uitgezonderd
artikel
90
van
het
E.E.G.-Verdrag en artikel 1.1 van de
goedkeuringswet van 2 december 1957;
tweede onderdeel, door vervolgens te
beslissen dat de tabaksfabrikanten en
-invoerders private ondernemingen zijn
aan wie de Belgische Staat geen uitsluitende of bijzondere rechten verleende in
de zin van artikel 90 van het
E.E.G.-Verdrag, hoewel het algemene
prijzenstelsel aan de fabrikanten en
invoerders van andere produkten dan
tabak niet toelaat de verplichte verkoopprijs aan de verbruiker vast te stellen,
het arrest de gezamenlijke, in het middel aangeduide wetsbepalingen schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, waar het arrest
vaststelt dat << de Belgische Staat
hun (dit is : aan de fabrikanten en
invoerders) geen bijzondere of uitsluitende rechten in de zin van dit
artikel toekent », het de toestand
aan de bepalingen van artikel 90
van het E.E.G.-Verdrag toetst; dat
het onderdeel geen schending van
deze bepaling aanvoert;
Dat in zoverre het arrest aanstipt
dat artikel 58 van de wet van
1969 aan de fabrikanten en invoerders geen recht toekent « erga
omnes de vaste prijs te bepalen »,
het deze wetsbepaling geenszins

"--- 494 schendt vermits het daaraan de
Dat geen van de onderdelen van
juiste draagwijdte toekent met het mid del kan worden ·· aangenoname « het invoeren van een regle- men;
mentering die voor alle gelijksoorOver het derde middel, afgeleid uit de
tige ondernemingen geldt en krach- schending van de artikelen 3, a, 5,
tens welke de op het fiscale bandje tw'eede lid, 30, 31, 32, 36 van het Verdrag
vermelde prijs verplicht zal zijn, tot oprichting van de Europese Economizonder te bepalen hoe en door wie sche, Gemeenschap, ondertekend te
Rome op 25 maart 1957, en 1.1 van de
deze prijs zal worden vastgesteld »;
Belgische wet van 2 december 1957
W at
het
tweede
onderdeel waarbij
dit Verdrag is goedgekeurd,
b~treft :
doordat, om het verweer af te wijzen,
Overwegende dat, in zoverre het waarbij eiseres in conclusie betoogde dat
onderdeel ·aanvoert dat artikel 58 artikel 58 van de wet van 3 juli 1969 tot
van de wet van 3 juli' 1969 de andere invoering van het Wetboek van de belasin het middel vermelde Belgische ting over de toegevoegde waarde onverewettelijke of reglementaire bepalin- nigbaar is met het beginsel van het vrije
gen · in zake prijzenreglementering verkeer van goederen en met het verbod
alle maatregelen van gelijh.e werzou schenden, het naar recht faalt van
als kwantitatieve beperkingen, en
vermits een Belgische wet vanzelf- king
om eiseres vervolgens op de vordering
sprekend van andere wettelijke of van verweerster, wegens schending van
reglementaire
bepalingen
mag meergenoemd artikel 58, tot het stopzetafwijken, en. dit geval die andere ten van de verkoop van sigaretten tegen
bepalingen niet schendt in de zin een lagere. dan de op het fiscale bandje
van artikel 608 van het Gerechtelijk aangeduide prijs te veroordelen, het
arrest, enerzijds, beslist, « dat artikel 58
Wetboek;
van het Wetboek van de be lasting over
Overwegende dat, in zoverr.e het de toegevoegde. waarde ,de afzetmogelijkonderdeel schending aanvoert van heden die ingevoerde produkten, bij
artikel 90 van het E.E.G.-Verdrag, ontstentenis van die maatregelen, op de
de fabrikanten en importeurs, binnenlandse markt zouden vinden, niet
bedoeld door artikel 58 van de wet beperkt » op grond « dat zo bepaalde
van 1969, niet als houders van promotionele praktijken daardoor gehin« bijzondere » of van « uitsluitende » . derd worden, deze hinder dezelfde is
zowel voor inlandse als voor ingevoerde
rechten in de zin van bedoeld goederen
» en, anderzijds, overweegt
artikel 90, kunnen worden aange- << dat voormeld artikel 58 evenmin de
merkt;
verwezenlijking in gevaar brengt van de
Dat immers, voor eenieder, ook doelstellingen van het Verdrag en namevoor een detailhandelaar die zich lijk niet, zoals hoger betoogd, van het
als fabrikant of importeur van principe van het vrije verkeer van goevermits het de fabrikanten en
tabaksfabrikaten vestigt - en dus deren,
invoerders van de Gemeenschappelijke
voor een onbepaalde groep van Markt geenszins belet vrij hun goederen
ondernemingen - de mogelijkheid in te voeren »,
openstaat vrijelijk een detailhandelsprijs voor zijn produkten vast te
iedere handelsreglementering
stellen die lager is dan de verkoop- vanterwijl
een Lid-Staat die van die aard is dat
prijs van gelijksoortige concurre- zij de intracommunautaire handel rechtrende produkten van gelijke kwali- streeks of zijdelings, actueel of potenteit en met dezelfde kenmerken;
tieel, kan belemmeren, een maatregel
Overwegende overigens dat lid 3 van gelijke werking als een kwantitavan artikel 90 bepaalt dat het aan tieve beperking oplevert; de enkele
dat een nationale maatrede Commissie behoort , te waken omstandigheid
gel
geen
discriminatoire
werking
over de toepassing van dit artikel behelst, in deze zin dat hij zonder
en, voor zover nodig, passende onderscheid op de nationale en op de
richtlijnen of beschikkingen tot de ingevoerde produkten wordt toegepast,
niet pertinent is ten aanzien van de
Lid-Staten te richten;
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gelijke werking als een kwantitatieve
be perking,
terwijl het arrest, door te beslissen dat
artikel 58 van de wet van 3 juli 1969
geen maatregel van gelijke werking
uitmaakt omdat het zowel op de nationale als op de ingevoerde produkten
wordt toegepast, en door daar·na te
beslissen, onder verwijzing naar deze
grond, dat het principe van het vrije
verkeer van de goederen dooi· dit artikel
niet in gevaar wordt gebracht, aile in het
middel
aangeduide
wetsbepalingen
schendt:

Overwegende dat het Hof van
Justitie, handelend over de in verband met dit middel gestelde vraag,
oordeelt:
1° dat, opdat een maatregel door
artikel 30 van het E.E.G.-Verdrag
zou verboden zijn als een maatregel
van gelijke werking als een kwantitatieve beperking, voldoende is dat
de betrokken maatregel al dan niet
rechtstreeks,
daadwerkelijk
of
potentieel de importen tussen de
Lid-Staten kon belemmeren;
2" dat, indien een door de fabrikant, respectievelijk de importeur,
vrij gekozen prijsregeling, die vervolgens krachtens een nationale
wettelijke maatregel wordt omgezet
in een stelsel van verplichte verbruikersprijzen en waarbij geen
enkel onderscheid wordt gemaakt
tussen nationale en ge'importeerde
produkten, weliswaar normalerwijze
uitsluitend gevolgen heeft voor het
binnenland, het evenwel niet uitgesloten is dat een dergelijke regeling
in bepaalde gevallen een ongunstige
invloed kan hebben op het intracommunautair handelsver keer;
3° dat, derhalve, bij de vraag of
een nationale regeling, waarbij voor
de verkoop van tabaksfabrikaten
aan de verbruiker een vaste, door
de fabrikant of importeur vrij gekozen prijs wordt opgelegd, eventueel
een maatregel van gelijke waarde
als een kwantitatieve beperking is,
de nationale rechter dient na te
gaan of - mede gelet op de belemmeringen van fiscale aard die de

sector van de betrokken produkten
ongunstig bei:nvloeden - een dergelijk stelsel van verplichte prijzen op
zichzelf de importen tussen LidStaten al dan niet rechtstreeks,
daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren;
Overwegende dat het Hof van
Justitie
vervolgens,
uitspraak
doende op de in verband met de in
dit middel gestelde vraag, voor recht
verklaart : « Een nationale regeling
waardoor, voor ingevoerde en in het
binnenland geproduceerde tabaksfabrikaten, voor de verkoop aan de
verbruiker een vaste, door de fabrikant of importeur vrij gekozen prijs
wordt opgelegd, vormt slechts een
maatregel van gelijke werking als
een kwantitatieve invoerbeperking
wanneer mede gelet op de
belemmeringen die inherent zijn
aan de verschillende, door de LidStaten toegepaste controlemethoden, inzonderheid ter verzekering
van de ontvangst van de op die
produkten geheven belastingen een zodanig stelsel van vaste prijzen
de import tussen Lid-Staten al dan
niet rechtstreeks, daadwerkelijk of
potentieel kan belemmeren »;
Overwegende dat het bestreden
arrest, tot staving van zijn beslissing - luidens welke artikel 58 van
de wet van 3 juli 1969 tot invoering
van het Wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde, met
het verbod van alle maatregelen van
gelijke werking als kwantitatieve
beperkingen niet onverenigbaar is
- er zich toe beperkt te oordelen
dat dit artikel de afzetmogelijkheden die ingevoerde produkten, bij
ontstentenis van de bij dit artikel
getroffen maatregel, op de binnenlandse markt zouden vinden, niet
beperkt omdat, « indien bepaalde
promotionele praktijken daardoor
worden gehinderd, deze hinder
dezelfde is zowel voor inlandse als
voor ingevoerde goederen » en dat
het artikel evenmin de verwezenlijking van het vrij verkeer van goederen in gevaar brengt « vermits het
de fabrikanten en invoerders van de
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voeren en hun prijzen te bepalen »;
Overwegende dat, ten aanzien van
de vraag of een nationale regeling
van vaste prijzen - mede gelet op
de belemmeringen die inherent zijn
aan de verschillende door de LidStaten toegepaste controlemethoden, inzonderheid ter verzekering
van de ontvangst van de op de
kwestieuze produkten geheven belastingen - een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve
invoerbeperking oplevert, het arrest
enkel de omstandigheden aanvoert
dat de nationale maatregel geen
onderscheid maakt tussen inlandse
en ingevoerde produkten en dat hij
niet belet dat de fabrikanten en
importeurs van de Gemeenschappelijke Markt vrij hun goederen kunnen invoeren en hun prijzen bepalen, zonder te onderzoeken of
bedoelde regeling al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel
de import tussen de Lid-Staten kan
belemmeren;
Dat het middel gegrond is;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 5, 12, 13 van
de richtlijn nr. 72/464 van 19 december 1972 van de Raad van de Europese
Economische Gemeenschap betreffende
de belasting, andere dan omzetbelasting,
op het verbruik van tabaksfabrikaten,
189 van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap,
ondertekend te Rome op 25 maart 1957,
1.1 van de Belgische wet van 2 december 1957 tot goedkeuring van evengenoemd Verdrag, 58 van de wet van
3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek
van de belasting over de toegevoegde
waarde en 97 van de Grondwet,
doordat, om het verweer af te wijzen
waarin eiseres betoogde dat artikel 58
van de wet' van 3 juli 1969, gelet op de
onverenigbaarheid ervan met voormelde
richtlijn nr. 72/464 van 19 december 1972
van voormelde Raad, diende te worden
beschouwd als stilzwijgend opgeheven
vanaf 1 juli 1973, datum van inwerkingtreding van meergemelde richtlijn, of
althans niet meer toepasse!ijk was
geworden, en om vervolgens eiseres, op

de vordering van verweerster, wegens
schending van voormeld artikel 58, tot
het stopzetten van de verkoop van
sigaretten tegen een lagere prijs dan de
op het fiscale bandje aangeduide te
veroordelen, het arrest beslist, " dat deze
richtlijn immers een Lid-Staat niet verbiedt een bepaling in zijn wetgeving in
te voeren of te handhaven, die de
detaillisten van tabaksfabrikaten verplicht de prijzen op de fiscale bandjes
vermeld, te eerbiedigen ''• op grond dat
" zo artikel 5.1 van deze richtlijn bepaalt
dat de fabrikanten en importeurs de
van
maximumkleinhandelsverkoopprijzen
hun produkten vrijelijk vaststellen, het
hiera~m dadelijk toevoegt dat deze bepaling echter geen beletsel mag vormen
voor de toepassing van de wettelijke
bepalingen van de Lid-Staten inzake
prijzencontrole en de inachtneming van
de vastgestelde prijzen "•
terwijl, nu de richtlijn van de Raad
nr. 72/464 van 19 december 1972 betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten steurit op het beginsel van de vrije
totstandkoming van de prijzen, en nu de
communautaire wetgever een amendement heeft verworpen dat ertoe strekte
in artikel 5.1. de term « de maximumkleinhandelsverkoopprijzen
te
vervangen door " de vaste prijzen "•
artikel 5.1 in fine, naar luid waarvan de
richtlijn geen beletsel vormt voor de
inachtneming van de vastgestelde, dit is
verplichte prijzen, niet tot gevolg heeft
de Lid-Staten ertoe te machtigen in hun
wetgevingen een bepaling in te voeren of
te handhaven die de tabaksdetaillisten
zou verplichten tot het naleven van de
op de fiscale bandjes vermelde en door
de voortbrengers en invoerders vastgestelde prijs; het arrest, door het tegendeel te beslissen, aile in het middel
aangeduide wetsbepalingen, uitgezonderd artikel 97 van de Grondwet
schendt:

Overwegende dat, in antwoord op
de in verband met dit middel
gestelde vraag, het Hof van Justitie
voor recht verklaart : « Artikel 5 van
de richtlijn nr. 72/464/E.E.G. van de
Raad van 31 december 1972, betreffende de belasting, andere dan
omzetbelasting, op het verbruik van
tabaksfabrikaten, verbiedt de LidStaten niet een wettelijke maatregel
in te voeren of te behouden waardoor, voor ingevoerde of in het
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binnenland geproduceerde tabaksartikelen, voor de verkoop aan de
verbruikers .de op het fiscale bandje
vetmelde prijs wordt opgelegd, · mits
sh~chts die prijs vrijelijk door de
fabrikant of importeur is vastgesteld »;
Overwegende dat uit dit antwoord
dient te worden afgeleid, dat de
interpretatie die door het bestreden
arrest aan artikel 58 van de wet van
1969 wordt gegeven en volgens
welke de detaillisten aldus worden
verplicht tot het naleven van de op
de fiscale bandjes vermelde en door
de voortbrengers en invoerders
vastgestelde prijs, geenszins met· de
bepalingen van bedoelde richtlijn
onverenigbaar is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen; vernietigt het
bestreden arrest, doch alleen in
zoverre het om het beroepen vonnis
te bevestigen, het verweer van eiseres steunend op artikel 30 van het
E.E.G.-Verdrag,
ongegrond
verklaart, en in zoverre over de kosten
uitspraak wordt gedaan; beveelt dat
vari onderhavig arrest melding zal
worden gemaakt op de kant vaiJ. de
gedeeltelijk vernietigde beslis:;;ing;
houdt de kosten aan, met inbegrip
van de kosten in zake de procedure
voor het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen, en zegt
dat de feitenrechter erover zal
beslissen;
verwijst
de
aldus
beperkte zaak naar. het Hof van
Beroep te Antwerpen.
22 december 1978 1" kamer Voo1·zitter en verslaggever : de h. de
Vreese, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dumon, procureur.-generaal Advocaten : mrs.
Dassesse, Bayart.

2" KAMER- 3 januari 1979
1° BESCHERMING

VAN DE

MAAT-

SCHAPPI~ (WET TQT) COI\'!MISSIE
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ, UITSPRAAK DOENDE OVER DE INVRIJHEIDSTELLING VAN EEN GEINTERNEERDE ' - SAMENSTELLING- BESL!SSING VAN: DE COMMISS!E

DIE HET HOF VAN CASATIE NIET IN STAAT
STELT TE TOETSEN OF DE COMMISSIE BIJ DE
BERAADSLAGI]'IG EN DE UITSPRAAK REGELMATIG WAS SAMENGESTELD NIETIGE
BESLISSING.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

_:. STRAFZAKEN NA VOORZIENING .IS
GEEN NIEUWE VOORZIENING TOEGELATEN REGEL TOEPASSELIJKZELFS ALS DE TWEEDE
VOORZIENING WORDT INGESTELD, VOORDAT
DE EERSTE IS VERWORPEN.

1o Nietig is de beslissing van de commis-

sie tot beschermihg van de maat~
schappij, die uitspraak doet over de
invrijheidstelling van een gei'nterneerde, en die zonder meer vaststelt
dat " aanwezig » zijn de dJ'ie leden van
de commissie, de secretan's, 'de procu~
reur des Konings, een lid van de
reclasseJ'ings- en voogdijdiensten en
de adjunct-directeur van de gevangenis te Jamioulx, welke vermelding het
Hoi niet in staat stelt te toetsen of de
commissie bij de beraadslaging en de
uitspraak regelmatig was samengesteld (1). (Artt. 12, 16 en 18, Wet Besch.
Maatsch. en art. 779 Ger. W.)
2° De regel " na voorziening is geep

nieuwe voorziening · toegelaten » is
toepasselijk, zelfs als de tweede voorziening wordt ingesteld voordat de
eerste vooJoziening is verw01pen (2).
(LEONARD)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 27 oktober 1978
gewezen door de Commissie tot
bescherming van de maatschappij
bij de psychiatrische afdeling van
de gevangenis te J amioulx;
I. Op de voorziening in yassatie
van 30 oktober 1978 :
Over het midde], ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 12, 16,
18 van de wet tot bescherming van de
maatschappij en 779 van het Gerechtelijk Wetboek :
(1) Raadpl. Cass., 18 juni 1974 (A.C., 1974,
.
•.
1144).
(2) Cass., 2 juli 1951 (A.C., 1951, 650).

-498Overwegende dat naar luid van
artikel 12 van de wet tot bescherming van de maatschappij, de
commissie tot bescherming van de
maatschappij uit drie leden bestaat :
een werkend of een eremagistraat,
die voorzitter is, een advocaat en
een geneesheer;
Dat wanneer die commissie te
beslissen heeft over de invrijheidstelling van de ge!nterneerde, artikel 16 van voormelde wet toepasselijk is, welk artikel bepaalt dat
aileen de drie leden van de commissie en de secretaris bij de beraadsl<!ging aanwezig zijn;
Overwegende . dat de bestreden
beslissing het verzoek tot invrijheidstelling verwerpt na te hebben
vastgesteld dat « de debatten plaatsgehad hebben en de beslissing
gewezen
werd
met
gesloten
deuren », en na zonder nadere
bepaling te hebben vermeld dat
qaarbij « aanwezig » waren : de drie
leden van de commissie, de secretaris, de procureur des Konings, een
lid van de reclasserings- en voogdijdiensten en de adjunct-directeur
van de gevangenis te J amioulx;
Overwegende dat het Hof aan de
hand van die vermeldingen niet kan
toetsen of bij de beraadslaging
aileen de drie leden van de commissie en de secretaris aanwezig
waren;

cassatie zonder verwijzing, en zonder acht te slaan op de stukken die
we~·den nee~gelegd · buiten de bij
artlkel 420 b1s, eerste lid, van het
W etboek van Strafvordering be.paalde termijn,
I. Op de voorziening van 30 oktober 1978 : 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
bij de psychiatrische afdeling van
de gevangenis te Jamioulx;
II. Op de voorziening van
10 november 1978 : verwerpt de
voorziening.
3 januari 1979 - 2• kamer - Vom-zitter : baron Richard, voorzitter - Verslaggever : de h. Screvens - Gelijkluidende conclusie van de h. Charles, eerste
advocaat-generaal.

1• KAMER - 4 januari 1979
1° CASSATIE - BEVOEGDHEID - BURGERLIJKE ZAKEN - VERSCHRIJVING IN DE
BESTREDEN BESLISSING - BEVOEGDHEiD
VAN HET HOF OM ZE TE VERBETEREN.
2° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL GEGROND OP EEN'
VERSCHRIJVING IN DE BESTREDEN BESLISSING - MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG
MIST.

3° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGERLUKE ZAKEN - BESLISSING WAARBIJ AAN
IEMAND EEN VERKLARING VAN EEN ANDER
WORDT TOEGESCHREVEN- MISKENNING VAN
DE BEWIJSKRACHT VAN HET PROCESVERBAAL DAT DIE VERKLARING BEVAT.
1o Bij de beoordeling van een cassatiemiddel is het Hot bevoegd om een
verschrijving te verbeteren, wanneer
zij duidelijk blijkt uit de context(1).

II. Op de voorziening in cassatie
van 10 november 1978 :
Overwegende dat eiser zich tegen
de beslissing van 27 oktober 1978
reeds in cassatie heeft voorzien en
de. achteraf door hem tegen diezelfde beslissing ingestelde voorziening derhalve krachtens artikel 438
van het Wetboek van Strafvordering
niet ontvankelijk is, ook al is zij
ingesteld voordat over de eerste
voorziening uitspraak was gedaan;

2° Feitelijke grondslag mist het middel

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot toetsing van de
grieven die vervat zijn in de door
'eiser binnen de wettelijke termijn
neergelegde geschriften en die geen
van alle zouden kunnen leiden tot

(2) Raadpl. Cass., 20 sept. 1963 (Bull. en
Pas., 1964, I, 100).

dat gegrond is op een verschrijving
van de bestreden beslissing, die door
het Hot wordt verbeterd (2).
(1) Cass., 27 feb. 1978 (A.C., 1978, 757).
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bewijskracht van bet pfocesverbaal dat iemands verklaring bevat,
wordt miskend door de beslissing die
deze vei*laring, zonder opgave van
enige reden, aan een ander toeschnjft
(3). (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
(M ... T.D ...)

ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21
december
1977 door het Hof van Beroep te
Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, ter verantwoording
van zijn beschikkende gedeelte, beslist
dat niet is bewezen dat verweerster haar
man ervan zou hebben beschuldigd dat
hij met een van zijn dochters incestueuse betrekkingen had en dat er geen
grand bestaat tot kwalificatie vim een
niet bewezen feit, met de overweging dat
« appellante (thans verweerster) terecht
de geloofwaardigheid betwist van de
getuigenverklaring van de heer J.S ...
« die tijdens het rechtstreeks getuigenverhoor had verklaard dat hij had
gehoord dat de echtgenote haar man, in
het bijzijn. van hun oudste dochter M ... ,
ervan beschuldigde incestueuse betrekkingen te hebben gehad met hun jongste
dochter V... , en << de geloofwaardigheid
van de verklaringen die tijdens het
strafrechtelijk onderzoek werden afgelegd door de oudste dochter van de
partijen, M... M... , die voormelde getuigenverklaring heeft bevestigd >> en dat er
dus dient besloten te worden tot << een
machinatie van de man, de oudste dochter en de heer S ... ter ondersteuning van
het oogmerk van de man om de huwelijksband te verbreken >>, en door die
overwegingen te steunen op een geheel
van verklaringen van personen die werden
gehoord
tijdens
het
strafrechtelijk onderzoek betreffende de vervolging ter zake van valse getuigenis,
onder meer op die van C... C... die,
volgens het arrest, verklaarde dat << de
dochter M... haar heeft gezegd dat zij
haar moeder het leven zuur maakte en
dat zij partij koos voor haar vader >>,
.welk geheel van verklaringen het arrest
in herinnering brengt en afleidt uit de
(3). Raadpl: Cass., 11 jan. 1965 (Bull. en Pas.,
1965, I, 459) en 3 okt. 1977 (A.C., 1978, 150).

op 17 maart en 25 april 1977. door de
rijkswacht van G ... opgemaakte processen.verbaal nrs. 788 en 1141 waarvan het
uitdrukkelijk melding maakt,
terwijl, eerste onderdeel, in die processen-verbaal nrs. 788 en 1141, die
tijdens het strafrechtelijk onderzoek ter
zake van valse getuigenis ten laste van
J ... S ... , op 17 maart en 25 april 1977,
werden opgemaakt door de rijkswacht,
district Brussel, brigade van G ... , niets te
vinden is van de verklaringen van de
dames L ... , C ... en F... die het arrest in
zijn motivering overneemt ·en gebruikt
tot staving van zijn beschikkende
gedeelte; het bijgevolg de bewijskracht
van die processen-verbaal miskent
(schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek);
tweede onderdeel, indien moet worden
aangenomen dat het gaat om een loutere
verschrijving als het arrest spreekt van
de op 17 maart en 25 april 1977 door de
rijkswacht van G ... opgemaakte processen-verbaal nrs. 788 en 1141 in plaats
van het proces-verbaal nr. 40477 van
4 januari 1977 van de politie van S ... ,
wanneer het verwijst naar de verklaring
van C... C ... , het toch nog een miskenning inhoudt van de bewijskracht van
dit laatste proces-verbaal houdende de
verklaring van die dame die het arrest
in aanmerking neemt; C... C ... , kapster,
immers
in haar
verklaring
van
28 december 1976 tijdens het strafrechtelijk onderzoek ter zake van valse getuigenis ten laste van J ... S ... , zoals ze is
opgenomen
in
het proces-verbaal
nr. 40477 van de politie van S ... van
4 januari 1977, na eraan herinnerd te
hebben dat zij verweerster en haar
dochter V... , als klant heeft gehad, heeft
gezegd dat Mevr. M... , eind 1972, me
heeft meegedeeld dat haar man uit de
echt wilde scheiden en « haar dochter >>
een weinig later me heeft gezegd ( ...) dat
zij ·haar moeder het leven zuur maakte
en dat zij partij koos voor haar vader »;
uit die verklaring van C... C... dient te
worden afgeleid dat zij dus enkel gewag
kon maken van de woorden van de
dochter V... , die tegelijkertijd met haar
moeder, verweerster, haar klant was en,
bijgevolg, het arrest dat, naast andere
verklaringen die het als een overtuigend
geheel beschouwt, erop wijst dat C ... C... ,
tijdens het strafrechtelijk onderzoek ter
zake van valse getuigenis verklaarde
« dat de dochter M... haar heeft gezegd
dat zij haar moeder het leven zuur
maakte en dat zij partij koos voor haar
vader ,,, de bewijskracht miskent van die
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op 28 december-1976 aan de politie van
S... afgelegde verklaring van die dame
C... C... en van het. proces-verbaal
nr. 40477 van de politie van S ... van
4 januari 1977 waarin de bewoordingen
ervan 'op bladzijde drie zijn opgenomen
(schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, blijkens de
stukken waarop het Hof . vermag
acht te slaan in het gerechtelijk
vooronderzoek waarnaar het arrest
verwijst, door de rijkswacht van G ...
twee
processen-'verbaal en
op
4 januari 1977 door de politie van
S... een proces-verbaal nr. 40477
werden opgemaakt en in dit laatste
proces-verbaal de in het arrest overgenomen verklaringen van diverse
personen voorkwamen;
Overwegende dat blijkt dat het
arrest ingevolge een duidelijke verschrijving voor die verklaringen de
nummers van de processen-verbaal
van de rijkswacht van G ... opgeeft
en niet het .nummer van het proces-verbaal van de politie van S ... ;
Dat dit onderdeel van het middel
'feitelijke grondslag mist;
· Wat
het
tweede
onderdeel
betreft :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid
door
verweerster
tegen dit onderdeel opgeworpen en
hieruit afgeleid dat in. het middel
recht en feiten vermengd zijn;
· · Overwegende dat er geen vermeng1rig is van recht en feiten in het
middel dat is afgeleid uit de schending van de artikelen 1319; 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek en
waarin wordt betoogd dat de beslissing aan een bepaalde persoon een
verklaring heeft toegeschreven die
door een andere persoon werd afgelegd;
·
Over het middel zelf :
Overwegende dat het arrest, om
de door eiser ingestelde vordering
tot echtscheiding .niet gegrond te
verklaren, oordeelt · dat er ernstige
redenen zijn om te besluiten tot een

machinatie met name van eiser en
van zijn dochter IVL..; dat het zijn
opvatting doet steunen op een
geheel van tijdens een politieonderzdek afgelegde getuigenverklaringen, en onder meer op de verklaring
van een dame C... ;
Overwegende dat het arrest, door
aan M ... , de oudste dochter van de
partijen, wier objectiviteit het in
twijfel trekt, een verklaring toe te
schrijven die zij zou hebben gedaan
aan dame C ... , terwijl deze laatste,
na te hebben. verklaard dat eiseres
en haar dochter V... als klant in
haar kapsalon kwamen, eraan
toevoegt : « haar dochter heeft me
gezegd... dat zij haar moeder het
leven zuur maakte en dat zij partij
koos voor haar vader >> de bewijskracht miskent van de door C ... aan
de politie van S ... afgelegde verklaTing en van het proces-verbaal dat
d~ bewoordingen ervan, weergeeft;
Dat dit onderdeel. van 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 en
zegt dat de feitenrechter erover zal
beslissen; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen.
4 januari 1979 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Meeus, wnd. voorzitter -'Verslaggever : de h. Clason - · Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
J. Dassesse, J. Van Ryn.
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1° HUUR VAN GOEDEREN -

HUUROVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN - PACHT
- GEEN PRIJS OF.ZEER LAGE PRIJS VASTGESTELD - OVEREENKOMST DIE GEEN HUUROVEREENKOMST IS.

2° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFT BURGERLIJKE ZAKEN- BEW!JSKRACHT VAN
DE AKTEN UITLEGG!NG GEGROND OP
GEGEVENS DIE NIET TOT DE AKTE ZELF
BEHOREN GEEN MISKENNING VAN DE
BEW!JSKRACHT VAN DE AKTEN.
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De overeenkomst waarbij het genot
·van een onmerend goed wordt toegekend zonder vaststelling van een pl"ijs
Qf tegen een zeer Jage pJijs is geen
huurovereenkomst, in de zin van adt.
1709 B ..W. en 1 Pachtwet (1}.

2° Een beslissing miskent de bewijs-

kracht van een akte niet door het, feit
aileen dat zij, om die akte uit te
Jeggen gegrond is op uitwendige gegevens ervan (2).
(VAN PE\'VELDE, P!LLON T. DULAIT)
ARREST ( veda]ing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 oktober 1977 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Charleroi;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1709
van het Burgerlijk Wetboek, 1 van de
regels betreffende de pacht in bet bijzonder, dit is afdeling 3 van het
hoofdstuk II van titel VIII van boek III
van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van
de Grondwet,
doordat het vonnis, na te hebben
vastgesteld dat er vanaf 1944 tot op
heden geen eigenlijke pachtprijs werd
betaald en dat de huurders sinds 1965 de
onroerende. voorheffing hebben betaald,
het tussen de partijen gesloten contract
weigert te erkennen als een pachtovereenkomst doch beslist dat het een overeenkomst « sui generis '' is en zulks op
grond dater geen prijs werd bepaald en
dat slechts onbeduidende lasten werden
bedongen;
tel'Wijl, eerste onderdeel, de terugbeta. ling van de onroerende voorheffing een
prijs is die betaald werd voor het genot
. van de zaak en het bescheiden karakter
·van die prijs niet belet dat het, bewuste
contract een pachtovereenkomst is
(schending van a! de bedoelde bepalingen met uitzondering van artikel 97 van
de Grondwet);
·

'· ' (1) Raadpl.,

· Rep. prat. dr.

DE PAGE,

3

dl. IV, 0 1972

beige, Bijv. dl. I,

V

,

,

nr. 514;

Bail a ferme,

nr; 20.
. (2) ,Cass., 5 jan. 1978 (A.C., 1978, 539).
: Raa:dpl.Cas's., 27 okt. en 3 nov. 1977 en 4 jan.
1978 ('ibid., 1978, 269, 280 en 520) en 10 nov.
1978.

tweede onderdeel, verweerders bedoeling om te ontkomen aan het draconisch
karakter van de pachtovereenkomst door
eiser een pecuniair voordeel te verlenen
bestaande in een geringe pachtprijs, bij
ontstentenis van een animus donandi
waarvan het ontstaan door het vonnis
niet wordt vastgesteld, geen reden oplevert om te zegg~n dat het contract geen
pachtovereenkomst is (schending van
dezelfde bepalihgen);
derde onderdeel, door de terugbetaling
van de onroerende voorheffing te beschouwen als een minieme last, die
gelijkstaat met het ontbreken van een
pachtprijs, zonder verdere uitleg omtrent
het criterium dat werd gebruikt om een
prijs die behoorlijk overeengekomen en
betaald werd als miniem te bestempelen,
dit motief van het vonnis lijdt aan
dubbelzinnigheid in zoverre het Hof zijn
toezicht niet kan uitoefenen en aldus
niet voldoende gemotiveerd is (schei).ding van artike197 van de Grondwet) :

Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat de overeenkomst waarbij het genot van een
landeigendom wordt toegekend zonder vaststelling van een pachtprljs
of tegen een onbeduidende' prijs
geen pachtovereenkomst is;
Overwegende dat het vonnis erop
wijst dat verweerder aan de eisers
nooit een pachtprijs heeft gevraagd
en beslist dat de door laatstgenoemden aan verweerder terugbetaalde
onroerende voorheffing, die bedl,lidend lager ligt dan het kadastraal
inkomen, slechts een onbeduidende
last is;
Dat de rechters aldus overwegen
dat die last geen ernstige prijs is die
wordt betaald voor het genot van
het pand en hun beslissing wettelij)_{
verantwoorden;
Dat dit onderdeel van het middel
niet kan aangenomen worden;
Wat betreft het tweede onderdee!:
Overwegende dat het vonnis niet
beslist dat verweerder als pachtprijs
een lage prijs heeft aanvaard doch
vaststelt dat de terugbetaling van d,e
onrberende voorheffing een onbeduidende last is en daaruit afleidt
dat er geen pachtovereenkomsl is in

-502 ~
de zin van de artikelen 1709 van het
Overwegende dat het vonnis, na
Burgerlijk Wetboek en 1 van de te hebben vastgesteld dat de
regels betreffende de pacht in het bewoordingen · van de akte vari 23
bijzonder, ingevoerd in het Burger- april 1971 ontegensprekelijk slecht
lijk Wetboek bij de wet van gekozen zijn, die akte uitlegt met
4 november 1969;
verwijzing naar extrinsieke gegeDat dit onderdeel van het middel vens waarvan het op onaantastbare
op een onjuiste uitlegging van de wijze het bestaan vaststelt en beslist
bestreden beslissing berust en dus dat er bij . ontstentenis van een
ernstige prijs geen pachtovereenfeitelijke grondslag mist;
komst is;
Wat betreft het derde onderdeel :
Overwegende dat het vonnis, nu
Dat het vonnis aldus impliciet
het heeft gezegd dat de terugbeta- doch noodzakelijk beslist dat het
ling van de onroerende voorheffing geding in de akte waardoor de
beduidend lager lag dan het kadas- eisers afstand hebben gedaan van
traal inkomen, zonder aan de in het een zogezegd recht van voorkocip,
middel aangevoerde dubbelzinnig- zonder voorwerp is;
heid te lijden, beslist dat het een
onbeduidende last betrof of een
Dat het vonnis bijgevolg de
niet-ernstige prijs;
bewijskracht van de akte niet misDat dit onderdeel van het middel kent;
feitelijke grondslag mist;
Dat het middel feitelijke grandOver het tweede middel, afgeleid uit slag mist;
de schending van de artikelen 1319,
1320 van het Burgerlijk Wetboek inzake
de bewijskracht van de op 23 april 1971
voor de notaris Yves Nasseaux te Dampremy verleden akte, 1 en 53 van de
regels betreffende de pacht in het bij·zonder dit is afdeling 3 van hoofdstuk II
van titel VIII van boek III van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis, na te hebben
vastgesteld dat er vanaf 1944 tot op
heden geen eigenlijke pachtprijs werd
betaald en dat de huurders sinds 1965 de
onroerende voorheffing hebben betaald,
het tussen de partijen gesloten contract
weigert te erkennen als een pachtovereenkomst doch beslist dat het een overeenkomst « sui generis » is en zulks op
grond dat de akte van de notaris Nasseaux klaarblijkelijk enkel de bevestiging beoogde van het feit dat de litigieuze gronden door de wil van de
partijen onttrokken waren aan de bepalingen van de pachtwet,
terwijl de eerste eiser in die akte
hliurder wordt genoemd van de litigieuze goederen die worden beschreven
als een hoeve met weiden en zijn
afstand van het recht op voorkoop wordt
vastgelegd, nu die beschrijving en die
afstand enk~l de erkenning kunnen
betekenen van het feit dat er tussen
partijen
een
pachtovereenkomst
bestond

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
4 januari 1979 - 1" kamer- Vom·zitter : de h. Meeus, wnd. voorzitter Verslaggever : de h. Closon - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Van Heeke, Bayart.
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SCHIP-SCHEEPVAART ...:._

ZEESCHELDE
KONINKLIJK BESLUIT VAN 31 MEl 1968
HOUDENDE POLITIEREGLEMENT VAN DE
BENEDEN ZEESCHELDE, ARTT. 19 EN 20 - AAN
DE GROND GELOPEN OF GEZONKEN VAARTUIG - VERPLICHTING VAN DE EIGENAAR
VAN DE LADING.

Op de eigenaar van de lading van een
aan de grand gelopen of gezonken
vaartuig rust de verplichting tot lichting van de lading of van de delen
ervan die in de stroom, .buiten het
vaartuig Jiggen, maar niet de verplichting tot berging van de lading of van
het dee] ervan dat zich op het vaartuig
bevindt, daar aileen de eigenaar, de

-503kapitein of de schipper tot een dergeli}k~C! veJplichting zijn gehouden (1) (2).
(Artt. 19 en 20 K.B. 31 mei 1968).
(STAD ANTWERPEN T. PRODUITS CHIMIQUES DU
LIMBOURG N.V., TESSENDERLO CHIMIE N.V.)
ARREST

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 maart 1977 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het arrest beslist dat « uit de
uitvoerige beschrijving van de bergingskosten niet kan worden afgeleid dat,
buiten het lossen van de lading die zich
nog in het schip « Golgotha , bevond
(circa 1.100 ton pyriet voor een tonnenmaat van 1.494 ton), sprake is van een
afzonderlijke berging van lading die zich
buiten het schip zou hebben bevonden;
dat nochtans na afloop van de bergingsoperatie een nau:wkeurig onderzoek
werd gedaan op de dokbodem, en valgens verslag geen enkel hinderend voorwerp werd gevonden. Alleen bevinden er
zich kleine oneffenheden voortkomend
van de lading (erts). Deze hinderen
echter naar onze mening in geen geval
de scheepvaart , en daaruit afleidt << dat
geen
noemenswaardige
hoeveelheid
pyriet buiten het schip aan te treffen
was om als uitzonderlijk hinderlijk voorwerp onder toepassing van artikel 29 van
de verordening te vallen ''•
teiWijl, eiseres in conclusie voorhield
dat << de lading deel uitmaakt van de
hindernis en zelfs in de meeste gevallen

(1) Raadpl. Cass., 28 feb. 1946 (Bull. en Pas.,
1946, I, 90).
Bij die beslissing was aan het hof van
cassatie niet gevraagd het onderscheid te
maken, dat in het onderhavige arrest wel werd
gemaakt.
K.B. 1 sept. 1930 waarvan het arrest van
28 feb. 1946 toepassing maakt, is opgeheven bij
art. 36, § 1, 1°, K.B. 31 mei 1960.
(2) Raadpl. Cass., 16 jan. 1967 (A.C., 1967,
584) : de eigenaar van de lading van een
vaartuig die deze lading heeft doen bergen,
maakt zich niet schuldig aan een misdrijf
waarvan o.m. sprake is in K.B. 15 okt. 1935
houdende het reglement voor de bevaarbare
waterwegen van het Koninkrijk.

en het arrest, in de mate dat het zict
beperkt tot de vaststelling dat een ladin§
die het schip niet heeft verlaten en nie1
afzonderlijk uit de dokken dient tE
worden verwijderd, niet .als een hinder·
nis kan worden beschouwd, niet ant·
woordt op het bovenvermeld. ingeroeper ·
middel dat de lading diende te worder
beschouwd als hindernis omdat zij v661
het wrak en niet samen met het wra1 .
moest worden gelicht;
·

Overwegende dat het arrest, v661
de in het middel aangehaalde consideransen, oordeelt dat artikel 29 var
de verordening op de politie de1
haven van Antwerpen, als politie·
verordening, slechts in strikte zir
kan worden gei:nterpreteerd en da·
het begrip << hinderlijk voorwerp : .
zich niet kan uitstrekken tot dE
lading die het schip niet heef
verlaten en riiet afzonderlijk uit dE
dokken dient te worden verwijderd; ·
Overwegende dat uit de in he
middel aangehaalde consideranser
blijkt dat de rechters aannemen da
het lossen van de lading die zicl
nog in het schip bevond, afzonder
lijk, dit is v66r het lichten van he
vaartuig, geschiedde;
Overwegende dat uit het gehee
van voormelde consideransen dar
ook blijkt dat het hof van beroe1
oordeelt dat enkel de lading die zicl
in de dokken buiten het schi}
bevindt als hinderlijk voorwerp kat ·.
worden beschouwd en dat de in he
schip gebleven lading, al moet Z(
afzonderlijk en v66r het schip wor
dtm gelicht, geen hinderlijk voor
werp uitmaakt;
Dat het arrest zodoende het mid
del beantwoordt;
Dat het middel feitelijke grond
slag mist;
Over het tweede middel, afgeleid ui
de schending van de artikelen 19 en 2
van het koninklijk besluit van 31 ni.E.
1968 houdende het politiereglement va
de beneden-Zeeschelde,
doordat het arrest beslist dat << uit dE
artikelen 19 en 20 van het politiereglement van de beneden-Zeeschelde nie
blijkt dat de eigenaar van de lading var
een gezonken schip, die 111 gebreke zot.
zijn gebleven over ta .gaan tot de bergin&
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het feit aan de overheid en 2" het
een overtreding van artikel 35, in het vaartuig door middel van de reglekader van artikel 1, alinea 1, van de wet mentaire lichten en dagmerken
van 6 maart 1818 >> en daaruit afleidt dat
aanwijzen; dat, luidens § 2 van
vermits « de verplichting voor de eigevoormeld artikel, personen die
naar van een lading, die zich in een
wrakken, wrakstukken, tuigen. of
gezonken schip bevindt, deze te bergen,
voonverpen laten zinken eveneens
niet wordt opgelegd, er geen gronden
voorhanden zijn om hem een bijdrage in
onderworpen zijn aan het bepaalde
de bergingskosten van deze lading op te
van § 1, 1" en 2", tenzij, wat deze
leggen )>,
tweede verplichting betreft, de chef
van de zeediensten der Schelde
terw~jl, krachtens artikel 19, § 4, lid 2,
oordeelt dat het gezonken wrak,
van het politiereglement van de benewrakstuk, tuig of voorwerp geen
den-Zeeschelde, « wrakken, wrakstukgevaar of belemmering voor de
ken, gezonken voorwerpen of tuigen
eveneens onder dezelfde voorwaarde scheepvaart kan uitmaken;
door de eigenaai· moeten gelicht en aan
de wal gebracht worden en buiten het
openbaar domein verwijderd worden >>
en artikel 20 van voornoemd politiereg-·
lement bepaalt dat het in artikel 19, §§ 4
tot 10, bepaalde eveneens van toepassing
is op de lading van het aan de grond
zittend of gezonken vaartuig, zodat het
arrest niet wettig kon beslissen dat op
de eigenaar van een lading die zich in
een gezonken schip bevindt, geen enkele
verplichting tot bergen rust (schending
van de in het middel vermelde bepalin-

gen) :.

Overwegende dat noch voor de
feitenrechter noch voor het Hof
betwist werd dat eiseres haar vordering wettelijk op de bepalingen van
het
koninklijk
besluit
van
31 mei 1968 vermocht te steunen (3);
Overwegende dat artikel 19, § i,
van het koninklijk besluit van
31 mei 1968 bepaalt dat de eigenaar,
kapitein of schipper van een vaartuig dat aan de grond gelopen of
gezonken is, onmiddellijk na het
ongeval moet : 1" kennis geven van

(3) Het hof zegt « dat noch voor de feitenrechter noch voor het hof betwist werd dat
eiseres -'--' de stad Antwerpen - haar verdering y:ettelijk op de bepalingen van K.B.
3l. mei 1968.vermocht te steunen *54 omdat dit
koninklijk besluit in , beginsel slaat op de
rechten en verplichtingen van de Staat en niet
op die van een gemeentebestuur, met name
het gemeentebestuur van de stad Antwerpen,
en dat in het bestreden arrest geen vaststelling voorkwam · ter verantwoording van het
optreden van dat bestuur.

Overwegende dat § 4 van hetzelfde
artikel,
die
krachtens
artikel 20 op de lading van het aan
de grond zittend of gezonken vaartuig van toepassing is, bepaalt, in
zijn eerste lid, dat de eigenaar, de
kapitein of schipper van het aan de
grond gelopen of gezonken vaartuig
dit, binnen de · termijn opgelegd
door de chef van de Zeediensten der
Schelde, moet vlotbrengen en verwijderen naar een daartoe door
deze laatste aangewezen plaats en,
in zijn tweede lid, dat wrakken,
wrakstukken, gezonken voorwerpen
of tuigen onder dezelfde voorwaarden door de eigenaar eveneens
moeten gelicht en aan de wal
gebracht worden en buiten het
openbaar domein worden verwifderd;
Overwegende dat uit voormelde
teksten blijkt dat een duidelijk
onderscheid wordt gemaakt tussen
enerzijds het aan de grond gelopen
of gezonken vaartuig als een geheel
beschouwd en anderzijds << wrakken, wrakstukken, gezonken voorwerpen of tuigen >>; dat deze laatste
woorden op zaken wijzen die zich
los in de stroom bevinden en niet
op de lading die zich nog in het
gezonken schip bevindt en dus geen
afzonderlijk gevaar of belemmering
voor de scheepvaart oplevert;
Overwegende derhalve dat wanneer artikel 20 bepaalt dat voormelc;l
§ 4 van artikel 19 op de lading

- sos
toepass~lijk

wordt gegeven .binnen vijftien .dagen,
is, het noodzakelijk
te rekenen van de dag. waarop .de
hetzelfde onderscheid overneemt,
zodat enkel de eigenaar; kapitein Df ; kennisgeving. van de . beslissing i,s .
opgestuurd, dat de secretaris van het
schipper yan het gezonken vaartuig
hager betoep, bij ter post aangetede verplichting heeft ~e, in het sc,hip .·.
kende brief aangifte doet, naar gelang
ge blevE;)p.lading. te .liGhten, .terwijl de
van . het geval, aan de procufeureigenaar van . <).e . lc;iding : sle-chts
generaal of aan de betrokken advocaat
dezelfqe., verplichting wordt opgeen dat hij vervolgens · het dossier
stuurt ·aan .de secretaris van de 1·aad
legd wanneer de lading buiteri het
van beroep.
gezonk~~ schip in de stroom ligt; ·
z• Noch he,t GeJ·echtelijk Wetboek,, ~och
Dat li~t mid del na,ar t~cht faalt; "
eiJige . andere w(!ttelijke : , bepalipg

· Om die rec;l.eneri, ' ~erwerpt !le ·
voorziening; vetoordeelt eiseres in
de koste:(l.

schrijft een termijn .voor.. waarbinnen
het incjd(Jnteel,beroep van de procureur-generaal of van de advocaat Ipqet
worden ingesteld. tegen eim tuchtrech:..
telijke: . beslissing: ,van de : Orr;Je van
Advocaten (1).
·
· ·

5 jaht1ari · l979
1' karrier
Voorzitter ·:·de h. Wauters, eerste ·voor3" ·•De' iaad van de Orde vah Ad~ocaten
zitter - VerslciggeveF: '•de h; Sury
bestaat uit de stafhouder en veertien
Gelijkluidende · conclusie van de'•. h.
leden, ·I/;ldien er meer. d<~n hopderd
· procureur-generaal
: ...;.... •
Dumon,
docJ: .minder dan vijfhondefd advoc"!Advocaten .: mrs. De Gryse, Van Ryn.
, ten . ingeschreven zijn op. het tableau
en op de lijst van stagidirs (2): '(Ai:t.
449 Ger. W:).
· ' ' ·. •· : .,'

w.;
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1° ADVOCAAT- DAGVAARDING VAN EEN
ADVOCAAT

VOOR. DE

TllcHTRAAD

BEROitP l3EPALIN~EN VAN ART.
GERECHTELijK
WETBOEK
NIET'
TOEPASSING.

VAN

465.
VAN

2° · ADVOCAAT - . INCIDENTEJ!:L BEROJ':P
TEGEN EEN BESLISSING IN TUcHTZAKEN VAN
DE RAAD VAN DE ORDE- GEEN BIJ.DE WET
VOORGESCHRJ<;VE~ .TERMIJN.

3° ADVOCAAT-'- RAAD VAN DE ORDESAMENSTELLING.

4°

ADVOCAAT _:_ RAAD VAN DE ORDE. -

BE$LISSING IN TUCHTZAKEN -.,. BIJ DE WET
VEREISTE;MEERDERHEID.
/,
.:l

1• De

4" ·De bepaling van art. 453 Ger. .
vplgens welke de raad van de Orde ·
enkei. dan ·kan .beraadslagen wa[lpeer
de meerderheid van zijn ]eden ilanivezig is,' iS·inz. oak toepaiselijk wan.r.ieer
geiwemde raad in tuehtzaken '"uitspraak .aoet; als de tuchtrechtelijke
beslissing van een raad van ·de Orde,
die overeenkomstig art. 449 Ger.
w: bestaat uit de stafhozrder en. veertien .]eden, · genomen is door ·de stafhouder, en twaalf leden van die r.aad,
is deJ'halve gewezen door de bij ,de wet
vereiste meerderheid (3): '.·
. .'
PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN BEROEP TE GENT)
'ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 13 juni 1978
gewezen door de raad van Beroep te
G;ent van de Orde van Advocaten;

bepalingen van art. 465 Ger.
W: f?etreffende de. termijn . om . een
advocaat .voor de Raad van de Orde te
(lagvaarden zijn niet van toepassing 9P
{1) Art. 1054 Ger. W. bepaalt dat « .de
de rechtspleging vi"/or de tuchtraad v'an.
in hoger . beroep · te .. allen ·tijde
beroep; aN. 469 van dat wetboek zegt: .gedaagde
enkel dat van het boger beroep aan de incidente,el beroep kim instellen tegeri ... ».
secretarls van de raad van de Orde bij ·
(2) en {3) Cass., 25 maart 1977' .(AC., 1977,
ter pqst_ aangetekende brief ke!lllis 806).
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Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 465, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat de beslissing oordeelt dat
. ~een dagyaardings- of oproepingstermijn
1s voorz1en voor de behandeling van
·. tuchtrechtelijke aangelegenheden door
de tuchtraad van beroep,
. terwijl dient te worden aangenomen
dat dezelfde vorm en termijn, als
bepaald bij artikel 465 van het Gerechtelijk Wetboek, voor de aanhangigmaking
van soortgelijke rechtspleging voor de
tuchtraad, zetelende in eerste aanleg, bi.i
analogie van toepassing dient te worden verklaard; rechtplegingstermijnen
overigens van openbare orde zijn; hun .
niet-'naleving de intrinsieke en formele ·
ge!digheid van de akte aantast en deze
nietigheid, eens opgeworpen, niet rechts- ·
geldig kan Worden verzaakt :

Overwegende dat artikel 465,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, handelend over de procedure voor de raad van de Orde,
bepaalt dat de advocaat wordt
gedagvaard, binnen de vijftie'n
dagen, bij een ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst, Em .dat hem. bovendien, · op
zijn verzoek, een termijn wordt
toegestaan om zijn verdediging voor
te bereiden;

mate dat een in·· eerste aanleg niet~
gesanctioneerde telastlegging tn hoge:r
bero~p wordt aangehouden :

Overwegende ' dat de prpcureu:r~
generaal tegen de beroepen besJissing· geen h\)ger beroep, doch te'geh. beroep heefi ingesteld;'
· ·· ·
.
Overvvege'n.de d<it artikel 469 .van
het Gerechtelijk' Wetboek ten aanzien van het ·tegenberoep · ei:lke'l
bepaalt << dat d,e prqcureur-generaal
zowel· als de advocaat tegenberoep
kunnen instellep », zonder dat enige
termijn wordt bepaald;
· .
_
Dat het lil.iddel naar rechtfaal{,'

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending va:Il artikel 449, cierde lid, van
het Gerec)ltelijk Wetboek,
doordat de' tuchtraad van eerste aanleg enkel wa~ samengesteld uit dertien
!eden metinoegrip van de .stafhouder, ...
terwijl, krachtens voormelde wetsbepaling, hij diende te bestaan uit vijftien
!eden, om di:;;ciplinair te kunnen beslissen (zie hoo£d « Tucht >>) en de Tuchtraad van beroep evenmin de zaak tot
zich he eft getrokken ( artikel . 1068 van
· bet Gerechtelijk Wetboek) :

Overweg~nde dat artikel 449 .v~h
het Gerech,telijk Wetboek bepaalt
dat, indien het aantal op het 'tableau
en op de lijst van stagiairs . ingeOverwegende dat onder het hoofd schreven advocaten honderd of
« Tuchtraden van beroep » geen
meer, doch minder dan vijfhonderd
dergelijke bepaling voorkomt en bedraagt, de raad van de · Orde
evenmin
naar
voormeld
arti- bestaat uit de stafhouder en veerkel 465 wordt verwezen;
tien leden;
Overwegende ·dat de beroepen
Overwegende dat · . de raad van beslissing werd gewezen door derberoep, door te oordelen dat de bij
artikel 465 bepaalde termijn niet · tien leden \fan de. Orde, de stafhm.~
toepasselijk is voor de tuchtraad der inbegrepen;
Overwegende echter dat luidens
van beroep, van die wetsbepaling ·
artikel 453 van het Gerechtel~jk
een juiste toepassing maakt;
Wetboek de raad van de Orde aileen
Dat het middel naar rechtfaal~;
dan kan beraadslagen en besluitE:m,
Over het tweede middel, afgeleid uit ' wanneer de n1eerderhe1d . van de
de schending van artikel 469, eerste lid,
leden aanwezig is;
van het Gerechtelijk Wetboek,
·Dat uit geen enkele wetsbepaling
doordat tegen de beslissing niet binblijkt
dat · de · taad van de 0rde
nen de wettelijke limitatieve termijn van
wanheer hij ~enpis .neeint ' van
vijftien dagen hoger beroep ·werd ingeti.lchtzaken, \~oltallig of met een
steld door de procureur-genetaal,
·
terwijl de beslissing het laattijdig . grotere meEirderheid dan d~ geW,one
meerderheid; moet zitting houd,ep;
. hciger betoep van . de ·procureur:-genE;?raal
volgt en als gegrond aanvaardt in die ,
· Dat het middelnaarrecht faalt·;
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Om . die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kostE:m.
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1•

kamer

Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. de Vreese
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Dumon, procureur-generaal.

1963 is, wat de invaliditeitspi"estaties
betreft, de vermindering van het vermogen tot verdienen bedoeld in
art. 56, § 1, van die wet en verschilt
dus van de schade die wordt gedekt
door de weTkloosheidsuitkering welke
aan de arbeidsgeschikte werknemer
woTdt toegekend, wegens het Joonverlies te wijten aan de onmogelijkheid
om een behoodijk werk te vinden (1):
(Artt. 56, § 1, en 70, § 2, W. Z.I.V.)

3• I{AMER - 8 januari 1979
1° CASSATIEMIDDELEN -

NIEUW MIDDEL I!URGERLIJKE ZAKEN ElSER IN
CASSATIE. DIE AAN DE RECHTER IN HOGER
BEROEP .VERWIJT DAT HIJ IS INGEGAAN OP
EEN PUI\11' VAN DE VORDERING WAARVAN DE
VERWEERDER VOOR DE EERSTE RECHTER
VERWEERDER DIE DAT
HAD AFGEZIEN PUNT VAN DE VORDERING WEER TER SPRAKE
HEEFT (}EBRACHT . VOOR DE RECHTER IN
. HOGER BEROEP- GEEN VERWEER OF EXCEP~
TIE TEGEN 'DIE VORDERING VANWEGE DE
ElSER IN CASSATIE - .MIDDEL NIET ONTVAN'KELIJK.

2° ZIEKT~- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- TOEKENNING VAN PREST4TIES - ART. 70, § 2; WET 9 AUG. 1963 SCHADE GEDEKT INGEVOLGE HET GEM;EEN
RECHT OF EEN ANDERE WETGEVING BEGRIP.

3° WERKLOOSHEID -'-

RECHT OP UITKE.RINGEN ART. 141 K.K _20 DEC. 1963 · STREKJCING.

4° EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN

PREJUDICIELE VRAAG MIDDEL MET
.EEN VRAAG OM UITLEGGING VAN HET
E.E.G.-VERDRAG EN VAN DE VERORDENINGEN
VAN DE RAAD VAN MINISTERS VAN DE
.GEMEENSCHAP - G.EEN UITLE(}GING VEREIST - GEEN VERWIJZING NAAR HET HOF
VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.

1" De eiser in cassatie kan niet voor het

eerst v66r het Hof aan de rechter in
hager beroep verwijten dat hij is
ingegaan op een punt van de vordering waarvan de verweez·der voor de
eerste rechter had afgezien, als die
verweerder zijn vordering dienaangaande in hager beroep weer heeft
voorgebracht, zonder dat de eiser in
cassatie daartegen is opgekomen.
2" De voor het geJJ:leenrecht of door een

andere · wetgeving gedekte schade, in
de zin van art. 70, § 2, wet 9 aug.

.

3" Art. 141 KB. 20 dec. 1963 B.A. W.,

krachtens hetwelk aanspraak op werkloosheidsuitkering wegens arbeidsongeschiktheid wordt ontzegd aan de
wei"knemer, die een uitkering ontvangt
ingevolge een buitenlandse ziekte- of
invaliditeitsverzekering, kan niet a
contrario worden uitgelegd als een
ve:rbod tot toekeniling van Belgische
invaliditeitsprestaties, ten Jaste van de
Rijksdienst voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering, aan de werknemer
. die, overeenkomstig de Italiaanse wetgeving, tijdens een periode van
aTbeidsongeschiktheid als bedoeld in
de wet van 9 aug. 1963 werkloosheidsuitkeringen heeft genoten ten Jaste
van de Italiaanse instellin{ien.
4" Wanneei" het Hof van Cassatie vast.,

stelt dat de bepalingen van het
E. E.G.-Verdrag of van de vemrdeningen van de Raad van MinisteJ"s van de
Gemeenschap, waarvan schending
wordt aangevoerd tot geen . vraag om
uitlegging nopen, is .het niet gehouden
zich tot. het Hof van Justitie te wen.:
den, overeenkomstig ai"t. 177, Jaatste
lid, van dat verdrag (2) .
(RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)
ARREST ( vertafing)

HET HOF; - Gelet op het bestre.:
den arrest, op 7 september 1976
door het Arbeidshof te Luik gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van '19 maart 1975 (3), waarbij het
(1) Art. 70, § 2, wet 9 aug. 1963 is gew. bij
K.B. nr. 19 ·van 4 dec. 1978, dat is in w~rking
getreden op 14 dec. 1978.
(2) Cass., .14 deq. 1976 (A. C., 1977, 426).
. (3) A.C. 1975, 815.

-508arrest van 14 juni 1973 van het
Arbeidsliof te Brussel wordt vernietigd;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 17, 18, 1044; 1045,
1068, 1138, 2", van het Gerechtelijk Wethoek, 57,- § 1, 70, § 2, van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling van een
regeling voor verplichte ziekte-- en invaliditeitsverzekering, 271, § 5, van het
koninklijk besluit van 4 november 1963
tot uitvoering · van de voornoemde wet
van 9 augustus' 1963, 141 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, 8, 11, § 2, van de verordening nr; 3
van 25 september 1958 van de Raad van
de Eui:opese Econoniische Gemeenschap
inzake de so<;iale zekerheid van migrerende werknemers,
doordat het arrest beslist dat verweerder vanaf · 15 november 1966 tot
17 mei 1967 recht heeft op het wettelijk
invaliditeitspensioen. dat prorata. temporis vastgesteld moet worden binnen het
kader van de verordeningen nrs. 3 en
4 van de Raad van de Europese' Economische Gemeenschap irizake de sodale zekerheid van migrerende werknemers, en verweerster buiten de zaak
stelt, op grond : dat geen bepaling van
de Belgische wetgeving de samenloop
verbiedt tus:sen. . de prorata van het
Belgische irtvaliditeitspensioen . en qe
werkloosheidsuitkeringen die krachtens
de . Italiaanse wetgevipg werden uitbetaald; dat n,och· artikel 57, § 1, noch
artikel 70, § 2, van. de wet van 9 augustus
1963 een dergelijke -samen1oop beletten,
aangezien de in ltaliE\ betaalde werkloosheidsuitkeringen_ niet. dezelfde schade ·
beogen als. die welke 4oor de Belgische
ziekte- en invaliditeitsverzeke,ring wordt 1
gedekt; dat er in artikel 11 van de
verordening nr. 3 van de Raad van de ·
Europese Economische Gemeenschap
evenmin sprake is van de schorsing of '
de vermindering van het recht op de
uitkeringen omdat . in Italie ti]dens
dezelfde periode werkloosheidsuitkeringen werden betaald,
terwijl, ee;.ste onderdeel, verweerde~;
in zijn conclusie voor de rechtbank
uitdrukkelijk afstand had gedaan van de
samenloop van het Belgisch invaliditeitspensioen rpet de werkloosheidsuitkeringen die hem in Italie werden betaald; de
rechters in hoger beroep dus geen kennis meer behoefdeil te nemen van die
vordering; het bestreden fl:rrest ;;tan ver-

weerder niet op wettige wijze een Belgisch invaliditeitspensioen. kan toekennen tijdens de periode van 15 november 1966 tot 17 mei 1967 (schending van
de artikelen 17, 18, 1044, 1045, 1068, 1138,
2", van het'Gerechtelijk Wetboek); ·
tweede onderdeel, het ten deze toepas. selijk Belgisch recht de samenloop ·uitsluit van de ziekte- en invaliditeitsvergoedingen met de werkloosheidsuitkeringen, zelfs wanneer ·die krachtens een
buitenlandse , wetgeving werden toegekend; ook ·• de verordeningen van de
gemeenschap dit verbod van samenloop
toepassen (schending van ;, de artikelen 57, § l, 70, § 2, van de wet van
9 augustus 1963, 141 van het .koninklijk
besluit van 20 december 1963, 8, 11, § 2,
van de· verordening nr.- 3 van de Raad
van de Europese Economische Gemeenschap);
derde onderdeel, verweerster, waqrbij
verweerder was aangeslot€m, · even,eens
verwerende partij was in de litigieuze
zaak (schending van artikel 271, § 5, van'
het koninklijk besluit van 4 november 1963) :
·
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende · dat het arrest vast-.
stelt dat verweerder, die voor de
arbeidsrechtbank ·had afgezien van
zijn eis voor de periode van
15 november 1966 tot 17 mei 1967,
die eis voor het arbeidshof opnieuw
heeft ingesteld en dat eiser de
ontvankelijkheiq ervan niet heeft
.betwist;
. Dat dit onderdeel nieuw en. bijgevolg niet ontvankelijk is;
Wat
hei
betreft:

tweede

onderdeel

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder voor de periode
tussen
15 november
1966
en
17 mei 1967 invaliditeitsuitkeringen
en werkloosheidsvergoedingen heeft
ontvangen, die hem in Italie krachtens de wetgeving van dat land
werden uitbetaald;
Dat het arrest beslist dat verweerder voor dezelfde periode ten
laste van eiser J:echt heeft op « het .
invaliditeitspensioen pro. rata .tem-

poris »;

-·so9Overwegende dat eiser betoogt · arbeidsvoorziening en werkloosheid,
dat die· beslissing artikel 70, § 2, waarin . wordt bepaald dat geen
schendt van de wet van 9 · augustus werkloosheidsuitkeringen verschul1968 tot ihstelling van een regeling digd zijn wanneer de werkloze uitvoor verplichte ziekte- en invalidi- keringen ontvangt ingevolge ,· een
teitsverzekering, zoals dat toen van stelsel van ziekte- en invaliditeitskracht was;
verzekefing, aangezien die bepaling
. Dat dit artikel bepaalt dat de in niet a contrario kan uitgelegd wor.deze wet bedoelde prestaties slechts den;
toegekend werden onder de door de
Overwegende teris16tte dat artiKoning te bepalen voorwaarden, als kel 11, § 2, van de verordening nr.
de schade waarvoor om die presta- 3 van 25 . september 1958 van de
ties wordt verzocht door het gemeen Raad van de Europese Economische
recht of door een andere wetgeving Gemeenschap inzake de sociale
is gedekt;
zekerheid van migrerende werkneDat het niiddel niet betoogt dat mers enkel het geval beoogt dat een
wetgeving
bepalingen
het arrest het voornoemd artikel nationale
schendt omdat .het aan. verweerder inzake vermindering of schorsing
invaliditeitsprestaties toekent voor van de uitkeringen bevat; dat, pin· een periode tijdens welke hem door nen de grenzen val). het middel, die
de Italiaanse wetgeving gelijkaar- communautaire bepaling niet toegedige uitkeringen werden toegekend, past · kan word~n .aangezien artidoch omdat artikel 70, § 2, van de kel 70, § 2, van de wet van 9 auguswet van 9. augustus 1963 de sa:men- tus 1963 de samenloop van de bij
loop van de invaliditeitsvergoedin- . die wet bepaalde invaliditeitsprestagen met de werkloosheidsuitkerin- w~s . met werkloosheidsuitkeringen
niet verbie.dt; .
.
gen·zou verbieden;
·
Dat er bijgevolg aan het Hof van
Dat de·· regel inzake ·samenloop
van die wettelijke bepaling. evenwel Justitite van de Europese Gemeenenkel de samenloop beoogt · van de · schappen geen prejudiciele vraag
voor een zelfde schade toegekende behoeft te worden gesteld;
prestaties; dat, inzake invaliditeit,
Dat dit onderdeel van het .middel
de gedekte schade in de zin van niet. kan worden aangenomen;
ge1;1oemd . arti~el 70, § 2, niet het
Wat het derqe onderdeel j;)etreft :
loonverlies is doch de vermindering
v;an het vermogen tot verdierien
Ovetwegende dat eiser ·die in dit
bedoeld bij artikel 56 van de . wet onderdeel het ·arrest verwijt de
van 9 augustus 1963;
Landsbond der Christelijke MutualiDat de reglementering inzake teiten · buiten de zaak hebben
werkloosheid daarentegen de be- gesteld, enkel ·de schending aimscherming beoogt van de werkne~ voert van artikel 271 van het
mer die kan werken, bij loonverlies koninklijk besluit, van 4 nov.ember
te wijten . aan de onmogelijkheid een 1963 tot uitvoering van de wet van 9
behoorlijk werlcte vinden;
augustus 1963 tot instelling van een
Dat dit onderdeel van het middel regeling van verplichte ziekte- en
in zoverre het steunt op de scheri- invaliditeitsverzekering;
ding van artikel 70, § 2, van de wet
Dat die bepaling, die voorkwam
· vah '9 augustus 1963, naar recht
in. hoofdstuk XIII, afdeling II, van
faalt;
genoemO. ko:ninklijk _pesluit · en de
Overwegende dat het middel :rechtspleging voor · de klachtencomevenmin gegrond is in zoverre het missies betrof, bij · · de wet van
de sch€mding aanvoert van arti- 12 mei 1971 tot wijziging van de wet
kel 141 van het koninklijk besluit van 10 oktober 19()7 houdende het
van :w december 1963 be:treffende 1 Qer~htelijk Wetboek is opgeheven;

-510Dat dit onderdeel, dat uitsluitend 2o Het onderzoeksgerecht dat uitspraak
doet over de handhaving van de voorsteunt op een bepaling inzake prolopige hechtenis is niet gebonden door
cedure die op de datum van het
de beslissing van een commissie tot
arrest was opgeheven, niet ontvanbescherming van de maatschappij de
kelijk is;·
op proef in vrijheid gestelde gei'r;.terileerde niet weder op te nemen in een
urn die redenen, verwerpt de psychiatrische
afdeling {2).
voorziening; veroordeelt eiser in de .
kosten.
3" De conclusie van een beklaagde
8 januari 1979
3' kamer
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Janss'ens - Gelijkluidende conclusie van de
h. Duchatelet, advocaat-generaal .:_
Advocaat : mr. Houtekier.
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1° VOORLOPIGE HECHTENISHAVING VAN DE HECHTENIS -

HANDWET VAN

20 APRIL 1874, ART. 5, GEW. BIJ ART. 3 VAN
DE WET VAN 13 MAART 1973 - MOTIVERING
- GEVAAR VOOR HERHALING EN ERNSTIGE
FElTEN.

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE-

STRAFZAKEN - BESLISSING VAN EEN COMMISSIE
TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
OVER DE WEDEROPNEMING VAN EEN OP
PROEF IN VR!JHEID GESTELDE GE.iNTERNEERDE - WEIGERING TOT WEDEROPNEMING
BESLISSING NIET BINDEND VOOR fiET
ONDERZOEKSGERECHT DAT UITSPRAAK DOET
OVER DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE '
HECHTENIS.
3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
- MIDDEL TEN BETOGE DAT OP DE CONCLU. SIE N!ET IS GEANTWOORD, HOEWEL DAAROP
WEL IS GEANTWOORD - MIDDEL DAT FEITEL!JKE GRONDSLAG MIST.

1° Regelmatig met redenen omkleed is

de beslissing van een onderzoeksgerecht. die beveelt dat de voorlopige
hechtenis na een maand wordt
gehandhaafd, niet enkel door te wijzen
op het gevaar van herhaling en op de
zwaarwichtigheid van de ten laste van
de verdachte gelegde feiten, maar oak
door vast te stellen dat de feiten
zodanig ernstig en, in concreto, in
zodanige omstandigheden gepleegd
zijn dat de invrijheidstelling van de
verdachte de openbare veiligheid in
gevam· kan brengen (1). (Art. 5, wet
20 april .1874, gew. bij art. 3, wet
13 maart 1973.)
·

waarin wordt aangevoerd dat een
medebeklaagde in vrijheid is gesteld,
hoewel hij gezond van geest was, en
dat het tegenstrijdig zou zijn dat de
verdachte verder in hechtenis zou
blijven, niettegenstaande zijn geestestoestand en de weigering van de
commissie tot bescherming van de
maatschappij hem weder op te nemen,
is beantwoord door de beslissing die
erop wijst dat in de beschikkingen
betreffende de voorlopige hechtenis
rekening moet worden geho1,1den met
alle ernstige en uitzondedijke omstandigheden in verband met de openbare
veiligheid, terwijl . de commissie tot
bescherming van de maatschappij, bij
haar beslissing over de wederopneming, enkel moet nagaan of de gedragingen of de geestestoestand van de
betrokkene gevaar opleveren voor de
maatschappij, inz. of hij de voorwaarden voor zijn invrijheidstelling op
proef heeft in acht genomen (3).
(COOLS)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 december 1978 door
het Hof van Beroep te Antwerpen,
kamer van inbeschuldigingstelling,
gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 5 van de wet van 20 april 1874
op de voorlopige hechtehis, gewijzigd
door de wet van 13 maart 1973,
doordat het arrest de handhaving van
de voorlopige hechtenis -rechtvaardigt
do.or de vrees dat eiser, wegens zijn
" ·beladen strafregister en de besluiten
van de psychiater >>, « steeds zal hervallen >>,

(2) Raadpl. Cass. 13 dec. 197q. (A. C., 1977,
· · (1) Raadpl. Ca~s. 14 jan. 1975 (A. C., 1975,
535), en Cass. 15 juni ·1976 (A.C., 1976, 1149).

417).

(3) Cass. 29 sept. 1975 (A.C., 1976, 129).

-511doordat het arrest weigert het gezag
:tenvijl de recidive ·onmogelijk kari
begrepen • worden in , de-- criteria van van het gewijsde te erkennen van een
" ernstige en, uitzonderlijke omstandig- beschikking van de Commissie tot
heden die. de openbare veiligheid bescherming van de maatschappij, ingeraken '~· <vermeld. in v:oornoemd .artikel 5 steld bij de gevangenis te Antwerpen,
van. de wet van 20 apriL 1874 op de vari 19 september 1978, waarbij eiser,
voorlopige hechtenis : ·het tegenoverge- we gens·. de door hem bedreven feiten,
stelde ·.er immers zou op neerkomen de niet c terug werd opgenomen in een .
zwaarvifichtigheid. van de feiten in aan- . psy.chiatrische afdeling, hetgeen volgens
rrierking te nemen, wat niet mag, en elke artikel 20, tweede lid, van de wet van
recidivist, in dit geval, ·automatisch, 1 juli 1964 impliceert dat zijn gedraginonder de banden van een bevel tot gen of geestestoestand geen " waaraanhouding iou gehandhaafd worden, neembaar gevaar voor de maatschappij »
zolang hij niet voor de hem ten laste doen ontstaan,
gelegde nieuwe feiten verooi'deeld is :
terwijl, in strijd met de bewoordingen
van het arrest, deze beschikking van
Overwegende dat het arrest vast- 19 september 1978 eenzelfde voorwerp
stelt dat er ernstige en uitzonder- heeft als de toepassing van artikel 5 van
lijke omstandigheden die de open- <j.e wet van 20 apriL1874 op de voorlopige
bare veiligheid raken en die de hechtenis, namelijk de vrUheidsberoving
handbaving van . de voorlopige hech- of niet; eenzelfde oorzaak heeft als de
tenis vereisen,. aanwezig. zijn, name- toepassing van artikel 5 van de wet van
lij:k, dat eiser « .·op een: vernvitige' 20 april 1874 op de voorlopige hechteriis,
zeker ten deze, namelijk de gedraginwijze eens te. meer .oplichtingen en
gen van eiser, die zouden maken, aan.de
pl~egde op cgrote . scha~l (ettelijke
ene kant, dat hij een « waarneembaar
miljoenen frank) » .en .. dat « uit zijn gevaar voor <J.e maatschappij " betekent,
be~ade;n . strafregister en de besluien, . aan de andere kant, dat de handhat~n van de psy!)hiater bli,jktdat hlj
ving geboderi is door << er11stige en
een ,geyaarlijj.{e .en <mverbeterlijke uitzonderlijke omstaridigheden die ·de
gewoontemisdadiger is, waarvan het openbare veiligheid raken » :

te · vrezen is dat hij

steeds zal

Dat' het v~ststelt ~at ~lie £eiten.
zo<;ianig ,ernstig zij n. en ._ bovendien
« in .concreto » in z~lke omstandig-:heden zijn gepleegd dat de invrijheidsstelling van eiser de openbare
veiligh~id 'in gevaar kan brengen; '

Overwegende dat het hof van
. beroep, voor de beoordeling van de
handhaving van de voorlopige hechtenis niet gebonden was door de
beslissing van een comml.ssie tot·
'bescherming van de maatschappij,
die naar aanleiding van vervolgin-,
gen wegens andere feiten, al waren
het gelijkaardige, de invrijheidstelling op proef van eiser heeft bevo, len;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

~: Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

~

h~rvallen

»;

·

·

. ;bat het arrest aldi.ls ziCh niet
ertoe , beperkt de herM.ling en. de
zwaa:rwichtigheid van de ten laste
van eiser gelegde feiten in aanmerking·te nemen;

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van. de Grand, wet en van de wet van 1 juli 1964 tot
'Over het ·tweede middel, afgeleid uit . bescherming vari de maatschappij tegen
dE! schending van de' artikelen 97 van>de de abnormalen en de gewoontemisdadiGrondwet, · 23 · en volgende . -van · het gers,
Gerechteli:jk Wetboek; 1350, l" van het
doordat het arrest niet antwoordt op
Bm,gerlijk'Wetboek, t, 2,· 4, 5 van de wet
van 20 april 1874 op. de .voorlopige · eisers conclusie, waarin :werd opge:worhechtenis, gewijzigd door· de wet van p~n d&t .een medebeklaagde in vrijheid
13 maart 1973; 1, 2, 7, 12,· 13, 14, 15, 16, · werd . gesteld, terwijl deze gezond, van
17,· .. 18, ·19 -en 20 .van de wet van geest was,. en het << contradictoir zou zijn
1 juli 1964 tot bescherming van de . dat beklaagde (eiser), die geestesgenraatschappij · tegen .de. abnotmalen en stoord is, strafrech~lijk · · verder · zo:u
:>P&!s~oteri blijveri; hoe'wel de commissi~
de gewoontemisda<;ligers,
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beschetming van de maatschappij dit
op 19 september 1978 geenszins noodza. kelijk oordeelde » ':

2? Hoewel het voorrangsrecht · zich uitstrekt Over de ganse breedte va:n · de
door een voorranghebbende bestuurder gevolgde weg, ontslaat dat recht'
hem niet van de inachtneming. van
art. 9.3. Wegverkeersregl. dat, buiten
de bij dit artikel bepaalde uitzonderingen van toepassing is op iedere
bestuurder die de ri}baan volgt (2).
(Artt. 9.3 en 12.3.1 Wegverkeersregl.
·1 dec. 1975.)
· ·

Overwegende dat het arrest de in
het middel bedoelde conclusie
. beantwoordt door erop te wijzen dat
<< in de beschikkingen betreffende
de voorlopige · hechtenis rekening
moet gehouden · worden met aile
ernstige en uitzondedijke omstan. digheden in verband met de open• (D'HEf!,T _T. DAVID)
bare veiligheid, terwijl de c.ommisARREST
. sie .. tot bescherming, van ~e maatschappij aileen na te gaan heeft of
RET HOF; - Gelet op het pestrede gedragingen of 9e geestestoestand van de betrokkene een gevaar .den vonnis, op 18 -oktober 1978 ,in
. opleveren voor de maatschappij, hoger beroep gewezen door de, Cormet · name of de opgelegde voor'- rectionele Rec).1tbank te Brugge;
I. In · zoverre de voorziening
. waarden in acht genom en w:erden »;
Dat het middel feitelijke grond.:. gericht is tegen de beslissing op de
tegen . verweerder, ·beklaagde, ingeslag mist;
stelde strafvordering :
·En overwegende dat de substanOverweg«:!nde dat eiser, bl1rgertiele of op. straffe van nietigheid
· .voorgeschreven rechtsvormen in 'lijke partij, die niet in kosttm van
acht zijn · genomen. en de ·beslissing de ' strafvordering veroordeeld is,
geen hoedanigheid heeft om tegen
· overeenkomstig de wet is gewezen;
die· beslissing cassatieberoep iri · te
·
'
··.
Om die ·redenen, 'verwerpt de stellen; . ·
voorziening; .ver:oordeelt eiser in de
II. In zoverre de voorziening
kosten.
.
.
.
gericht
is tegen de beslissing op de
9. januari 1979 ~ 2• !farner .-:.. VoOJzittei'. en versli}_ggevel' : ridder . de -~~h.~~t door eiser tegen . verweerd~r ingezen, afdelip.gsvoorzitter - - Gelijklui- . stelde ~ivielrechtelijke yotde:dp.g : · .
dende conclusie vari de h. Ballet,· advo~
Over het eerste middel, afgeleid uit de
caat-generaal Arrtwerpen;

Advoc<Jat : mr. Speyer,
·
·

~·KAMER-
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1° WEGVERKEER -

MISKENNING DOOR
. EEN WEGGEBRUIKER VAN EEN BEPALING VAl'\
HET WEGVERKEERSREGLEMENT - . NIE'I
NOODZAKELIJK EEN Q!1)VOORZIENE . HINDERNli;>V:OORDE ANDERE WEGGEBRUIKERS.

. 2° ,WEGVERKEER .

VOORRANGHEBBENDE BESTUURDER--GEEN ONTSLAG VAN
'DE INACHTNEMING VAN ART. 9.3 WEGVER-'
. KEERSREGL. '
.

1o De miskenning door een weggebrui-

ker van een bepaling vail het Wegver- ·
keersreglement maakt,· voor de andere
weggebruikers, 'Iiiet noodzakelijk een
niet te voorziene hindernis uit (1).
·-: (1) Cass., 4 okt. 165 (BulL e.t Pas. 1966, I,
1.64);
juni
1271): raadP.l.
.
. Cass;
. '
.28
·
. . . 197.8
. . . (A.C. •• 1978
. •

schending van de artikelen 97, van: .de
Gro.ndwet en 10.1.3°, van het Wegver. keei-sreglement, · · · ·
··
.. doordat de rechters be'slissen dat verweerder· niet schuldig 'is aah overtreding
van artikel' 10.1.3°'van het Wegverkeers~
reglem:ent; zich onbevoegd v:erklaren ·om
kennis te nemen ·van de civielrechtelijke
vordering van eiser en eiser in de kosten
' van het hoger beroep veroordelen, op
grond van de volgende overwegingen :
<< de ten laste van David gelegde inbreuken , ..... we~den door . de eerste rechter
niet weerhouden,, en deze rechtbank
treedt deze •zienswijze volledig bij; .... de
verklaring (van D'Hert) bewijst dat (hij)
de voorrang ,van . rechts niet respecteerde,- zodat het irrelevant :is. of David al
da1;1 niet tijdig het opkomende:voertuig
van D'He'rt had · op)::(emer~t; ... uit zijn
(2) Raadpl: Cass., 22 ·okt•, 1969 {A£:, 1970,
185),
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waarin deze had voorgehouden dat

slechts tot stilstand kwam. op het kruiszijn voertuig « voldoende zichtbaar
punt nadat hij David had opgemerkt; en vermijdbaar ,, was maar dat
van « uitneuzeri » 'in hoofde van D'Hert verweerder hem gewoon niet heeft
kah hier geen sprake zijn >>;
gezien omdat .hij in eeri andere
teJwijl, eerste onderdeel, ·het feit dat richting uitkeek, te kennen. geeft
de rechters in ·hoger .beroep hun vonnis
dat, .naar het oordeel van de' rech'aanvangen zoals gezegd, aant9ont dat
zij, v6\'Jr elke l,llotivering, van oordeel ters, verweerder, zelfs indien hij
;,>;ijn dat het vonnis van de eerste rechter eisers voertuig vroeg g~noeg, had
moet worden bevestigd; zij zo niet moch~ . opgemerkt om voor dit voertuig te
ten · beslissen zonder vooraf de redenen kunnen stoppen, toch niet schuldig
van hun beslissing aan te wijzen; de
aan
overtreding
van
artikel
overwegingen · die · achteraf worden
i0.1.3" van het Wegverkeersregle· gesteld, hoogstens als. een opsomming
went 'zou kunnen worden geacht,
van feitelijkheden kunnen doorgaan
omdat eiser .van zijn kant de voor:zonder dat daaruit ,een motivering kan, ra:n.g van rechts niet eerbiedigde;
blijken over een besluit dat niet op de
Overwegende dat . artikel 10.1.3"
• redenering volgt maar er reeds is aan
het
Wegverkeersreglement
voorafgegaan (schending van artikel 97 van
bepaalt dat de bestuurders op de
vart de Grondwet);
· ·, tweede ondetdeel; ·de · omstandigheid openbare weg in alle omstandigheden moeten kunnen · stopp~n voor
dat· eiser de' voorrang zou verschuldigd
een hindernis die kan worden voor ...
geweest. •zijni geen verband heeft met de
vraag of hij voor de tegenpartij een · zien;
voorzienbare hinderriis vormde, nu het
Dat de miskenning van de vooreventuele besta<1n van een .verplichting
rangsregels door de ·ene bestuurder
om voorrang te vel:lenen niet verhindert
riiet noodzakelijk · medebrengt dat
dat een inbreu~ op artikel 10.1.3", van
die voor de andere bestuui~der een
. het Wegverkeersreglement kan .worden
niet te voorziene hinderriis· uitgepleegd, zodat de techters niet mochten
oordelen· dat; 'wegens de aariwezigheid
rriaakt;
van : een verplichting· om voorrang te
Overwegende dat derhalve het
verlenen· •bij eiser, de vraag over de
vonnis, door te beslissen zoals
..voorzienbaarheid van de hindernis
gezegd OP grond van de evenaange"
automatisch. · irrelevant wordt , en · het
haalde ·redengeving, de genoemde
• bestaan·: van een, misdrijf bij de voorwettelijke bepaling schendt;
rangsgerechtigde"' · wordt
uitgesloten
(schending van avtikel •10.1.3" van het
Dat het middel, wat dit ond~rdeel
Wegver keersreglement) ;·
betreft, gegrond is; .
cierde onderdeel, de. rechters de redeOver het tweede middel, afgeleid. uit
nen,niet <~<ingeven waarop · zij steunen
de schending van de artikelen 97. van de
om a~n te .ne!llen da~ ll;~t de. verklaring
Grondwet en 9.3, van het Wegverkeersvan elser, volgens ' we.Ike hij slechts tot
reglement,
·
·
,stils~and kw~un. nad~t l:lij ,de tegenpartij
doordat de rechters beslissen: dat ver·... ha~ opge'mer~t, ·. volgt dat hij ver;der is
weerder niet' schuldig is a an overtreding
. ge'reden d,an strikt no dig was om' zich
van artikel 9.3, van het Wegverkeersrer~keJ.?,schap te geyen van d~. aanwezigglement,. zich onbevoegd verklaren .. om
heid v;:m,, eel). bestuurqer op de weg die
kennis te nemen van de civielrechtelijke
hij moe~t opr1jpel1 :
vordering van eiser en hem in de. kosten
.·. Wat het tWeede onderdeel be- van, het hager beroep veroorc!.elen, op
grond . van .de in. het.. eerste middel
'treft: ··
·
vermelde overwegin:gen en· bovendien op
Overwegende dat, door te oordegrand dat · « er evenmin kan worden
len dat « de verklaring van D'Hert
gewaagd .van inbreuk op artikel 9.3,
bewijst dat hi.j de voorrang van lastens David; er immers dient opderstreept dat het voorrangsrecht zich uitrechts niet respecteerde, zodat het
,strekt over <le ganse breedte . van de
irrr;llevant, .is , o~ David al dan niet
•
tijdig net opk:amende voertuig van Fijbaan >>,
teJWijl, eerste onderdeel, •het vonnis ·de
· D!Hert had opgemerkt », het ·vonnis,
rechtsvordering van eiser niet mocht
in antw00rd 0p ei'SefS I ' COUclUSie

afwijzen.·: op grond van eert vooropgeOverwegende dat derhahre het
stelde mening, die reeds gevormd was
vonliis,
door te besliss,eri :z'oals
vooraleer verder daaraan enkele overwegingen werden gewijd (schending van · gezegd op. grondvan de .evenaap.g¢-,
haalde redengeving, · die wettelijke.
artikel 97 van de Gronqwet);
.
hepa1ing
scheridt; .
· ··
tWeede onderdeel, de. rechters niet
wettig konden. oordelen dat een inbreuk
Dat het middel, wat dit onderdeel
o:P. de wettelijke bepaling die. gebiedt betreft, gegron'djs;
.
, .... ·
rechts te rijden, niet mogelijk is wan·
Om
die
redenen,
vernietigt
. het.
neer de beklaagde 'de voorrang geniet,
rut het verwezenlijkt zijrt van een .mis- bestreden. vonnis. in,. zov.eire 'het'
drijf afhankelijk is van de feiten, die ten uitspraak · doet . op civl.~lrechtelijk
deze in het vonnis ,niet eens werden gebied; verwerpt de voorziening
onderzocht of zelfs vermeld,
niets te voor het overige;' beveelt dat van dit
maken heeft met .de mogelijkheid dat, de · arrest melding zal worden gemaakt:
dader van hi,!t misdrijf een ander, en
i()taal onderscheiden techt zou hebheri op · de · kant van de gedeeltelijk
(scheriding van artikel': 9.3; van het vernietigde peslissing;·
Wegverke.ersreglement) :
g.· januari 1979 ·· 2" . kamer · :.......·
· Wat het .tweede onderdeel , be-: Voorzitter. : . ridder de Schaetzen, afde•.
lingsvoorzitter Verslaggever ;. de h; •
treft :
Lebbe - Gelijkltzidende, qonclusie. van
Ove:rWegende dat, door· te oorde- de . h. • Ballet, advocaat~generaal ••
li:m da:t; mi het voorrarigsrecht van Advocaat :·:mr. Mewissen, Brus;:;el.·? ,

en

verweerder zich over de ganse
breedte van de rjjbaan uitstrekte, er
te zijnen laste niet kan worden
gewaagd . van . een inbreuk op
artikel. 9.3; van het Weg\rerkeersreglement, het vonnis, in antwoord. op
eisers conclusie waarin deze· had
aangevoerd dat .verweerder. uiter:st
links r~ed en. aan zijn rechterzijde
een ruirrite van vijf meter openliet,
zodoende een ernstige fout plegeude
die zijn aansprakelijkheid voor het
ongeval '· medebracht, te, · k(mnen
geeft' dat, naat het oordeel van de
rechters, verweerder, wegens 'de
voorra:rig' die hij genoot,. in geen
geva:l schuldig aan overtredihg van
artikel 9.3, van het Wegverkeersre_glement ~an worqen bevonden;. . ·
· Overwegende {J.at artikel 9.3 van
'het Wegverkeersreglement aan elke
·bestuurder die · de rijbaan volgt,
oplegt .zo dicht mogelijk bij de
rechterrand van · de rijbaim .te blij:Ven, buiten de in dit : reglement
bepaalde uitzonderingsgevallen;
· Dat de omstandigheid dat een
.bestuurder de voorrang vp-:o door. garig geri'iet eri · dat .die voortang
zich. 'll.itstrekt over de ganse breedte
·van de. weg, hem 'er. ni'et van
.on.tslaat .·die wettelijke bepaling in
•'acht te .riemen; ; · ·
·

. '2•
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EUROPESE
G;EMEENSCHAPPEN "'7"'7·

YEfl:DRAG TOT
.. OPRICHTING VAN DE El,JROP~~E. ECONOMI,,
. SCHE GEMEENSCHAP, ART.' 177 ......., VRAAG OM
UITLEGGING VAN• EEN · BEPALING' 'VAN
GENOEMD VERDRAG.:... UITLEGGING,.NOODZA~
. KELIJK VOOR EEN UITSPRAAK DOOR HET.
HOF VAN CASSATIE--' HOF•VAN CASSATIE, rN
BEGINSEL, ERTOE GEHOUDEN ZICH TOT HET'
HOF VAN JUSTITIE ·VAN .DE ··,EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN TE WENDEN ..~·
·,: •·

Wannee~ een vraag om q/tlligg(pg . van

een .·bepaling vim het E.,f:.G..:. Verdr<~g
; voor het Hot. van Cassatie wordt
. bpgeworpen. en het Hot een beslissing
. over dit punt noodzakelijk ac.ht voor.
· het wijzen va:q zijn arrest, moet )7et·
zich, in beginsel, to.t hf.!t flo!: ,yah
Justitie van. de Europese. · Gemeen-.
· schap wenden · dat over die. vraag bil
wijze van prejudiciele' be'Slissing ee'n
q{tspr,aak zal doen (1). (.t}.rt.. 177,
E.E.G.-Verdrag, goedgekeurd bij wet.
· ·'
2 dec. 1957.)
(DEPRE)

;";.'·:

· (1) Raadpl. 'cass., 7 jan. 1977 (A. C., i97'7;' 493)
e'n· 'de· conclusie van de procureur-geheraal
· Duman;· toen, eerste · advocaat-generaal; 'ver~ ·
schenen in,A.C-.1977, 496,e.y.
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, RET HOF; -

Gelet op het bestreden arrest, op 22 juni 1978 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;

de doelstellingen van de ·huidige prnsreglementering : - het realiseren van
een « normale prijs "• -.het beteugelen
van misbruiken; dat zij inderdaad steeds
een « normale prijs , hebben toegepast
en steeds op overleg hebben · aangestuurd,
zodat het arrest, bij gebrek aan antwoord op deze bij conclusie ingeroepen
middelen, niet Tegelmatig gemotiveerd is
· (schending van artikel 97 van de
Grondwet):

. Over het eerste middel, afgeleid uit de .
schending van artikel 97 van de Grandwet,
ddordat het arrest eiser veroordeelt tot
een geldboete van 250 frank, verhoogd
met 290 deciemen, aldus gebracht op
7,500 frank, we gens inbreuk op de
artikelen 1 en 12 van het ministerieel
OveTWegende dat eiser voor het
besluit van 22 december 1971 houdende hof van beroep onder·. meer aanverplichting tot aangifte van de prijsver- voerde dat, gelet op de feitelijke
hogingen,
omstandigheden, die hij toeliChtte,
terwijl het arrest geen antwoord geeft
het doel va,n de wetgever, na:inelijk
op de conelusie waarin eiser deed gelden het handhaven van de normale
(sub III, A) : dat, indien de formaliteit 'piiJ's, waarnaar hl.J', eiser, steeds had
van voorafgaande prijsverhogingsaangifte eh de wachttijd, die daaruit voort- gehandeld, niet kon veTWezenlijkt
vloeit, ter zake toepassing had gevonden, worden door het stelsel van d~
quod non, zijzelf ondergeschikt waren prijsverhogingsaangifte, maar aileen
aan het basisbeginsel van de eerbiedi- door het stelsel van programmaging van de « normale prijs '' (...); dat de overeenkomsten, waarop een veenavolgende wettelijke bepalingen (onder voederbedrijf recht had, daar de wet
meer de wetten van 23 december 1969 en in het sluiten van zodanige overeen30 juli 1971, de koninklijke besluiten van komsten voorziet·, dat indien ter
3 . juni 1969 en 13 augustus 1971 en van
2 september 1966, 6 november 1970, zake geen programmaovereenkomst
22 december 1971 en 20 april 1972} tot was gesloten, zulks te wijten ·was
doel had(].en- de informatiebronnen en . aan de fout van de administratie,
beslissingsbevoegdheden van de minister waaruit hij besloot dat, indien de
uit te breiden zowel wat betreft het administratie geen fouten
had
concreet bepalen van het beginsel " nor- begaan, « volledige depenalisatie
male prijs ,, als wat betreft de sancties
..
1d
d t d
in geval van onbetwistbare misbruiken; zou ZlJn gevo g en · a
e ongedat deze bevoegdheden echter niet wille- grondheid van de - vervolgingen
keurig mogen uitgeoefend worden door· daaruit eveneens moest worden
de administratie; dat, .meer precies, afgeleid ;; dat het in het middel
de minister de prijsverhogingsaangifte. aangehaalde slechts een onderdeel
slechts kan: voorschrijven als een der \litmaakt van dit verweer; ·
modaliteiten « die nodig zijn voor de
OveTWegende
dat het arrest
toepassing en de uitvoering van het hierop antwoordt : het geoorloofd
bepaalde in de artikelen 1 en 2 »,
.
(normale prijs en maxirimmprijs); wet karakter, in principe, van het toevan 23 december 1969, artikel 3 : « De ziCht van de Staat op de winstmarminister tot wiens. bevoegdheid de eko- ges wordt door beklaagde niet
nomische zaken behoren, kan alle moda- betwist,. maar hij valt. de toegepaste
liteiten uitvaardigen die nodig zijn voor werkwijze, de prijsverhogingsaan. de toepassing en de uitvoering van het gifte, aan en verlangt dat een ander
bepaalde in de artikelen .1 en 2 » (wet middel van controle zou toegepast
van 30 juli 1971, artikel 1, b, met name
de prijsverhogingsaangifte); dat de prijs- 'worden,
de
programmaovereenverhogingsaangifte dus onwillig wordt komst ... ; beklaagde stelt het teh
in(].ien zij de normale prijs, die steeds. o'nrechte zo voor als zou het een
aan het oppermachtig · oordeel van de recht zijn dat hij ree!;Is op het
hoven en rechtbanken onderworpen ~s.. ogenblik van de feiten een programniet verzekert. of verhin.dert; (...) da.t. m maovereenkomst zou__ bekomen h.e.belke hypothese moet worden opgemerkt ben; ... of de administratie tekortged~t. de ~eklaagden en hun bero~psvere- komen i:s aan de verplichting van
mg1ng z1ch steeds hebben gescbikt IlalU' "fbehoorlijk bestuur, ... is een vraag

l
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22 december 1971 houdende verplichting tot aangifte van de prijs.
·
t
d
verhogingen, • niet aantas en
e
.ongegrondheid van de vervolgingen
moet daarl;(it niet ,worden afgeleid;
Overwegende d~t het arrest aldus
regelmatig met redenen is omkleed;
Dat het middel feiteliJ'ke grond- .

terwijl artikel 30 van het Verdrag van
Rome elke maatregel verbiedt die een
werking heeft die gelijk is aan een
kwantitatieve beperking; de prijzenreglementering inbreuk maakt op deze
regel doordat zij aan de bedrijven zou
opleggen op de Belgische markt de
prijzen van de ingevoerde produkten: en
die van de nationale produkten op
identieke wijze te verrekenen; derhalve
de verplichting tot prijsverhogingsaangifte begrepen in artikel 1 van het
ministerieel besluit van 22 ·december 1971, dat toepasselijk ·is zowef op de
ingevoerde produkten als op de nationale produkten en dat op onafscheidbare
wijze verbonden is aan het naleven van
deze wachttijd tijdens welke de prijzen
geblokkeerd zijn, onverenigbaar is . met
artikel 30 van l;letVerdrag van Rome Elll
dus onwettelijk is, daar het krachtens
deze verplichting aan de bedrijven verboden is de onmiddellijke .druk van de
prijsverhoging van de ingevoerde produkten integraaL in hun verkoopprij2;Elll
te verrekenen,
zodat · het arrest deze bepaling. niet
kan toepassen om eiser te veroordelen
(schending van de artikelen 107 van de
Grondwet en 30 van het Verdrag van
Rome) :
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt om, als producent of
invoerder, onverminderd de bepa'Ungen van de bijzondere besluitEm
. houdende vaststelling van de prijzen of maximummarges, nagelaten
te hebben, gebeurliJ'k door tl;(ssen-

slag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 en
. 107 van de Grondwet, 30 van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting
. van de Europese Economische Gemeenschap, en 1 van · de wet van
2 december 1957 houdend goedkeuring
van geri.oemd verdrag,
cloordat het arresf beslist dat er (... )
geen reden (is) om de zaak te verwijzen
naar het Europees gerechtshof, « op het
punt •te weten of de procedure van
voorafgaande prijsverhogingsaangifte en
. de daarop volgende wachttijd al dan niet
verenigbaar. zijn met de bepalingen v~n
het Verdrag van Rome, meer bepaald
met artik:el 30 » als dan « deze procedure
en wachttijd op dezelfde wijze toepasselij)l: zijn zowel op de ingevoerde produk·ten ·als op de nationale produkten ,, nu:
de hiei: beoogde produkten' nfet ingevoerd zijn, maar· in hun samenstelling
gebeurlijk, niet noodzakelijk, in zekere
mate ingev:oerde grondstoffen• verbruikt
worden, die .na conditionering .nationale
produkten opleveren; dat de vervolgingep enkel s'teunen op het niet-naleven ·komst van een bedrijfsgroepering,
.van de verplichting tot prijsvei:hogings- uiterlijk twee maanden v66r de
'aangifte; dat er geen vervolgingen inge- toepassing, iedere prijsverhoging
spannen zijn om eventueel een prijsver- aan te geven ·die hij voornemens is
hoging toegepast te hebben zonder de toe te passen op de Belgische markt
wachttijd te eerbiedigen, geval dat voor- op alle produkten, grondstoffen, eetzien is bij artikel 2 van het ministerieel en koopwaren en op alle prestat~es;
besluit (« of een prijsverhoging toepassen zonder de · termijnen af te welke nalatigheid een overtreding
wachten »), wanneer een aangifte uitmaakt van artikel. 1 van het
· gedaari werd; dat de huidige vervolgin- ministerieel besluit van 22 decemgen niet aangevallen kunnen worden ber 1971; houdende verplichting tot
door .de kritiek die op het stP.lsel slaat, aangifte van de prijsverhogingen,
.dat uitgewerkt is ingeval aangifte gewijzigd bij ministerieel besluit
gedaan werd en waarbij meer bepaald van 20 april 1972 en aangevuld
aan de minister de macht verleend b"
· ·
· 1
b 1 ·t
wordt de prijsverhogingen al .dan niet
!J
mmistenee
es_ul
vap
t'le te staan, en door<lat het arrest, op 1 maart 1973, en strafbaar is gesteld
grond van deze overwegingen, E!iser ver-. ingevolge artikel12 van het eerstgeoordeelt wegens
inbreuk
op
de noemde ministerieel besluit, overartikelen 1 en 12 van het ministerieel eenkomstig de hoofdstukken II en
besluit van 22 december 1971 houdende EI, inzonderheid artikel 9, van de
verplicl;lting tot aangifte van de prij13ver- wet van 22 januari 1945, betreffende
hogingl'!n,,
economische reglementering en

d«:
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aldus vernoemd bij artikel 3 van de verrekenen, en dat zulks een maatwet van 30 juli 1971;
regel uitmaakt die een uitwerking
Overwegende dat artikel 1 van heeft welke gelijk is aan een kwan..,
het
eerstgenoemde
ministerieel titatieve beperking;
besluit is uitgevaardigd ter uitvoe,Overwegende dat het arrest niet
ring van met name de artikelen 1, ontkent dat in de samensteHing van
§§ 1 en 2, en 2, § 4, van de de litigieuze << produkten ,, inge-'
genoemde wet, welke onder meer voerde « grondstoffen , voorkomen
bepalen : het is verboden op de en evenmin ontkent dat het stelsel
nationale markt produkten, grond- insluit dat het de invoerders en
stoffen... te verkopen .... tegen een producenten verboden is of kan zijn
prijs hoger dan de .op grond van de de onmiddellijke druk van de prijbepalingen van deze wet vastge- zen
van
de
ingevoerde
stelde maximumprijs ... ; bij ontsten- « grondstoffen , integraal te verre..,
tenis van afsluiting van een pro- kenen zonder de wachttijd in acht
grammaovereenkomst of van vast- te nemen, maar door eiser te .verstelling van een maximumprijs is oordelen impliciet bevestigt dat het.
het.verboden tegen prijzen te verko- stelsel niet in strijd is met artikel·30
pen hoger dan de normale prijzen; van het Verdrag; .
... de minister tot wiens bevoegdh~id
Overwegende dat het middel de
de economische zaken behoren, kan vraag doet rijzen of een maatregel
alle ·modaliteiten uitvaardigen die als de aangevochten verplichting tot
nodig zijn voor de toepassing en' de prijsverhogingsaangifte ten minste
uitvoering van het bepaalde in de twee maanden v66r de toepassing
ar'tikelen 1 en 2, met name de van de nieuwe prijs een maatregel
prijsverhogingsaangifte;
van gelijke werking als een kwantiOverwegende dat eiser voor het tatieve invoerbeperking kan opleveren;
hof · van· beroep aanvoerde dat het
stelsel van de verplichte prijsverhoDat het derhalve een v.raag·· om
gingsaangifte twee maanden v66r de uitlegging van het Gemeenschaps.::
toepassing van de prijsverhoging in recht stelt, die moet worden beslist
strijd komt met de bepaling van alvorens het Hof uitspraa:k kaii
art'ik~l 30 van het Verdrag . tot doen en dient te worden voorgelegd
oprichting van de Europese. Eco- aan het Hof van Justitie van de
nomische Gemeenschap, luidens Europese Gemeenschappen,
dat
hetwelk << Kwantitatieve invoerbe- alleen bevoegd is om uitspraak te
perkingen en alle maatregelen van doen over de uitlegging van het
gelijke werking tussen Lid-Staten Verdrag;
zijn verboden "• zulks op grond dat
Om die redenen, .schort de .uith:et . genoerride stelsel tot gevolg spraak op tot het Hof van Justitie
heeft al).n een autoriteit, ter zake de van de Europese Gemeenschappen
minister, het recht te geveri de zal hebben beschikt op de navoltoelating te weigeren om de onmid- gende vraag :
dellijke druk van de prijsverhoging
. Moet artikel 30 van het Verdrag
van de ingevoerde . produkten inte- aldus worden uitgelegd dat het vergraal in hun verkoopprijzen te. ver- bod· van maatregelen van gelijke
tekenen; dat zodanig stelsel aan de werking als kwantitatieve invoerbeinwoners van het land reglemen- perkingen mede betrel>:king heeft op
taire maatregelE:in opdringt welke . de regeling vervat in het ministehen beletten zich aan te passen aan rieel besluit van· 22 december 1971,
de evoluerende gegevens van de .waarbij aan iedere producent of
concurrentie, door hen namelijk te invoerder de verplichting wordt
verplichten de prijzen •van de inge- _opgelegd om, uiterlijk twee maanvoerde en die van· de nationale, den v66r de toepassing, aarigitte te
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doen van iedere prijsverhoging die
hij voornemens is toe te passen op
de Belgische markt op aile produkten, grondstoffen, ee·c- en koopwaren en op aile prestaties, in zoverre
zij a) geen onderscheid maakt tussen al dan niet ingevoerde produkten, b) de minister bevoegdheid
verleent om het doorberekenen van
de onmiddellijke druk van prijsverhogingen van ingevoerde produkten
te verhinderen, althans buiten aanvaardbare grenzen te vertragen,
c) met name wat betreft een bedrijf
als door eiser geleid, zijnde veevoederfabricage; ten gevolge van de
voorgeschreven administratieve procedures, noodzakelijk tot zodanige
vertraging .leidt;
Houdt de beslissing over de
kostenaan.
9 januari 1979
2• kamer
Voorzitter : ridder de Scha:etzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h.
Soetaert - Gelijkluidende conclusie van
de . h. Ballet, advocaat-generaal
Advocaat : mr. L. Simont..

Op dezelfde dag zijn vier arresten in
dezelfde zin gewezen in zake Huys
Robrecht, Ingelbrecht Gerard, Danis .
Joseph en· Van De Ryse. Walther tegen ·
arresten van het Hof van Beroep te Gent
van 22 juni 1978.
2•

KAMER -

ARREST·

HET HOF; - Gelet op het bestre'den vonnis, op 8 augustus 1978 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van c\e
drondwet:

Overwegende dat het vonnis weliswaar melding maakt van de wettelijke bepalingen waarin de bestanddelen van de bewezen verklaarde
misdrijven worden opgegeven, maar
niet van enige bepaling waarbij. een
straf wordt gesteld;
Dat de veroordeling van eiseres
niet naai: recht met redenen .Js
omkleed;
Om die redenen, en ongeacht de
door eiseres aangevoerde middelen
die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; laat de kosten ten
laste van de Staat.
9 januai'i 1979 - z• kamer - Voorzitter en verslaggever : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal.

9 JllDUari 1979

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

Niet met redenen omkleed is de veroordelende beslissing op de strafvordering, waarin geen melding wordt
gemaakt van een wettelijke bepaling,
welke op het bewezen verklaarde misdrijf straf stelt (1). (Art. 97 Gw;)
(DE BERLANGEER)

t) Cass. 21 maart 1977 (A.C., 1977; 782)
t 1. get. J.V.

en
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HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN - POLITIERECHTER DIE DE BEKLAAGDE WEGENS
VERSCHEIDEi~E
MISDRIJVEN
TOT
EEN
ENKELE STRAF VEROORDEE:...T EN HEM
WEGENS ANDERE MISDRIJVEN VRIJSPREEKT
CORRECTIONELE RECHTBANK DIE DE
BEKLAAGDE OOK SCHULDIG VERKLAART AAN
DIE LAATSTE MISDRIJVEN - EEN ENKELE
STRAF NIET ZWAA,RDER DAN DE DOOR DE
EERSTE RECHTER UITGESPROKEN.STRAFEENSTEMMIGHEID NIJ;:TTEMIN VEREIST.

Ingeval de correctionele rechtbank de
schuldigverklaring van de beklaagde
wegens bepaalde misdrijven bevestigt,
.·maar zijn vrijspraak wegens andere
J11isdrijven wijzigt, kan de rechtbank

-"519g(;}en wij7igjng uitspre,k,en dan met
: : eenparige-- stemmen _van haar ·]eden, .
::. ook al spreekt -4i}, met toepassing l'an .
a1:t. 65 ·$w:. vopr alle ·misdrijven. slech ts ·
, _een enk.ele str{lf 1,1it di,e niet zwaarder
· j;; dan ,r;le epige door, de (!erste I'echter
qjtgesprpken straf (1).:;

gedaan,:. de correctionele rechtbank
de tegen eiser aangevoeide t€mlastelegginge,n bewezel). heeft verklaard,
terwijl de eerste i:echter hem .van
een daarvan had vrijgesproken; :dat
ho.ewel zij dezelfde straf heeft uitgesproken, ' de rechtbimk ...zodoende
1BERNARD T. VAN DOM)\iELF;, CABARTEUX, BELeisers toestand heeft verzwaard;
iiiSCHE~STAA'r :..:...-MrNrsTERIE vA.N-. oPENBARE
Dat he,t middel gegrond is;
:w~RKEN,. LAt\!DSBONJ:i DER- cHRISTELIJKE
MUTUA;t:.ITEITEN),
B. In zoverre de · voorz1ening
gericht. is tegen · de beslissingen op
: r\RREST_ ( vertaling)
de burgerlijke rechtsvorderingen
van de verweerders Van Dommele,
··•· HET HOF; - 'Gelet ·op 'het bestre- Cabarteux en 'Lands bond der Chri'sden vormis,, op 8 september· 1978, in telijke Mutualiteiten :
}toger bEirQep gewezen door de Cor- :
·
,tec~ipnele ·R~chtbank te Luik;
Overwegende dat · eiser · van zijn
vocirzi(m~ng afstand heef( gedaan op
' 1. Op de voorziening van eiser als ·gr_ond_ dat d,e beslissirtgen ·geen
·
·
·beklaagde. : '::
' eindbeslissingeri. zijn in de zin v11n
· A:" Tn· zoverre .de· voorziening, artikel 416 van het Wetboek van
gericht is tegen d~ beslissirigE:m · op Strafvordering; '
.
· de strafvordering. ·
Over.Wegende dat <;lie ~fstan'd geen
· 1. jEigEms' de medebeklaagde ver- berustirtg insluit; dat de vernietiging
weer~er,Van Dommele:
van d.e beslissing op de sti:afvorde, Over:wegende . dat ei~er n,iet . ring jegens eiser. derhalve vernietibev.oegd is om zich tegen die beslis- . ging meebrengt van. de beslissingen
_'singtn cassatie te voorzien;
op de burgerlijke rechtsvorderingen
. · Z; jegeris eiser :
van de verweerders tegeh eiser
welke beslissingen -er het gevolg van
Over het middel, afgeleid uit- de schen- · · zijn en· 'waartegen. eiser zich voordirig 'van de artikelen 2llbis van het alsnog niet in cassatie kon voorzien;
Wetboek ·van Strafvordering en 97 van
•de Grohdwet · • ··'
··
C in zoverre de voorziening
· •dqordat h~t bestieden vomiis het aan gericht is tegen de Belgische Staat::
E!iser.. ten laste gelegd misdrijf van de
Overwegende dat, nu het vonnis
li!I'tikelen 418. en 420 van het Strafwetboek waatvan eiser door de Politierecht- ten 1aste van ·eiser geen enkele
. bank ~ Luik v:djgesproken was, bewe- veroordeling uitspreekt die aan ver. z'en Verklaa.rt . zonder daarbij vast te weerder ten goede komt, de voorzie. stellEm dl).t d!e beslissirig werd gen0 men ning geen bestaansreden meer he eft
. met. eenpatige· stemme11 van de leden en derhaive niet ontvankelijk is; van de correctionele rechtbank,
·
·
·
· ·
terwijl krachtens artikel 2llbis van
II. Op_ de voorziening van eis~r .als
het Wetboek van Strafvordering de cor- burgerlijke partij :
rEictionele'"rechtbank niet dan :inet eenparige. .stemmen van zijn Ieden .. een
A. In zoverre de voorziening
beklaagde in hoger beroep kan veroor- gericht is tegen de beslissing op de
delen wegens een misdrijf waarvan :die strafvordering jegens de verweerder
·door 'de politierechtbank vrijgesproken VanDommele :
·.werd : .
Overwegende dat eiser clie tnei m
. Oyerwegende dat, ·zonder vast te d- kosten van de openbare partij is
,,stellen dat _zlj met eenparige stelij.- veroordeeld, niet bevoegd is om zich
;ttlen ;van haar leden uitspraak heeft tegen die beslissing in cassatie. te
vooriien;
·
·
Qat de VOOJ;Ziening det OntvaiJ,kelijk is;;
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B. In zoverre de voorziening
LIJKE PARTIJ BESLISSING VERNIETIGD
gericht is tegen de beslissing op de
OMDAT DE AAN DE VERWEERDER VERWETEN
burgerlijke
rechtsvordering
van
FOUT OP ONWETTIGE WIJZE NIET BEWEZEN IS
eiser jegens de verweerder Van
VERKLAARD- BURGERLIJKE RECHTSVORDEDommele:
RING VAN DE VERWEERDER TEGEN . DE ElSER
BESLISSING OP 'DIE RECHTSVORDERING
Overwegende dat eiser geen enkel
GEEN EINDBESLISSING - BESLISSING NIET
middel aanvoert;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering
jegens eiser en over de burgerlijke
rechtsvorderingen die tegen hem
zijn ingestelcl door Van Dommele,
Cabarteux en de Landsbond der
Christelijke Mutualiteiten; 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 van zijn voorziening
en in aile kosten van betekening;
laat het c>Verige van de kosten ten
laste van de Staal; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbimk te Hoei, zitting houdend
iri hoger beroep;
10 januari 1979 - 2" kamer - Voorzitter : baron Richard, voorzitter - Ver-.
slaggever :. de h. Screvens - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, advocaat-genera,al
Advocaten
mrs.
Simont en De Bruyn.
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1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VRIJSPREKEND VONNIS- HOGER BEROEP VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ ONTVANKELIJK BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN HOGER
BEROEP.'

2° CASSATIE -

OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE
RECHTSVORDERINGEN
RECHTSVORDERING
VAN
DE
ElSER,
BEKLAAGDE EN BURGERLIJKE PARTIJ, 'TEGEN
pE VERWEERDER, BEKLAAGDE EN BURGERLIJKE PARTIJ. BESLISSING WAARBIJ DE
ElSER VOLLEDIG AANSPRAKELIJK WORDT
GESTELD VOOR EEN ONGEVAL MET UITSLUITING VAN DE VERWEERDER - CASSAT!EBEROEP VAN DE ElSER ALS BURGERLIJKE PARTIJ- VERNIETIGING VAN DE BESLISSiNG OP

BESTREDEN EN NIET VATBAAR VOOR CASSABESLISSING OP DEZELFDE
TIEBEROEP ONWETTIGHEin" GEGROND ALS DIE WAAROP
DE DOOR DE · VOORZIENING BESTREDEN
BESLISSING BERUST - VERNIETIGING MEDE
VAN DIE BESLISSING- GRENS.

1" Op het ontvankelijk hager beroep van

de burgel'iij}fe partij tegen een vrijsprekend vonnis kan de rechter in
hager beroep nagaan, m.b.t. de burgerJijke rechtsvordering, of het aan die·
vordering ten grondslag Jiggend misdrijf bewezen is en of het aan .. de
bw'{fel'iijke partij schade heeft berokkend (1). (Art. 202 Sv.)
·
2" Wanneer een partij met' uitsluiting ·
van de andere partij volledig aansprakelijk WOrdt gesteJd VOOJ' een OngevaJ
en de beslissing op de bilrgel'l}jke ·
rechtsvordering Van de eiser in cassatie vernietigd wordt, omdat de aan de
verweerder verweten lout op onwettige
wijze niet bewezen is verklaard, geldt
de vernietiging van de beslissing op
die rechtsvordering voor, de niet definitieve en door dezelfde onwettigheid
aangetaste beslissing op verwe.erders
burgerlijke rechtsvordering. tegen de,
eiser, oof' al is tegen die beslissing
geen cassatieberoep ingesteld, 'doch de
vernietiging geldt niet voor de beslis~
sing dat de eiser een fout heeft begaan .
die in oorzakelijk verband staat met
het ongeval · en evenmin voOJ' de
beslissing waarbij het bedrag van ,de·
door de verweei'der 'geleden. schade .
woi'dt vastgesteld (2) ..
(HENNOT T. LECLOUX)

(2) Raadpl. Cass., · 21 juni 1971 (A. C., 1971,
1058 en noot 4) : in de regel geldt cassatie van
de beslissing op de burgerlijke · rechtsvordering
tegen de beklaagde niet voor de eindbeslissing
op de burgerlijke rechtsvordering van de
beklaagde tegen een medebeklaagde, wimneer
die laatste beslissing niet regelmatig bestreden
wordt, zelfs indien beide beslissingen op
dezelfde onwettigheid zijn gegrond.
Raadpl. Cass., 7 sept. 1977 (A.C., 1978, 26) :
bij een voorziening tegen twee beslissingen,
waarvan · de ene een · eindbeslissing. is op de
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HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 november 1978 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;
Overwegende dat de voorziening
enkel g~richt is tegen de beslissing
bp de burgerlijke rechtsvordering
van eiser jegens verweerder;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 202 van het Wethoek van Strafvordering,
doordat, bij de behandeling van het
hoger betoep dat eiser als burgerlijke
partij heeft ingesteld tegen het vonnis
van .de politierechtbank van Aubel waarbij verweerder vrijgesproken wordt van
de tegen hem aangevoerde tenlasteleggingen, de correctionele rechtbank vast-

burgerlijke rechtsvordering van bepaalde burgerlijke partijen en de andere geen eindbeslissing is en andere burgerlijke partijen betreft,
als beide beslissingen aan dezelfde onwettigheid lijden, brengt inwilliging van de voorziening tegen de eindbeslissing vernietiging mee
van de beslissing die geen eindbeslissing is,
ook al is de voorziening tegen die beslissing
niet ontvankelijk.
Zulks is ook het geval wanneer de eiser,
zonder erin te berusten, van zijn voorziening
tegen de beslissingen die geen eindbeslissingen zijn, afstand heeft gedaan (Cass.
10 sept. 1974, A.C., 1975, 28).
Raadpl. Cass., 15 okt. 1974 (A.C., 1975, 221) :
vernietiging, op de voorziening van een
beklaagde, van de beslissing op de tegen hem
ingestelde strafvordering brengt vernietiging
mede van de niet definitieve beslissing op de
door die beklaagde tegen een medebeklaagde
en de voor deze burgerrechtelijk aansprakelijke partij ingestelde burgerlijke rechtsvordering die op dezelfde onwettigheid is gegrond,
ook a! is de voorziening tegen deze tweede
beslissing niet ontvankelijk.
Raadpl. Cass., 4 nov. 1974 (A.C., 1975, 298) :
vernietiging, op de voorziening van de verzekeraar van de beklaagde tegen de burgerlijke
partijen en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, van de beslissing waarbij de
verzekeraar jegens een burgerlijke partij
wordt veroordeeld en het Gemeenschappelijk
Waarborgfonds buiten de zaak wordt gesteld,
brengt vernietiging mede van het beschikkende gedeelte dat op dezelfde onwettige
reden is gegrond en waarbij de verzekeraar
jegens de andere burgerlijke partijen wordt
vliroordeeld, ook al is de ,voorziening tegen
deze beslissing vooralsnog niet ontvankelijk
en heeft de verzekeraar, zonder daarin te
berusten, van de voorziening tegen die beslissing afstalid gedaan.

stelt dat de beslissing op die strafvordering in kracht van gewijsde is gegaan,
en oordeelt dat eisers « rechtsmiddel
derhalve niet gegrond is "•
terwijl, krachtens artikel 202 van het
Wetboek van Strafvordering, de rechtbank die in hoger beroep van dat
rechtsmiddel kennis neemt, verplicht is,
niettegenstaande de definitieve vrijspraak van verweerder, na te gaan of
verweerder een fout had begaan en of
die fout de door eiser geleden schade
mede had veroorzaakt :

Overwegende dat het ontvankelijk
hoger beroep van de burgerlijk~
partij aan de rechter in hoger
beroep ook de kennisneming overbrengt van het aan beklaagde ten
laste gelegde feit, in zoverre dit de
burgerrechtelijke belangen aangaat;
dat de rechter in hoger beroep het
feit, dat het voorwerp is van de
vervolging, dus opnieuw moet
onderzoeken en beoordelen, mits hij
zijn beslissing tot de rechtsvordering van de burgerlijke partij
beperkt;
Overwegende dat, na eiser te
hebben ontvangen in het hoger
beroep dat hij als burgerlijke partij
had ingesteld tegen het vonnis van
de politierechtbank waarbij verweerder vrijgesproken werd, de correctionele rechtbank tot de ongegrondheid van eisers rechtsmiddel
niet wettig kon beslissen op de
enkele grond dat de vrijspraak van
verweerder definitief was;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat, nu eiser ook in
hoger beroep gekomen was tegen
het vonnis waarbij de politierechtbank hem op de door de vrijgesproken verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering veroordeeld
had, die in kracht van gewijsde
gegane vrijspraak van verweerder
hem bij de beoordeling van die
burgerlijke rechtsvordering niet kon
worden tegengeworpen; dat de rechter in hoger beroep immers gehouden was uitspraak te doen over de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van appellant en te oordelen of de:;;:e
partij, die op de tegen haar ingestelde strafvordering definitief was
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veroordeeld, aileen aansprakelijk
was voor de door verweerder opgelopen schade;
Dat daaruit volgt dat de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van en tegen eiser op
dezelfde onwettigheid berusten en
dat de vernietiging die hierna op
voorziening yan eiser als burgerlijke
partij wordt uitgesproken ook geldt
voor de niet. definitieve beslissing
op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, behalve in
zoverre daarbij beslist wordt dat
eiser een fout heeft begaan die in
oorzakelijk verband staat met het
ongeval en het bedrag van de door
verweerder geleden schade bepaald
wordt;
Om die redenen, en zonder dat er
grond is tot toetsing van het tweede
middel, dat niet zou kunnen leiden
tot ruimere cassatie noch tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het
bestreden vonnis, in zoverre het
uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvorderingen en over de aan
die rechtsvorderingen verbonden
kosten, behalve in zoverre het daarbij beslist dat Hennot een fout heeft
begaan die in oorzakelijk verband
staat met het ongeval en het bedrag
van de door Ledoux geleden schade
wordt bepaald; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt ·
op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerder in de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de .Correction:ele Rechtbank te Luik, zitting
houdend in hoger beroep.
10 januari 1979 - 2" kamer - Voorzitter : baron Richard, voor:Zitter - Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende
conclusie van de h. Krings, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Marcotte,
Verviers en Vertessen, Leuven.

2" KAMER- 10 januari 1979
1° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

DIRECTE BELASTINGEN - HEROPENING
VAN DE DEBATIEN - GERECHTELIJK WETHOEK, ART. 774, TWEEDE LID - VER~LICH-

TING VOOR DE RECHTER HEROPENING VAN
DE DEBATIEN TE BEVELEN - VOORWAARDEN.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - DIRECTE BELASTINGEN MOTIVERINGSVERPLICHTING
EISTE.

-

VORMVER-

1° Het hof van

beroep verwe1pt de
vordering niet op grand van een
exceptie van onbevoegdheid, nietig~
heid, verjaring, uitsluiting, onontvankelijkheid of op grand van enige
andere exceptie in de zin van art. 774,
2" lid, Ger. W. en het moet dus de
heropening van de debatten niet beveJen, wanneer het, gelet op feitelijke
gegevens waarvan niet wordt betwist
dat partij~n daarover tegenspraak
hebben gevoerd,
de rechtsregels
bepaalt die op het geschil zelf van
toepassing zijn en aan de hand waarvan het beslist dat de vordering niet
gegrond is (1). (Art. 774, tweede lid,
Ger. W.)

2° De ve1plichting vonnissen en aJTes-

ten met l'edenen te omkleden is .een
vol'mVel'eiste; de omstandigheid dat
een reden naar recht onjuist is, !evert
geen schending op van art 97 Gw. (2).
(PITSEYS T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN
FINANCIEN)
ARRE;ST ( vel'taling)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 8 juni 1978 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 774, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest beslist dat verzoeker door de ljtigieuze bedragen aan zijn
zoon uit te keren in werkelijkheid
slechts de door artikel 203 van het
Burgerlijk Wetboek aan de ouders opgelegde verplichting nakomt om aan de
kinderen kost, onderhoud en opvoeding
te verschaffen; dat die bedragen dus

(1) Cass., 1 okt. 1971 (A. C., 1972, 122);
21 sept. 1973 (ibid, 1975, 70); 16 okt. 1974 (ibid.,
1975, 230); 23 jan. 1975, (ibid, 1975, 574); 9 okt.,
5 en 19 dec. 1975 (ibid, 1976, 179, 434 en 492);
29 jan. en 25 juni 1976 (ibid., 1976, 626 en
1204).
(2) Cass., 12 dec. 1978 (A.C., 1979, 207).
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zin van artikel 71, § 1, 3" van bet
Wetboek van de lnkomstenbelastingen,
tez·w1jl die exceptie door geen van
beide partijen werd opgeworpen noch in
de loop van de administratieve noch in
de loop van de gerechtelijke procedure,
wat bet bestreden arrest trouwens impliciet toegeeft waar bet verklaart dat de
gegrondh;eid van de aanslag ter beoordeling staat, van bet hof van beroep :

Overwegende dat het arrest, na
erop gewezen te hebben « dat verzoeker (thans eiser) de aftrek vordert van de door hem aan zijn zoon
gestorte bedragen, die hij als uitkeringen tot onderhoud aanmerkt; ...
dat die zoon tijdens het jaar
1974 zijn studie aan de universiteit
te Leuven heeft voortgezet; dat hij,
met behoud van zijn woonplaats bij
zijn ouders, een flat heeft gehuurd
in het studentenhuis te Leuven »,
beslist << dat verzoeker door aan zijn
zoon de litigieuze bedragen uit te
keren slechts de door artikel 203
van het Burgerlijk Wetboek aan de
ouders
opgelegde
verplichting
nakomt om aan de kinderen kost,
onderhoud
en
opvoeding
te
verschaffen » en die bedragen derhalve · geen
«
uitkering
tot
onderhoud » zijn in de zin van
artikel 71, § 1, 3" van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen;
Overwegende dat het arrest aldus
met beroep op feitelijke gegevens
waarvan niet wordt betwist dat zij
aan de tegenspraak van de partijen
werden onderworpen, de rechtsregels bepaalt die op het geschil zelf
van toepassing zijn en aan de hand
waarvan het beslist dat de vordering
niet gegrond is;
Dat het die vordering derhalve
niet heeft afgewezen op grond van
een exceptie van onbevoegdheid,
nietigheid, verjaring, uitsluiting,
onontvankelijkheid of op grond van
enige andere exceptie in de zin van
artikel 774, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek;
Dat het hof van beroep dus niet
gehouden was de heropening van de
debatten te bevelen;

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat bet bestreden arrest verklaart
dat verzoeker door aan zijn zoon de
litigieuze bedragen uit te keren slechts
de door artikel 203 van bet Burgerlijk
Wetboek aan de ouders opgelegde verplichting nakomt om aan de kinderen
kost, onderhoud en opvoeding te verschaffen; dat die bedragen cius geen
uitkering tot onderhoud zijn in de zin
van artikel 71, § 1, 3" van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen,
terwijl de enkele door bet arrest
aangevoerde gegevens, met name dat de
zoon tijdens bet jaar 1974 zijn studies
aan de universiteit te Leuven heeft
voortgezet, dat hij zijn woonplaats bij
zijn ouders behouden heeft maar te
Leuven een flat heeft gehuurd en dat
eiser in het levensonderhoud van zijn
zoon voorzag, geen voldoende verantwoording opleveren voor de door bet
bestreden arrest in aanmerking genamen oplossing :

Over het middel van nietontvankelijkheid, dat door verweerder hieruit wordt afgeleid dat het
middel steunt op de schending van
een wetsbepaling die geen verband
houdt met de vermelde grief, nu
artikel 97 van de Grondwet niet de
wettelijkheid van de bestreden
beslissing aangaat :
Overwegende dat de bij artikel 97
van de Grondwet bepaalde motiveringsverplichting een vormvereiste
is en niet miskend wordt door het
feit dat een motief van de rechter
naar recht onjuist zou zijn;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening, veroordeelt eiser in de
kosten.
10 januari 1979- 2' kamer- Voorzitter : baron Richard, voorzitter - Ver~
slaggever : de h. Screvens - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Bours,
Luik, en Fally.
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1° VOORZIENING

janual!1i

IN

1979
CASSATIE

~

PERSONEN BEVOEGD.OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN- BURGERLIJKE ZAKEN·VOORZIENING INGEDIEND NAMENS EEN BUITENLANDSE FEITELIJKE VERENIGING- ONT"
VANKELIJKHEID- VOORWAARDEN.

2° VORDERING IN RECHTE -

veRDERING INGESTELD DOOR EEN BlJITENLANDSE
VENNOOTSCHAP OF HANDj!:LSVERENIGING BEVOEGDHEID OM IN RECHTE OP TE 'TREDEN
DOOR HET BU!TENLAJiiDS RECHT BEPAALD PROCEDURE VOOR DE B-\'LGISCHE RECHTBAN~
KEN GEREGELD DOOR
HET BELGISCH
RECHT.
,
.
I'

3° VENNOOTSGHAPPEN -'

vbRDERING
IN RECHTE INGESTELD DOOR EEN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAP OF VERENIGING 'BEVOEGDHEID OM IN RECHTE OP TE TREDEN
DOOR HET BU!TENLANDS RECHT BEPAALD PROCEDURE VOOR DE BELGISCHE RECHTBANKEN GEREGELD DOOR HET BELGISCH RECHT.

4° Voor de· Toepassing van art. ·1084

Ger. W:, is een geschil enkel sjJlitsbaiu·
als de gezamenlijke tenuitvoerlegging
van de afzonderlijke beslissingen
waartoe het.Jeidt, materieel onmoge~
lijk is (3) (Art .. 31 Ger. W.)
5° Wqnneer een midd1# gegmnd is op

een gebrek ,aan antwoord op de. cog.clusie, k<!n de door de verweel'der
opgeworpen . grand· va.\-1 niet-ontvankelijkheid waarin de verweerder
met eigen redenen in dat gebl'ek wil
voorzien, niet worden aangenomen (4).
(THE MARINE INSURANCE COMPANY LTD. VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT T. SABENA
N.V., AIR-ZAIRE P.V.B.A.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; _;_ Gelet op het bestre~
den vonnis, op 17 juni 1975 door de
Rechtbank van Koophandel te
Brussel in hoger beroep gewezen;
Over de middelen van niet~
4° VOORZIENING
IN
CASSATIE ontvankelijkheid door de twee ver:"-- VORM BUR.GERLIJKE' ZAKEN
weersters tegen de vocirziening
ONSPLITSBAAR GESCHIL ...:._ BEG RIP.
ingesteld en hieruit afgeleid 'dat de
eiseressen, die optreden als gesu5° VOORZIENING
IN
CASSATIE brogeerde verzekeraars, de gezaBURGERLIJKE ZAKEN __: GROND VAN
menlijke
veroordeling
hebben
NIET-ONTVANKELIJKHEID GEBREK AAN
gevraagd van de verweersters tot
ANTWOORD OP DE CONCLUSIE - VERWEERterugbetaling van de bedragen die
DER DIE, MET EIGEN REDENEN, . II\[ DAT
ten bate van hun verzekerde werGEBREK. AAN ANTWOORD WIL VOORZIEN den betaald; dat geen enkele akte
GROND VAN NIET-Olli~ANKELIJKHEID NIET
van rechtspleging noch enig ander
AANGENOMEN.
in de debatten overgelegd stuk de
1° Niet ontvankelijk is de voorziening in vermelding bevat van het aandeel
cassatie die namens een buHenlandse van elk van die eiseressen in die
feitelijke vereniging is' ingediend, als
· die vereniging als dusdanig,. t.o. v. haar betaling; dat daaruit volgt dat de
nationale wet en haar statuten, niet 1 onontvankelijkheid van de voorziekan doen blijken .van haa.r bevoegd7 ning van bepaalde eiseressen moet
leiden tot de ontvankelij.kheid van
heid qm in rechte op te treden(l).
de voorziening. ten aanzien van alle
2° en 3° Hoewel de bevoegdheid van de partijen;
buitenlandse vennootschappen of hanDat verschillende eiseressen feitedelsveTenigi:iJgen om in Belgie in 1
rechte op te treden, in de regel, wordt lijke verenigingen zijn die in de
bepaald door het buitenlands recht, voorziening worden aangeduid en
wordt de procedure voor de Belgisch(3 waanran wordt gezegd dat ze
rechtbanken echte1· beheerst door het samengesteld zijn uit de leden van
Belgisch recht (2).
·
· verschiHende « Covers » van Lloyd's
London, die bestaan uit. « Syndicaten » waarvan de namen van de
leden vervolgens worden vermeld;
(1) tot (4) .Zie de ve:r-wij;zingen in de dat feitelijke verenigingen, .behalve
c6nclusie van het ooeEbaar ministeri!i ver- wc;_nneer zij rechtspe:rsoonlijkheid
schenen in Bdl. en Fas., I, 1979, I, 521).
hebben, niet bevoegd zijn om in
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volgt dat · de partijen die 'in het juridische aard . evenmin . wordt
verzoekschtift ·,tot cassatie feite'lijke gepreciseerd : dat ten slotte wordt
verenigin:gen worden genoemd e~ vermeld dat elk syndicaat bestaat
waa:rvan,-niet is aangetoond dat ZlJ uit een aantalcnatuurlijk personen
rechtspersoonlijkheid hep~en~ ni~t wier 'VOOrnamen;r be'l:oepen enc WOQllop. geldige wijze een vporz1enmg m f>laatsen in de voorziening niet worcassatie konden instellen tegep het den vermeld; dat het duister en
vonnis vap 17. juni 1~75. van de onvolleaig kqrakter van_ die vermelRechtba!l~
van Koophandel te dinge'n. tot het besluit. nopen dat ~e
Bi·ussel en dat de voorziening, voorziening,., die · is ing~steld m
al:thC~;ns i;n ,zov:erre zij op dat. v~~ naam. van partijen 'die practisyh niet
zoekschrift berust, niet ,on:tva;nkehJk zijn · gei:dentificeerd, · niet. ontvanis; dat de omstandigheid dat de kelijk is :
·
'
voorziening de namen vermeldt van
Overwegende dat het verzoekde personen die de' genoemde ver-: schrift tot cassatie zegt .dat de
enigingen vor:tneP. piet ter zake qi~~ voorzieningen met . name .worden
p:en4 is ten 'l:(arl.zle.n van de voor- ingesteld 'door drie pa:rtijep die elk
noefuqe' regel as,ngezieh. de .. vocir~ie~ als volgt worden. betit~ld .: ~' . De
ning' in'geste1d. werd door de vererii- feitelijke vereniging gevormd door
gingen·en'niet·' dooy~de natu,urlijke de leden van de Cover nr. ... van
personen' waa:ruit' ie. zijn' samenge-: Lloyd's London, vertegenwoordigd
yehneldin'g, yap .de door de H ... ; te .::, samengesteld uit
steld; dat .•
« ·vertege:i:nvoordiget: »- vs,J;l _qe · ve:r~ de syndicaten : nr. ... , zelf sameneril.gipgen' e:ve~!pin 'yoi,staat . ~m .de gesteld uit de H .;., nr. ..., zelf
ontvankelijkheid Nan de voorzaenmg samengesteld uit de H ... , enz. ... »;
te. verantwoorden; aangezien ·deze
Dat ofschoon de' vordebng voor
enkel de m\nwijzing beoogt van de
elke
,; Covel' >> de iderititeit vari de
petsonen die bevoegd wuden iijn
persoon of
om die yere,ri:*ingep. in ,tEfChte,' te vertegenwoordigende
vennootschap
preciseert,
daal:envertegenwootdigen n1aar ,dat ,zulks tegen, voor .de · leden.zij van
de
onderstelt ,dat. vooraf :werd aangetoond .quod,non dat deze- rechtsper* « syndicaten ,;; enkel nam€m, initialen -·van voornamen of, in enkele
soonlijkheid bezitten; ··
gevallen, een voorriaam .vermeldt
en· ovet 'het _ rriiddel van niet- zonder · verdere precisering van
bntval).kelijkheid. · . d~t- bove:r;idien beroep, geboortedatum or woondo.or de 'tweede verweerster tegen plaats;
d~ ..vop~~iening is opgeworpep ep
. Overwegende . dat uit de bij het
dat hieruit is afgeleid dat de ondui.,.
Verenigd
Koninkrijk ingewonnen
deHjkheid.van de aanwijzing van de,
inlichtingen
nopens het Engels
eisende •feitelijke •'verenigingen en
de onvoldoende . vermeldingen aan-' recht, ingevolge de Europese Overg,aa~de .d~ id~:m'tlteit 'van:. hun 'led~.n, eenkomst nopens ·het verstrekken
\TerW-eeiste( niet in staat stellen te van inlichtingen over buitenlands
op.der,zoekep Vati wie. d,e tegen h~~r recht, ondertekend te Londen en
hJ.gestelde voorziemng we~ke~IJk bekrachtigd door BelgHr op 16 oktouj_tgaat;· dat •.volgens de voorz1enmg ber 1973, die aan de advocaten van
de feitelijke verenigingen samenge-' de partijen werde:p. medegedeeld,
steld• zijn' uit de leden van de niet blijkt en dat geen~zins aangeverschilleride « Covers· » van Lloyd's toond is, dat de drie voornoemde
Ldndon, 'doch dat er niets gepreci-'- ve:tenigingen, die zich feitelij~e
seerd wordtaangaande de juridi.,. verenigingen noemen, als dusdamg
sche aard van ' die ' « Covers » en volgens hun nationale wet en hun
evenmin ·aangaande hun zetel of statuten rechtspersoonlijkheid hadhun domioilie; dat ver\Tolgens wordt den of altha:ns bevoegd zouden zijn
aangegeven dat de « ·Cover1:1 » zelf om l.n rechte op te treden;

ae
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niet
leidt
tot de
nietontvankelijkheid van de voorzieningen van de overige eiseressen;
Dat de
middelen van nietontvankelijkheid ten aanzien van
laatstgenoemden niet kunnen aangenomen worden;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
Overwegende dat in de onderstelschending van artikel 97 van de Grandling dat de aanduiding van de wet,
samenstellende natuurlijke persodo01·dat het vonnis enkel de door de
nen volstaat om de ontvankelijkheid vrederechter te Brussel gemaakte toevan de in naam van die verenigin- passing bevestigt van artikel 10(a) van
gen ingestelde voorzieningen vast te de algemene voorwaarden voor ll]chtverstellen, de vermeldingen van het voer van de Sabena, zonder te onderzoeverzoekschrift betrekkelijk die per- ken of genoemd artikel in overeenstemsonen het toch niet mogelijk maken ming was met het Verdrag val1 Warze te identificeren, en dat er dus schau van 12 oktober 1929 goedgekeurd
evenmin kan worden vastgesteld bij de Belgische wet van 7 april 1936,
van wie die voorzieningen uitgaan;
terwijl de eiseressen bij conclusie
uitdrukkelijk hadden betoogd « dat de
Overwegende dat, hoewel de vrederechter ten onrechte dat artibevoegdheid van de vreemde han- kel 10(a) van de « voorwaarden van de
delsvennootschappen of -verenigin- vervoerovereenkomsten » heeft toegegen in de regel wordt bepaald door past; inderdaad, naar luid van artikel 33
het buitenlands recht, het Belgisch van het Verdrag van Warschau van
recht de rechtspleging voor de Bel- 12 oktober 1929 goedgekeurd bij de
Belgische wet van 7 april 1936, geen
gische rechtbanken regelt;
bepaling van dit Verdrag een vervoerder
beletten het sluiten van een verDat, hoewel de ten deze vastge- kan
voerovereenkomst te weigeren of regestelde onregelmatigheden niet van lingen te treffen, welke niet in tegendie aard schijnen dat ze tot nietig- spraak zijn met de bepalingen van dit
heden in de rechtspleging of tot . Verdrag, geen enkele vervoerovereenniet-ontvankelijkheid zouden leiden komst dus bedingen mag bevatten die
voor de Engelse rechtbanken die ze strijdig zijn met enige bepaling van dat
kunnen verhelpen door de maatre- Verdrag; aangezien in· het Verdrag van
geen enkele termijn is
gelen die zij aangewezen achten, zl~ Warschau
bepaald voor het indienen· van een
niettemin
substantiele
ge,breken · bezwaar wegens schade door volledig
vormen die volgens het Belgische verlies, de vervoerovereenkomsten van
procesrecht de ontvankelijkhBid van ·de .eerste ge'intimeerde (thans eerste
de voorziening in de weg staim.;
'verweerster) de ontvankelijkheid daarvan niet konden afhankelijk stellen van
Dat de voorzieningen die iri naam .de eerbiediging van de termijn van 120
van de drie voormelde feitelijke · dagen; zowel het bezwaarschrift als de
verenigingen zijn ingesteld, bijge-. rechtsvordering van de conclusienemers
dus ontvankelijk waren »; daaruit volgt
volg niet ontvankelijk zijn;
dat het vonnis door aldus uitspraak te
Dat de middelen van niet- doeh zonder na te gaan of artikel 10(a)
ontvankelijkheid ten aanzien van van de vervoervoorwaarden geoorloofd
die partijen gegrond zijn;
was, het middel niet beantwoordt dat de
eiseressen bij conclusie hadden aangeOverwegende dat, aangezien het voerd en bijgevolg niet regelmatig met
geschil niet onsplitsbaar is in de zin redenen omkleed is (schending van arti!an de artikelen 31 en 1084 van het kel 97 van de Grondwet) :
Gerechtel~.i.k ,Wetboek, ~e niet-~ Over de mwaelen van niet-ontvanontvankeh]~herd van de m. n~~m kelijkheid die de verweersters tegen het
van de dne voornoemde fe1teh]ke middel hebben opgeworpen en afgeleid,
Dat de aanwijzing van een
natuurlijk of rechtspersoon die deze
verenigingen zou vertegenwoordigen geen gevolg kan hebben aangezien die verenigingen zelf hun juridisch bestaan of hun bevoegdheid
om in rechte op te treden niet
bewijzen;
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gebrek aan belang niet ontvankelijk is
9mdat, zelfs indien de rechter niet zou
geantwoord hebben op het verweer dat
de eiseressen bij conclusie hebben aangevoerd en waarin zij betoogden dat,
aangezien het een volledig verlies betrof,
artikel 10 van de algemene voorwaarden
voor luchtvervoer van de Sabena, ingevolge artikel 33 van het Verdrag van
VVarschau van 12 oktober 1929, ten deze
niet kon toegepast worden, de beslissing
tach wettelijk verantwoord zou blijven
omdat uit de vaststellingen van de
rechter zou volgen dat volgens de zin
van dat verdrag, het verlies waarop de
rechtsvordering van de verweersters
steunde, geen volledig verlies zou zijn,
zoals door de rechter werd aangenomen,
doch een gedeeltelijk verlies en de
rechter, in dat geval, de rechtsvordering
had moeten verwerpen met toepassing
van artikel 26 van het genoemd verdrag;
het tweede hieruit dat het middel bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is
omdat de eiseressen in de conclusie, die
naar het middel betoogt door de rechter
niet werd beantwoord, enkel betoogden
dat de bepalingen van artikel 10 van de
algemene voorwaarden van. luchtvervoer
van Sabena onwettig waren ingevolge
artikel 33 van het Verdrag van VVarschau, terwijl genoemd .artikel 33 niet de
draagwijdte ·heeft die de eiseressen
eraan hechten en volgens welke het
verbiedt in de vervoervoorwaarden een
voorwaarde zoals die va1:1 voornoemd
artikel 10 op te nemen;

Wat de beide middelen van nietbetreft :
Overwegende dat het middel
steunt op het gebrek aan antwoord
op de conclusie van de eiseressen;
Overwegende dat de middelen
van niet-ontvankelijkheid enkel
door eigen motieven het door het
middel aangevoerde gebrek aan antwbord willen goedmaken; dat zij
bijgevolg niet kunnen aangenomen
worden;
Wat het middel betreft :
Overwegende dat het vonnis zegt
dat de eerste rechter de rechtsvordering van de eiseressen heeft verworpen << omdat zij te laat werd
ipgesteld en zulks · op grond · van
artikel 10 van de luchtvrachtbrief
van de Sabena volgens welke, bij
ontvankelijkh~id

verlies (met inbegrip van nietlevering), geen enkele rechtsvordering kan worden ingesteld tenzij
schriftelijk bezwaar werd ingediend
bij de verweerder binnen 120 dagen
na de datum van uitgifte van de
luchtvrachtbrief »;
Dat het vonnis vervolgens zegt
« dat het collo verloren werd en in
ieder geval niet geleverd werd; dat
de appellanten (thans eiseressen)
niet aantonen dat zij een schriftelijk
bezwaar hebben ingediend binnen
120 dagen na 27 mei 1969, datum
van uitgifte van de luchtvrachtbrief;
dat het eerste bezwaar dateert van
22 oktober 1969; dat de bestreden
beslissing de vordering terecht heeft
afgewezen omdat zij te laat werd
ingesteld, aangezien meer dan
120 dagen verlopen waren op het
ogenblik van het eerste schriftelijk
bezwaar >>;
Overwegende dat het vonnis aldus
zijn beslissing laat steunen op
artikel 10 van de algemene voorwaarden van luchtvervoer van
Sabena; dat de rechters bijgevolg
moesten antwoorden op de in het
middel
weergegeven
conclusie
waarin de eiseressen betoogden dat
voornoemd beding niet toegepast
kon worden omdat het strijdig was
met de bepalingen van het Verdrag
van W arschau tot het brengen van
· eenheid in enige bepalingen inzake
het internationaal luchtvervoer;
Dat de rechters bij gebrek aan
antwoord op die conclusie hun
beslissing niet regelmatig met redenen hebben omkleed;
Dat het middel gegrond is~
Overwegende dat de vernietiging
moet worden uitgebreid tot het
bestreden vonnis waadn, bij beves~
tiging van het beroepen • vonnis
stiging van het beroepen vonnis,
wordt beslist dat de rechtsvordering
tot vrijwaring van de verwerende
vennootschap Sabena tegen de verwerende vennootschap Air Zai:re
doelloos is, nu dat· beschikkende
gedeelte, waartegen geen van de
partijen een ontvankelijke voorziening kon instellen, betrekkelijk de
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beschikkende gedeelte;
Om die redenen, en zonder het
tweede middel te moeten onderzoeken dat tot geen ruimere cassatie
kan leiden, verwerpt de voorzieningen die ingesteld worden in naam
van de feitelijke
verenigingen
samengesteld uit de leden van de
« Cover » nr. CC 92120 van Lloyd's
London, uit de leden van de
« Cover » nr. 7618F van Lloyd's
London en uit de leden van de
<<
Cover , nr. 1631 van Lloyd's
London; ten aanzien van de andere
eiseressen, vernietigt het bestreden
vonnis behalve in zoverre het hun
hogere beroepen en het tegen hen
gerichte incidenteel beroep aanneemt; beveelt dat van dit arrest
melding wordt gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; legt de kosten betrekkelijk de voorzieningen die werden
ingesteld in naam van de drie
voornoemde feitelijke verenigingen
ten laste van hen die ze gemaakt
hebben; houdt de overige kosten
aan en zegt dat de feitenrechter
erover uitspraak zal doen, behalve
drieenveertig zesenveertigste van de
kosten van de memorie van wederantwoord die ten laste van de verweerster worden gelegd; VE;rwijst de
aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Nijvel,
zitting houdend in hager beroep.

In burger]jjke zaken verleent het Hoi
akte van de afstand die een advocaat
bij het Hoi van Cassatie heeit gedaan
(1).
(«LA PRESERVATRICE" N.V.
T. , DE BIJ-DE VREDE , N.V.)
ARREST ( vei'taJing)

Met de notitie overeenstemmend arrest
11 januari 1979 1" kamer Voorzitter : de h. Meeus, wnd. voorzitter
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Colard, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler, Dassesse en Anciaux.

1" KAMER -11 januari 1979.

BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFT
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN -BURGERLIJKE ZAKEN - STATUTEN VAN EEN VENNOOTSCHAP- UITLEGGING DOOR DE FEITENRECHTER - UlTLEGG!NG VERENIGBAAR MET
DE BETEKENJS EN DE DRAAGWIJDTE VAN DIE
STATUTEN GEEN MISKENNJNG VAN DE
BEW!JSKRACHT VAN DE AKTEN.

De bewijskracht van de akten wordt niet
miskend door de beslissing die aan de
statuten van een vennootschap een
uitlegging geeit welke verenigbaar is
met de betekenis en . de draagw1jdte
ervan (2). (Artt. 1319, 1320 en 1322,
B.W.)
{HANLET T. MR: FREDERICK QQ ...)
ARREST ( vertaling)

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 april 1977 door het
11 januari 1979- 1" kamer- Voorzit-.
ter en verslaggever : de h. Meeus, wnd. Hof van Beroep te Luik gewezen;

voorzitter Gelijkluidende conclusie
van de .h. Velu, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Simont, Van Ryn en
Dassesse.

1" KAMER - 11 januari 1979

VOORZIENING IN CASSATIE -

AFSTAND - BURGERLIJKE ZAKEN - AFSTAND
DOOR EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN
CASSATIE- HET HOF VERLEENT AKTE VAN
DEAFSTAND.

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1, 2, 116, 129, 130,
inzonderheid eerste lid, van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,

(1) Cass., 14 dec. 1978 (A.C., 1979, 214).
(2; Cass., 10 maart 1978 (A.C., 1978, 794).
Raadpl. « De motivering van de vonnissen
en arresten en de bewijskracht van de akten "•
inz. nr. 49, plechtige openingsrede van
1 september 1978 van de Procureur-Generaal
Duman, toen Eerste Advocaat-Generaal.
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doordat het arrest de vordering van
eiseres niet gegrond verklaart, die
strekte tot toelating in het passief van
het faillissement van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Filatures Joseph Hanlet en, na erop
gewezen te hebben dat « volgens het
verslag van de gerechtelijke deskundige
aan de rechter-commissaris over de
toestand van de toen in concordaat
zijpde vennootschap, deze een afgescheiden maatschappelijk bestaan leidde "•
zijn beslissing verantwoordt hoofdzakelijk door de overweging dat de omstandigheden die . l-1et vaststelt « tot de
overtuiging leiden dat de failliete vennootschap, welke trouwens de voortzetting vormde van het ouderlijk bedrijf dat
appel!ante (thans eiseres) door erfenis
had .yerl;cregen, door haar als een persoonlijk goed werd beschouwd waarove.r
zij aileen het beheer voerde "•. dat de
vennootschap « in werkelijkheid een
gewone naamlener was onder wiens
naam appel!ante een persoonlijke haridel
dreef •• en dat « zij, aangezien ze
persoonlijk moest instaan voor het passief van de. vennootschap, vanzelfsprekend niet als schuldeiser. ervan kon
optreden "•
terwij1 de omstandigheden die geleid
hebben tot de overtuiging van de feitenrechters dat de gefailleerde vennootschap de naamlener van eiseres was niet
van die aard zijn, ongeacht of ze afzonderlijk. dan we! in hun geheel worden
beschouwd, dat ze een dergelijke overtuiging wettelijk verantwoorden wanneer, zoals ten deze, wordt vastgesteld
dat de als naamlener gebrandmerkte
vennootschap een eigen maatschappelijk
bestaan heeft geleid en dat geen enkel
feitelijk gegeven wordt aangegeven dat
op enige verwarring kan wijzen tussen
het maatschappelijk vermogen en het
eigen vermogen van de zogezegde baas
van de onderneming; enerzijds, immers
de identificatie van een handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid met een
natuurlijke persoon niet volgt, noch uit
het.feit dat de vennootschap de voortzetting is van de individuele onderneming
van de rechtsvoorganger van die persoon, noch uit het feit dat laatstgenoemde, na die handelszaak door erfenis
verkregen te hebben en in de vennootschap te hebben ingebracht, het grootste
dee! van het maatschappelijk kapitaal
bezit ·en de functies van zaakvoerder
uitoefent, noch uit het feit dat de
natuurlijke persoon persoonlijke goederen als waarborg heeft gegeven voor

kredietopeningen die aan de vehnootschap werden verleend om over voldoende bedrijfskapitaal te kunnen
beschikken, noch uit het feit dat die
persoon, tot staving van het door de
vennootschap gevraagde gerechtelijk
akkoord, aangeboden heeft persoonlijk
een gedeelte van het niet-bevoorrecht
passief te betalen; door die omstandigheden aan te voeren om te beslissen dat
de gefailleerde vennootschap in werkelijkheid als naamlener van eiseres handelde,
terwi.]l bet uitdrukkelijk vaststelt dat
die vennootschap een eigen maatschappelijk bestaan heeft geleid en het geen
enkel feitelijk gegeven aanhaalt dat op
enige verwarring kan wijzen tussen het
maatschappelijk vermogeri en het persoonlijk vermogen van eiseres, het arrest
steunt op beoordelingsgegevens die irrelevant, althans onvoldoende zijn om de
overtuiging van de rechters in boger
beroep te staven en, bijgevolg, de rechtspersoonlijkheid van de gefailleerde vennootschap miskent die afgescheiden is
van die van haar voornaamste vennoot
(schending van de artikelen 1, 2, 129,
130 van de gecoordineerde wetten op de
handelsvennootschappen en 97 van de
Grondwet); anderzijds, de eveneens door
de feitenrechters tot staving van hun
beslissing aangevoerde vaststelling dat
de aanwijzing van eiseres « als enige
zaakvoerder gepaard ging met bevoegdheden die vee! ruimer waren dan die
welke voor het dagelijks bestuur en
beheer nodig zijn in de zin van
artikel 130 van de wet op de
vennootschappen "• uitgaat van een
interpretatie van de bepaling va;n de
statuten van de gefailleerde vennoot~
schap inzake de bevoegdheden van de
zaakvoerder, waardoor ·aan deze bepaling, gelet op de regel van artikelen 130,
eerste lid, van de gecoordineerde wetten,
een exhaustieve draagwijdte wordt gegeven die niet voorkwam in die statutaire
bepaling (schending van de artikel 130,
eerste lid,. van de gecoordineerde wetten
op de handelsvennootschappen, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek):

Overwegende dat in een overeenkomst van naamlening de naamlener en zijn lastgever noodzakelijkerwijze verschillende personen
zijn;
Dat het arrest, door te beslissen
dat de gefailleerde vennootschap
Filatures Joseph Hanlet « in werke-
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beslissen dat eiseres zich bevoegdheden had doen toekennen die veel
ruimer waren dan vereist voor het
dagelijks bestuur en het·beheer van
de vennootschap;
Overwegende dat het arre.st
bovendien op grond van de gegevens die het preciseert en die in het
middel worden weergegeven, door
een onaantastbare beoordeling in
feite, heeft kunnen beslissen dat de
vennootschap, hoewel zij volgens de
deskundige een eigen maatschappelijk bestaan kende, door eiseres
beschouwd werd als een persoonlijk
goed waarover zij zich absolute
bevoegdheden had doen toekennen
en dat zij onder de naam van de
vennootschap een persoonlijke handel dreef;
Dat het middel niet kan aangenomen worden;

lijkheid een gewone naamlener was,
onder wiens naam appellante (thans
eiseres) een persoonlijke handel
dreef », de van die van eiseres
onderscheiden
rechtspersoonlijkheid van de genoemde vennootschap niet miskent;
Overwegende dat uit de statuten
van de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid « Filatures Joseph Hanlet » blijkt dat de
enige zaakvoerder, eiseres, « elke
bevoegdheid bezat om binnen de
perken van het maatschappelijk
doel in naam van de vennootschap
op te treden >>, en met name dat zij
kon « verkrijgen en vervreemden,
zelfs door ruiling, aile roerende of
onroerende goederen huren of verhuren, gelijk welke concessies verlenen, aile zakelijke rechten vestigen of ervan afstand doen, alle
hypothecaire of andere waarborgen
verlenen, de dadelijke uitwinning
J;!edingen; met of zonder vaststelling
van betaling opheffing of doorhaling
toestaan van alle inschrijvingen van
hypotheken of voorrechten, overschrijvingen, beslagen, van elk verzet, inpahdgevingen, zekerheidstellingen en andere beletsels, iedere
afstand van voorrechten, hypothee.:.
krechten ... ; de leden van de directie
en aile aangestelden en bedienden
benoemen
en
ontslaan,
hun
bevoegdheden en lonen vaststellen
... ; de belegging van de beschikbare
gelden bepalen ... ; aile aan de
vennootschap verschuldigde bedragen innen, alle gelden terugnemen,
overmaken en vervreemden ... ; elke
procesvoering toestaan, hetzij als
eiser, hetzij als verweerder, elke
afstand van rechtsvordering of
rechtspleging toestaan, enz., waarbij
deze opsomming als toelichting en
1 niet als beperking >> was bedoeld;
Overwegende dat het arrest op
grand van die gegevens zonder
schending, noch van de bewijskracht van de statuten, noch van de
bepaling van artikel 130 van boek I,
titel IX, van het Wetboek van Koophandel, zoals het was opgesteld v66r
de wi~ziging bij artikel 23 van de

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
11 januari 1979 1• kamer Voorzitter : de h. Meeus, wnd. voorzitter
Verslaggeve1· : baron Vinc;otte Gelijkluidende conclusie van de h.
Colard, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. VanRyn.

1• KAMER -

11 januari 1979

1° ARBEIDSONGEVAL

LIJFRENTE
VERSCHULDIGD AAN DE ECHTGENOOT VAN
DE GETROFFENE VAN EEN DODELIJK ARBEIDSONGEVAL
SCHADEVERGOEDING
WELKE AAN DIE ECHTGENOOT DOOR DE TEN
VOLLE VOOR HET ONGEVAL AANSPRAKELIJKE
DERDE IS VERSCHULDIGD, WEGENS DERVING
VAN HET VOORDEEL DAT HIJ UIT HET LOON
VAN DE GETROFFENE HAD KUNNEN HALEN,
INDIEN DEZE WAS BLIJVEN LEVEN- VERGOE"
DING VAN EEN ZELFDE MATERIELE SCHADE.

2° ARBEIDSONGEVAL -

VERHAAL VAN
DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEK.ERAAR OP
DE AANSPRAKELIJKE DERDE - ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR DIE HET KAPITAAL
HEEFT GEVESTIGD DAT DE LIJFRENTE VERTEGENWOORDIGT, VERSCHULDIGD AAN DE
ECHTGENOOT VAN DE GETROFFENE VAN EEN
RECHTSVORDERING
DODELIJK ONGEVAL -
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TOT TERUGBETALING VAN DAT KAPITAAL
TEGEN DE VOOR HET ONGEVAL VOLLEDIG
AANSPRAKELIJKE DERDE - GRENZEN.

3° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLUKE ZAKEN- MIDDEL WAARDOOR HET HOF
VERPLICHT IS FEITELIJKE GEGEVENS NA TE
GAAN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 28 juni 1976 en
5 oktober 1977 door het Hof van
· Beroep te Brussel gewezen;

Overwegende dat de voorzieningen
ingeschreven op de algemene
de getroffene van een dodelijk arbeids~mgeval krachtens art. 4, 2°, A,· rol onder de nrs. 5809 en 5877 tegen
Arbei.dsongevallenwet is verschuldigd, dezelfde arresten zijn gericht· dat
en die wordt berekend op basis van zij bijgevolg moeten worden sa~en
30 pet. van bet jam·Joon van de getrof- gevoegd;

1° De lijfrente die aan de echtgenoot van

fene, enerzijds, en de schadevergoedmg welke aan die echtgenoot door de
':oor het onl{eval aansprakelijke derde
IS verschuldigd en die wordt berekend
op basis van bet loon van de getroffel}e op. bet ogenblik van bet ongeval,
mits het deel, dat hij nodig had voor
zijn persoonlijk onderhoud, wordt
af.fJetrokken en zijn waarschijnlijke
wmstgevende overlevingsduur wordt
in acht genomen, anderzijds, vormen
twee vergoedingswijzen, nl. een forfaitaire en een volledige, van een en
dezelfde stoffelijke schade, die de
betrokkene lijdt wegens het derven
van de winst die hi.i anders had
!feh~ald uit het loon van de getroffene,
mdien deze was .blijven Jeven (1).
2° De arbeidsongevallenverzekeraar, die
het kapitaal heeft gevestigd van de
Jijfrente die aan de echtgenoot van
een dodelijk arbeidsongeval is verschuldigd, kan zich, binnen de perken
van de schadevergoeding die volgens
het gemeen recht vo01· dezelfde matedele schade is verschuldigd door de
v~o1· het ongeval volledig aansprakeil}ke derde, tegen die derde een voTdeJ:·ing instellen tot terugbetaling van het
volledige bedrag van het voor de
Jij!Tente gevestigde kapitaal, alsmede
van alle bedragen die h1j aan de
1·echthebbende heeft uitgekeeJ'd (2).
3° Niet ontvankelijk is het middel dat
het Hoi ertoe zou ve1plichten gegevens van feitelijke aard na te gaan (3).
(Art. 96 Gw.)
(• DE BlJ-DE VREDE » N.V. T. DA SILVA
PEDRULHO, N.V. NAAR FRANS RECHT , LA
PRESERVATRICE '• « PRECAM » N.V.; , PRECAM »
N.V. T. « DE BIJ-DE VREDE o N.V., DA SILVA
PEDRULHO)

(1) en (2) Cass., 9 nov. 1967 (A.C, 1968, 359);
Cass., 17 feb.1976 (ibid., 1976, 701).
(3) Cass., 3 maart 1978 (A.C., 1978, 777).

I. Op de voorziening van de
naamloze vennootschap << De Bij-De
Vrede ,, :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1 van de besluitwet van 13 december 1945 betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende
uit ongevallen die zich op de weg naar
of van het werk voordoen, 1, 4, 2• A
~ewijzigd bij de wet van 10 juli 1951: 19:
m~onde:heid derde lid, gewijzigd bij het
emg arhkel van de wet van 11 juni 1964,
vierde lid, gewijzigd bij artikel 10, 1° van
de wet van 10 juli 1951, achtst~ en
negende lid, dit laatste gewijzigd bij
artikel 3 van de wet van 16 maart 1954
van de wetten betreffende de vergoeding
der schade voortspruitende uit de
arb~idso~gevallen,
gecoordineerd bij
konmkhJk
besluit
van
28
september 1931, 22 van de verzekeringsv.iet
van 11 juni 1874, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en, voor zover als
nodig, van de artikelen 7, 8, 12
inzonderheid 1•, 46, §§ 1 en 2, en
van
de
arbeidsongevallenwet
van
10 april 1971,
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doordat, nu eiseres als arbeidsongevallenverzekeraar aan verweerder, wiens
echtgenote in een verkeersongeval werd
gedood, dat voor haar een ongeval op de
weg naar en van het werk was, het
kapitaal had betaald, zijnde het bedrag
van 159.158 frank dat een derde van de
hem toekomende lijfrente is, en het
kapitaal had vastgesteld, zijnde het
bedrag van 342.640 frank, dat de waarde
van het saldo van die rente vertegenwoordigt, het Hof van Beroep, waarvoor
de rechtsvordering van eiseres werd
gebracht die ertoe strekte van de tweede
verweerster, verzekeraar van de derde
aansprakelijke van het ongeval, de
terugbetaling van die bedragen te
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28 juni 1976, na de vaststelling van het
jaarlijks bedrag van de stoffelijke schade
die voor verweerder voortvloeit uit de
1
derving van de winst die hij normalerwijze zou gehaald hebben uit het loon
van de getroffene, beslist dat eiseres op
30 pet. en de eerste verweerder op
70 pet. van dat bedrag kunnen aanspraak maken; b) in het arrest van
5 oktober 1977, de bedragen kapitaliseert
die hen op grand van die verdeling
toekomen en de tweede verweerster
bijgevolg veroordeelt om 106.660 frank
aan eiseres en 248.895 frank aan verweerder te betalen,

wanneer bet, zonder te betwisten dat de
deswege door eiseres gedane betalingen
in totaal 501.788 frank hebben bedragen,
in zijn eerste arrest beslist dat de
verzekeraar van de derde aartsprakelijke
hoe dan ook aan eiseres enkel 30. pet. zal
moeten betalen van de aan verweerder
verschuldigde vergoeding en, in zijn
tweede arrest, na bet totale bedrag van
die vergoeding op 355.555 frank te hebben vastgesteld, de tegen de tweede
verweerster ten voordele van eiseres
uitgesproken
veroordeling
tot
106.660 frank beperkt (schending van al
de in bet middel aangehaalde wettelijke
bepalingen, behalve van artikeJ· 19,
vierde lid, van de op 28 september 1931
gecoordineerde wetten betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende
uit arbeidsongevallen, en van artikel 46,
§ 2, van de arbeidsongevallenwet van
10 april 1971);

terwijl, eerste onderdeel, de arbeidsJngevallenverzekeraar krachtens de wetseving op de arbeidsongevallen gesubro~eerd is in de rechten van de rechthebbenden van de getroffene tegen de voor
het ongeval aansprakelijke persoon of
zijn verzekeraar, tot beloop van de
tweede onderdeel, door te overwegen,
bedragen die hij aan die 1;echthebbenden enerzijds, dat bet jaarloon van de getrofheeft betaald en het kapitaal dat hij fene 88.750 frank bedroeg en dat de door
heeft gevormd voor de lijfrente die hij de verweerder, wegens derving van ·de
hem verschuldigd is; de rechts;rordering winst die hij uit dat loon haalde, geleden
van· de gesubrogeerde arbeidsongevallen- genieenrechtelijke
stoffelijke
schade
verzekeraar de bedragen betreft die de 22.688 frank per jaar bedraagt of, na
:lerde-aansprakelijke
volgens
bet kapitalisatie
van
dat
bedrag
gemeen recht verschuldigd is aan de 355.555 frank, ·en door toch te beslissen,
getroffene of zijn rechthebbenden voor anderzijds, dat verweerder 70 pet. van
:le vergoeding van de door bet ongeval die bedragen van de tweede verweerster
veroorzaakte stoffelijke schade; de lijf- kan eisen, de arresten de regel miskenrente die krachtens artikel 4, 2°, A, van nen die de rechthebbende van de getrof':le voornoemde gecoordineerde wetten fene en de getroffene zelf verbieden de
aan verweerder, echtgenoot van de gemeenrechtelijke
schadevergoeding
getroffene, verschuldigd is, en de aan die samen te genieten met de forfaitaire
echtgenoot door de derde aan,sprakelijk vergoedingen bepaald bij de arbeidsonvoor bet ongeval verschuldigde schade- gevallenwetgeving, voor meer dan bet
llergoeding voor bet verlies van het hoogste van. de bedragen die ·hetzij in
aande~l in de inkomsten van de getrofhet wettelijk stelsel van de forfaitaire
Eene dat hij genoot, twee wijzen van vergoeding, hetzij in bet gemeenrechtevergoeding vormen voor dezelfde door lijk stelsel, die rechthebbende kunnen
het ongeval veroorzaakte stoffelijke vergoeden voor eenzelfde door hem geleschade; daaruit volgt dat, binnen de den
schade
(schending
van
de
perken van de door de derde aansprake- artikelen · 1 van de besluitwet van
ijke volgens het gemeen recht verschul- 13 december 1945 betreffende de vergoe~
iigde schadevergoeding voor de vergoe- ding der schade ·voortspruitende uit
iing van die stoffelijke schade, de ongevallen die zich op de weg naar of
tesubrogeerde arbeidsorigevallenverze- van het werk voordoen, 1, 4, 2°, A; 19,
~eraar zijn vordering voor de terugbeta- vierde lid, van de wetten betreffende de
ing van al de bedragen qie hij aan de vergoeding der schade voortspruitende
:echthebbende heeft betaald kan instel- uit de arbeidsongevallen gecoordineerd
en evenals het gehele kapitaal dat hij bij koninklijk besluit .van 28, septem.~
roar de lijfrente heeft gevornid; het hof ber 1931 en, voor zover als nodi.g, van de
ran beroep dus de gevolgen van de artikelen 7, 8, 12; inzonderheid 1", en 46,
mbrogatie heeft miskend die kan aange- § 2, van de arbeidsongevallenwet van
roerd worden door de arbeidsongeval- 10 april 1971) :
.enverzekeraar die vooraf de bij de
1
Wat de twee onderdelen samen
lrbeidsongevallenwetgeving
bepaalde
forfaitaire vergoedini!P.n heeft h.i)taald, betreft :
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naar of van het werk, we gens· haar enkel de vergoeding beogen, de
werk' als huishoudster een jaarlijks eerste op forfaitaire wijze _en de
inkomstenverlies van 22.628 frank tweede voUedig, van de schade die
lijdt; dat hij beslist dat dertig pet. betrokkene lijdt door derving van
yan dCJ.t bedrag .met toepassing van de winst die hij normalerwijze uit
artikel 4, zo,. A, van .de gecoordh het loon va.n de getroffene zou
neerde wetten van 28 septem- gehaald hebben indien deze was
ber 1931 betreffende de vergoeding blijven leven;
Dat de gesubrogeerde arbeidsondev schade voortspruitende. uit de
arbeidsongevallen aan de arbeidson- gevallenverzekeraar bijgevolg, bingevallenverzekeraar toek6men en nen de perken van de schade'!er70 pet. van. datzelf<;le bedrag aan goeding die de derde aansprakelijke
verweerder moeten toegekend wor- voor het ongeval volgens het
den; . dat · ·. het . arrest
van gemeen rec):lt voor de vergoeding
5 O.ktober 1977 na berekening van van dezelfde stoffelijke schade verde kapitalisatie dus deswege en .schuldigd is, zijn vorde;ring kan
volgens de bovenvermelde percenta- instellen tot terugbetaling van al de
ges aan eiseres 106.660 frank ·door hem aan de rechthebbende
toekent
en
aan
verweerder uitgekeerde bedragen, en ook van
248.895 frank;
het geheel van het kapitaal dat voor
.. Overwegende. dat de subrogatoire de lijfrente werd vastgesteld;
rechtsvordering van de arbeidsongeDat de. arresten van 28 juni 1976
vallenverzekeraar, die vooraf de bij en. 5 oktober 1977, door aldus uitde ' arbeidsongevallenwet bepaalde spraak te doen, artikel 19, derde;
forfaitaire
vergoedingen
heeft vierde en negende lid van de
betaCJ.ld of met dat doel een kapitaal gecoordi;neerde wetten van 28
Jieeft ·· vastgesteld, de bedragen september 1931 schenden;
beoogt die· door de derde aansprakeDat het middel gegrond is;
lijke volgens het gemeen recht verschuldigd zijn aan de getroffene of
II. Op de voorziening van de
zijn rechthebbenden voor de ver- naamloze vennootschap « Precam , :
goeding van de door het ongeval
Over het eerste middel, afgeleid uit de
veroorzaakte stoffelijke schade;
schending van de artikelen 1 van de wet
Dat de lijfrente die verschuldigd van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenis .aan de niet uit de echt noch van komst, 1, 4, 19, tweede, derde en vierde
van de op 28 september 1931 gecoortafel en bed bescheiden echtgenoot lid,
dineerde wetten betreffende de vergoe~
van de getroffene door een dodelijk ding der schade voortspruitende uit de
arbeidsongeval of door een dodelijk arbeidsongevallen, 1 van de besluitwet
ongeval op de weg naar of van het van 13 december 1945 betreffende de
werk en die werd berekend op basis vergoeding der schade voortspruitende
van 30 pet. van 'getroffenes jaarloon uit ongevallen die zich op de weg naar
en de aan die echtgenoot verschul- of van het werk voordoen, evenals, voor
zover als nodig, van de artikelen 1, · 7,
digde schadevergoeding door de 8,
46, § 1, inzonderheid 4ovan de arpersoon die volledig aansprakelijk is beidsongevallenwet van 10 april 1971,
voor het ongeval of door zijn verze- 1409, 2", 1420, 1984 tot 1990 van het
keraar en die berekend wordt op Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandbasis van het loon van de getroffene wet,
doordat ·het arrest van 28 juni 1976,
op het .ogenbl* van het ongeval,
onder aftrek van het deel dat .hij om de rechtsvorderingen van de vernodig . had voor zijn persoonlijk weerders in beginsel gegrond te verklaonderhoud en rekcning houcl.end ren en eiseres te veroordelen om aan
verw:eerder het bed;.·ag van 227.892 frank
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intresten sinds
20
augusde vergoedende en gerechtelijke intres- tus 1968 en met de gerechtelijk intresten, na te hebben vastgesteld dat ten,
Mevr. Chiche, echtgenote Dratwa, die,
terwijl, eerste onderdeel, de hoedanigals bestuurder van het voertuig op het
ogenblik van het ongeval verzekerde van heid van ondernemingshoofd in de zin
eiseres was, aansprakelijk was voor het . van artikel 19, tweede en derde lid, van
verkeersongeval van 20 april 1968 waarin de genoemde gecoordineerde wetten (en
Mevr. Maria de Lourdes Alvas Sampaio van artikel 46, § 1, 4", van de wet van
werd gedood, de huishoudster van de 10 april 1971) niet beoordeeld moet
echtgenoten
Dratwa,
die
zich
in worden op grand van de verzekeringsgenoemd voertuig bevond, de middelen overeenkomst doch wei van de arbeidsverwerpt van de conclusie van eiseres overeenkomst (schending van aile in het
die hieruit zijn afgeleid dat het litigieuze middel aangehaalde wettelijke bepalinongeval geen ongeval op de weg naar of . gen met uitzondering van de artikelen
van het werk was doch een arbeidsonge- van het Burgerlijk Wetboek en van
val en dat Mevr. Chiche, die « in een artikel 97 van de Grondwet); na in feite
zekere zin het ondernemingshoofd zelf te hebben vastgesteld, met verwijzing
was », de vrijstelling van aansprakelijk- naar de motieven van de eerste rechter,
heid genoot, bepaald bij het derde lid dat « Mevr. Chiche de toestemming had
van artikel 19 van de gecoordineerde gekregen van (haar echtgenoot) en, met
wetten betreffende de vergoeding der zijn instemming, aan de kust had verbleschade voortspruitende uit de arbeidson- ven en zich door de (getroffene) had
gevallen, op grond, enerzijds, dat de doen vergezellen » en gewezen te hebben
tijdelijke werkzaamheden als inwonende op gegevens waaruit bleek dat zij tijdens
dienstbode van de getroffene aan de het verblijf aan de kust het gezag van de.
kust op het ogeblik van het vertrek uit werkgever had uitgeoefend, het arrest
Knokke waren beeindigd, dat niets erop van 28 juni 1976 niet wettelijk kon
wijst dat ze tijdens de reis enig werk beslissen dat zij niet de lasthebber van
had moeten uitvoeren, dat de leeftijd haar echtgenoot was en « in zekere zin
van de kinderen haar zorg of werkzaam- zelf ondernemingshoofd ,, (schending
heid niet vereisten, dat het bijgevolg van dezelfde vorenvermelde wettelijke
van
de
artigeenszins was aangetoond dat Maria de bepalingen evenals
Lourdes Alvas Sampaio tijdens de reis kelen 1409, 2", 1420, 1984, tot. 1990 van
van de kust naar Brussel ond2r het het Burgerlijk Wetboek); het althans
gezag, de Ieiding en het toezicht was tegenstrijdig is in feite vast te stellen dat
gebleven van de echtgenote Dratwa, dat de getroffene « haar bazin » naar de kust
trouwens de reisduur niet vergoed werd had vergezeld en vervolgens te beslissen ·
het gratis vel'VOer geen onrechtstreekse dat laatstgenoemde « niets uitstaande
vergoeding vormde aangezien de werk- heeft met de onderneming » en inzongever normalerwijze moest instaan voor derheid noch de werkgever noch de
een uitzonderlijke verplaatsing die hij mede-werkgever, noch de lasthebber van
werkgever
is
(schending van
had gepland, dat men tenslotte niet kan de
aannemen dat de getroffene zich van de artikel 97 van de Grondwet); de beslisene werkplaats naar de andere werk- sing van het arrest van 28 juni 1976
plaats
begaf,
en,
anderzijds,
dat volgens welke Mevr. Chiche noch het
Mevr. Chiche juridisch niets uitstaande ondernemingshoofd noch de aangestelde
heeft met de onderneming op het vlak van haar echtgenoot noch de werkgezelvan de arbeidsongevallenverzekering, lin van de getroffene was, niet passend
aangezien aileen de heer Robert Dratwa antwoordt op de middelen die zijn
het verzekerde ondernemingshoofd is afgeleid uit haar hoedanigheid van
met uitsluiting van zijn echtgenote, en · mede-werkgever of althans van lasthebdat zij evenmin de aangestelde van haar ber (schending van artikel 97 van de
echtgenoot noch de werkgezellin van de Grondwet);
getroffene was, en doordat het arrest
tweede onderdeel, voor het bestaan
van 5 oktober 1977, nu het uitspraak
doet ter verdere behandeling van de van een arbeidsovereenkomst en bijgezaak, eiseres veroordeelt om aan ver- volg van een ongeval tijdens de uitvoeweerster het bedrag van 106.660 frank en , ring van een dergelijke overeenkomst,
aan
verweerder
het
bedrag
van vereist is doch volstaat dat het gezag, de
248.895 frank te betalen, de genoemde Ieiding en het toezicht virtueel zijn; de
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ring
hadden
aangegaan teger.
arbeidsongevallen die aan het huis·
personeel in hun dienst konder.
overkomen;
Overwegende dat het arrest var.
28 juni 1976 dit verweer beantwoordt door, zonder dienaangaande
bekritiseerd te worden, erop te wijzen dat enkel Robert Dratwa, me1
uitsluiting van zijn echtgenote, die
verzekering had aangegaan en da1
Mevr. Chiche, nu zij in die overeenkomst niet persoonlijk was tussengekomen, bijgevolg juridisch niets
uitstaande had met de onderneming
op het vlak van de arbeidsongevallenverzekering;

door het arrest van 28 juni 1976 aangehaalde omstandigheden dat er geen
werk werd uitgevoerd tijdens de reisweg
en dat de kinderen niet werden verzorgd
enkel het werkelijk gezag doch niet het
virtueel gezag uitsluiten en bijgevolg de
gevolgtrekking die het arrest daaruit
afleidt niet wettelijk kunnen verantwoorden (schending van de artikelen 1
van de wet van 10 maart 1900 op de
arbeidsovereenkomst, 1 van de wetten
betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende uit arbeidsongevallen
gecoordineerd bij koninklijk besluit van
28 september 1931, 1 van de besluitwet
van 13 december 1945 betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende
uit ongevallen die zich op de weg naar
of van het werk voordoen evenals, voor
zover als nodig, van de artikelen 7 en
8 van de arbeidsongevallenwet van
10 april 1971); het ongeval bovendien
gebeurd kan zijn tijdens uitvoering van
de arbeidsovereenkomst zonder dat er
op dat ogenblik werk werd gepresteerd
en loon verschuldigd was; bijgevolg het
motief dat afgeleid is uit de kosteloze
verplaatsing waarvoor de werkgever
moest instaan niet ter zake dienende is
(schending bovendien van artikel 97 van
de Grondwet); het uitzonderlijk karakter
van de door de werkgever geplande
verplaatsing overigens niet uitsluit dat
het voordeel dat de werknemer uit het
kosteloos vervoer heeft gehaald een
vergoeding kan zijn (schending ;van
artikel 1 van de wet van 10 maart 1900
op de arbeidsovereenkomst); het arrest
van 28 juni 1976 niet antwoordt - of
althans niet passend antwoordt - op het
middel dat in de conclusie van hoger
beroep van eiseres hieruit werd afgeleid
dat Mevr. Chiche, als mede-werknemer
of lasthebber met een algemene volmacht om bevelen te geven aan de
werknem~r, tijdens de terugreis verder
bevelen kon blijven geven aan haar
huishoudster en dat deze zich aan dat
gezag niet kon onttrekken en trouwens
de· keuze niet had gekregen tussen de
terugkeer in het voertuig van Chiche en
een ander vervoermiddel (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat eiseres, ten
betoge dat Mevr. Chiche, echtgenote
Dratwa, « in zekere zin » het
ondernemingshoofd van de getroffene was, in haar conclusie in hoger
beroep enkel heeft aarigevoerd dat
de
echtgenoten
Dratwa-Chiche

Overwegende dat het middel, in
zoverre het betoogt dat Mevr. Chiche, ten aanzien van de arbeidsovereenkomst, getroffenes ondernemingshoofd was, in de zin van
artikel 19, tweede en derde lid, van
de gecoordineerde wetten van
28 september 1931 betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, of
lasthebber van het ondernemingshoofd, het Hof zou verplichten tot
het onderzoeken van feitelijke gegevens, aangezien de vaststellingen
van het arrest, bij ontstentenis van
een conclusie van eiseres dienaan- ·
gaande, niet volstaan om aan te
tonen dat mevrouw Chiche een
dezer hoedanigheden bezat; dat het
middel feiten en recht vermengt en
dus in dat opzicht niet ontvankelijk
is;
Overwegende dat het bovendien
niet tegenstrijdig is te zeggen, enerzijds, dat de getroffene huishoudster
was « in dienst van de echtgenoten
Dratwa "• en dat zij haar << ba:iin » ·
naar de kust vergezeld had, en te
beslissen, anderzijds, dat enkel
Robert Dratwa, met uitsluiting van
zijn echtgenote, het door verweerster verzekerde ondernemingshoofd
was;
Dat het eerste onderdeel van het
middel, in zoverre het ontvankelijk
is, feitelijke grondslag mist;
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dee!:
versehil tussen het loon van de getrofOverwegende dat het arrest van fene en het aandeel van de kosten van
28 juni 1976 zegt dat Mevr. Chiche, onderhoud van de getroffene) van welk
echtgenote Dratwa, niet het onder- bedrag moet worden afgetrokken wat
nemingshoofd van de getroffene « door de arbeidsongevallenverzekeraar
was, en evenmin de aangestelde van moet worden betaald "• zijnde 30 pet.
de genoemde 22.828 frank, en aldus
haar echtgenoot; dat daaruit volgt van
het bedrag ·dat moet gekapitaliseerd
dat de rechtsvorderingen van de worden
om l1et bedrag te bepalen van de
verweerders tegen eisetes, die de sehadevergoeding volgens het gemeen
burgerrechtelijke
aansprakelijk- recht waarop verweerder kan aanspraak
heid .van het do01' MeVl'. Chiche maken, op 15.980 frank per jaar (zijnde
bestuurde voertuig verzekert, ont- 70 pet. van 22.828 frank) vaststelt,
vankelijk zouden geweest zijn zelfs
en doordat het arrest van 5 oktowanneer het Hof. van Beroep zou ber 1977 de voornoemde cijfers enkel
geoordeeld hebben dat het ongeval terugbrengt tot 22.688 frank (in plaats
een arbeidsongeval was in de zin van 22.828 frank) en tot 15.882 frank (in
van artikel 1 van de ten deze plaats van 15.980 frank) wegens de
van een !outer materiiHe
toepasselijke gecoordineerde wetten verbetering
vergissing zonder de door het arrest van
van 28 september 1931;
28 juni 1976 gevolgde berekeningswijze
Overwegende dat het tweede
onderdeel van het middel waarin
het arrest van 28 juni 1976 de
beslissing wordt verweten
dat
genoemd ongeval op de weg naar of
van het werk is gebeurd, bijgevolg
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Ove1· het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1 van de
besluiiwet van 13 december 1945 betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit ongevallen die zich op de
weg naar of van het werk voordoen, 1, 4,
2•, A en 19, tweede en vierde lid, van de
op 28 september 1931 gecoordineerde
wetten betreffende de vergoeding der
schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, evenals de artikelen 7, 8, 12,
inzonderheid 1•, en 46, § 2, van de
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
doordat, nu het vaststaat dat getroffenes jaarloon 88.750 frank bedroeg en dat
de
arbeidsongevallenverzekeraar
op
basis van genoemd loon het kapitaal had
gevormd dat nodig was voor de uitkering
van de rerite die verschuldigd is krachtens artikel 4, 2•, A, van de bij koninklijk
besluit van 28 september 1931 gecoordineerde wetten betreffende de vergoeding
der schade voortspruitende uit de
arbeidsongevallen,
het
arrest
van
28 juni 1976, tot vaststelling van het
bedrag d:;<t verweerder volgens het
gemei:m recht kan terugbekomen, beslist
dat de stoffelijke schade 22.828 frank
bedraagt (bedrag dat het jaarlijks

te veranderen,
terwijl, naar luid van artikel 4, 2•, A,
van de gecoordineerde wetten · betreffende de schade voortspruitende uit de
arbeidsongevallen (thans artikel 12 van
de wet van 10 april 1971), de door de
arbeidsongevallenverzekeraar te betalE:!n
lijfrente berekend wordt op basis van
30 pet. van het jaarloon van de getroffene en niet van 30 pet. van de door
diens eehtgenoot geleden stoffelijke
schade; die verkeerde berekeningswijze
van het arrest de regel schendt ·die het
samengenieten verbiedt van de gemeenreehtelijke sehadevergoeding met forfaitaire vergoedingen bepaald bij de
arbeidsongevallenwetgeving voor meer
dan het hoogste van de bedragen die
hetzij in het wettelijk stelsel, van de
forfaitaire vergoeding, hetzij in het
gemeenreehtelijk stelsel de eehtgenoot
van de getroffene kunnen vergoeden
voor dezelfde geleden sehade; het
samengenieten
van
15.882
frank
(15.980 frank) die verweerder volgens het
gemeen recht kan terugkrijgen, met het
bedrag van de rente die versehuldigd is
kraehtens artikel 4, 2•, A, van de gecoordineerde wetten, zijnde 30 pet. van het
jaar!oon van 88.750 frank, inderdaad
erop neerkomt aan verweerder meer toe
te kennen dan de volgens het gemeen
reeht
geraamde
schade,
nu
die
15.882 frank (15.980 frank) de 70 pet.
vormen van een totaal bedrag van
22.688 frank (22.828 frank) waarvan
30 pet. werd afgetrokken die op een te
geringe grondslag werden berekend
(schending van al de in het middel
bedoelde bepalingen) .
·
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Overwegende dat, op grond van
de
bovenvermelde
motivering
inzake de voorziening van de naamloze vennootschap De Bij-De Vrede,
het middel gegrond is;
Om die redenen, voegt de zaken
samen die op de algemene rol onder
de nrs. • 5809 en 5877 werden ingeschreve:p.; vernietigt de bestreden
arreste:ri, behalve in zoverre het
arrest van 28 juni 1976 beslist dat
het ong~val waarbij Maria de Lourdes Alvas Sampaio gedood werd een
ongeval op de weg naar of van het
werk is,, dat Mevr. Chiche, echtgenote Dratwa, getroffenes ondernemingsh9ofd niet was en evenmin de
aangestelde van haar man en uitspraak .doet over de schadevergoeding die de vennootschap La Preservatrice voor de begrafeniskosten
en de rnorele schade verschuldigd
is.
11
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Tloorzitter : de h. Meeus, wnd. voorzitter
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Colard, advocaat-generaal
Advocaten
mr.
Butzl~r,

Dassesse.
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1° HUWELIJK -

RESPECTIEVE RECHTEN
EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN
- VERPLICHTING TOT HULPVERLENING EN
BIJDRAGE IN DE LASTEN VAN HET HUWELIJK
- FEITELIJK GESCHEIDEN ECHTGENOTEN AANVRAAG OM U!TKERING TOT ONDERHOUD
VAN EEN DER ECHTGENOTEN- BEWIJSLAST
RUST OP DE ECHTGENOOT DIE DE ECHTSCHEIDING AANVRAAGT.

2° HUWELIJK -

RESPECTIEVE RECHTEN
EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN
- VERPLICHTING TOT HULPVERLENING EN
BIJDRAGE IN DE LASTEN VAN HET HUWELIJK
- FEITELIJK GESCHEIDEN ECHTGENOTEN AANVRAAG OM U!TKERING TOT ONDERHOUD
VAN EEN DER ECHTGENOTEN GEGROND OP
HET VOORTDUREN VAN DE FEITEL!JKE SCHEIDING - DOOR DE AANVRAGER TE LEVEREN
BEWIJS.

1• De feitelijk gescheiden echtgenoot die

een uitkering tot onderhoud van zijn
echtgenoot vordert, moet bewijzen dat

de echtscheiding aan de andere echtgenoot te wijten is (1). (Artt. 210 en
221 B.W.)

2" Wanneer de scheiding tussen feiteiljk

gescheiden echtgenoten voortduurt,
moet de echtgenoot die van de andel'e
echtgenoot een uitkering tot onderhoud vordert, bewijzen dat de verdere
scheiding aan de schuld van deze
echtgenoot te wijten is (2). (Artt.
213 en 221 B.W.)
(MAES T. DE KIMPE)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 november 1977 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste· Aanleg te
Antwerpen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 213, 221, 1315, 1349;
1350, 1352, 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wet~
boek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis eiser
veroordeelt om aan zijn ·echtgenote,
verweerster, een maandelijks onderhoudsgeld van 15.000 frank te betalen, op
grond : dat eiser betoogt dat de eerste
rechter ten onrechte heeft geoordeeld
dat hij schuld heeft aan de feitelijke
scheiding, terwijl in werkelijkheid de
fout bij verweerster zou liggen die
omwille van haar ondraaglijk karakter
elke samenleving onmogelijk zou maken;
dat uit de debatten ter zitting, alwaar
partijen in persoon aanwezig waren,
duidelijk is gebleken dat verweerster
bereid was het echtelijk !even te bernemen en het echtelijk dak te vervoegen;
dat eiser echter weigerde zijn echtgenote
terug aan boord van zijn schip te nemen
onder voorwendsel dat zij met andere
mannen betrekkingen zou hebben
onderhouden; dat verweerster deze
bewering betwist en aanvoert dat haar
echtgenoot overspel zou plegen en dat
zij hiervoor reeds klacht zou hebben
neergelegd zoals werd bewezen . aan de
hand van de overgeiegde stuk.ke.n; dat de
eerste rechter in zijn zienswijze mag
gevolgd worden wanneer hij oordeelt dat
(1} en (2} Cass., 21 mei 1976 (A.C., 1976, 1045)
en de noten 1 en 2. Laatstgenoemd arrest
verwijst naar de artt. 212 en 218 B.W. die
respectievelijk zijn vervangen door de artt.
213 en 221 B.W. (Art. 1 we1. 14 juli 1976).

-538eiser de schuld draagt van deze langdu- evenmin onderzocht noch . vastgesteld
rige scheiding en aldus · geljouden is tot -0-o'r dt wie. vari de echtgenoten schuld
het betalen vim onderhouds'g eld aan ~ijn . beef~ aan het ontstaan van de feit!1lijJ<e,
1
echtgenote,
scheiding, zoc,l.at het vonnis .zijn beslis-·
terwijl, eerste. onderdeeJ;': verweerster, sing hiet wettelijk verailtwoord · eii niet
feitelijk gescheiden echtgenote, die -van met redenen is omkleed (schEmding van'
haar echtgenoot een uitkering tot onder- de artikelen 213, 221 van het Burgerlijk
baud vordert, moet bewijzen dat de . Wetboek en 97 van de Gro]ldwet) : .
feitelijke scheiding·: a·a n de scbuld van
; · overweg~n<;le dat de . bi] arti~·
haar echtgerioot te wijten . is, en,' wanneer de . feitelijke :scheiding blijft be- kel 213 (vroeger ~rtikel212)val'l: _het'
staan, de eisende echtgenoot mciet Burgerlijk Wetboek bepaalde ver-.
bewijzen dat ook het voortduren van de plichting tot hulpverlening · ev.enals
feitelijke scheiding aan de schuld van de d~ bij artikel 221 ' (vroeger . arti:-·
andere echtgenoot te wijten is; het kel 218) van hetzelfde ' Wetboek
vonnis ten deze enkel een onderzoek opgelegde verplichting bij te (:lr.agen
wijdt aan de vraag wie van de ecbtgenoten schuldig is aan bet voortduren van in de lastep van het huwelijk in
de feitelijke scheiding; maar niet onder- beginsel in de echtelijke verbli'jfzoekt noch ondubbelzinnig vaststelt wie plaa:ts moeten worden uitgev~~,rd;
van de echtgenoten schuldig is aan bet dat, · wanneer de echtgenoten feite'-ontstaan van de feitelijke scbeiding; lijk gesch~iden zijn, ' de echtgenoot
waaruit volgt dat bet vonnis eiser niet die - zich op een van deze be ide
wettelijk tot het betalen van onder- bep;:tlipgen beroept, moet bewijzen
boudsuitkering beeft kunneri veroorde- dat de , scheiding en eventueel het
len (scheriding van de artikelen 213, 221,
1315 ·van het Burg-erlijk Wetboek; . voortduren ervan aan de schuld ·van
870 van het Gerechtelijk Wetboek en de andere echtgenoot te wijten zijn;
97 van de Grondwet);
Overwegende dat, na . te hebben
tweede onderdeel, de · motieven van
bet vonnis enkel vaststellen dat eiser aangemerkt -"-· dat- eiser in·' hoger
schuldig was aan bet voortduren van de beroep ·betoogde dat de· eerste rechfeitelijke scbeiding, waaruit geenszins ter ten onrechte had geoordeeld datbij_ wijze van vermoeden kan worden hij schuld heeft aan de 'feitelijke
afgeleid dat eiser eveneep.s schuldig was scheiding, terwijl in werkelijkheid
aan het ontstaan e!Van, ·z odat het vonnis de fout bij gedaagde in hoger
zijn beslissing niet wettelijk v'erant- beroep zou liggen die omwille van
woordt en niet met redenen is omkleed
karakter ' elke
(scbending van de artikelen 213, 221, · haar ondraaglijk
onmogelijk
zou ,
1349, 1350, 1352, 1353 van het Burgerlijk · samenleving
maken », het vonnis beslist dat de ·
Wetboek en 97 van de Grondwet),
derde onderdef!}, de motieven van bet eerste rechter in zijn zie1.1-~wijze
bestreden vonnis'; waarin wordt verwe.:: mag worden gevolgd wanneer hij
zen n~ar' ' de ,motive.ring van de eerste he eft geoordeeld · dat · eiser. de· schuld
recbte_r, in zoverre !Jeze beeft geoordeeld_ draagt · van deze langdurige · schei.,.
· •"
dat eisei: de ·sch1J.ld · draagt " van deze ding;
langdurige scheiding , dubbe\zinnig en
duister zijn, althans de bestrederi beslisDat de rechter zodoende zonde~
sing niet wettelijk kunnen veranhvoorden, nu uit deze inotieven niet kan dubbelzinnigpeid noch duisterheid :·
worden uitgemaakt of de' rechters in vaststelt dat de feitelijke scheiding
boger beroep · 'm et « · deze langdurige die sinds lange tijd bestaat sedert
scheiding , : bedoeld bebbem de lange haar ontstaan ·aan -de schuld van
duur van de feitelijke scll'eiding; welke' eiser iste 'wijte~; ' •
'
..., _
echter niet terzake dienend is ten aanDat
=~
het
m.
del
feitelijke
grandzien van de v'ordering tot bndernoudsuitkering, die kan toegekend worden, ook slag mist; -·
al is de feitelijke scheiding van de
echtgenoten definitief geworden, dan wei
Om die redenen, verwerpt de
of de rechters hiermede het voortduren
1
van de feitelijke scheiding bedoeld heb- voorzienirig; veroordeelt ·eiser in de
kost.P.n.
ben; in w,el~ geval in deze mot~even
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HUUR VAN GOEDEREN -

HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN
OVERDRACHT
DOOR DE HUURDER VAN DE HUUROVEREENKOMST EN VAN DE HANDELSZAAK- VERZET
VAN DE VERHUURDER - VERPLICHTING EEN
MET REDENEN OMKLEED VERZET AAN HUURDER TE BETEKENEN - GEEN VERPLICHTING
DE HUUR OP TE ZEGGEN.

Wanneer de huurder Fan een handelshuur aan de Ferhuurder een antwerp
Fan een aide Fa.z:i oFerdracht Fan de
huuroFereenkomst en Fan de handelszaak heeft betekend, oFereenkomstig
art. 10, derde lid, Handelshuurwet is
de Ferhuurder die meent geldige redenen te hebben om zich tegen de
OFerdracht te Ferzetten, ertoe gehouden zijn, met redenen omkleed Ferzet
aan de 'huurder te betekenen. H1j is
niet Ferplicht, bovendien, de huur op
te zeggen (1).
(ROLLE T. COONE)
ARREST

BET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 november 1976 in
hoger beroep .gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Kortrijk;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 10, leden 3 en 4,
11, § 1, 14, lid 3, 16, 1, 1o, 33, leden 4 en 5,
van de wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten met het
oog op de bescherming van het handelsfonds
welke
afdeling
I!bis
van
hoofdstuk II van titel VIII van boek III
van het Burgerlijk Wetboek vormt, zoals
gewijzigd
door
de
wette~
van
24 december 1951 en 29 junj H55, 1736,
1737, 1738 van het Burgerlijk Wetboek,
1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,

(1) Raadpl. Cass., 19 maart 1971 (A.C., 1971,
702). Verg. Cass., 14 feb. 1958 (A.C., 1958, 407),

doordat het vonnis eisers verzet tegen
de door verweerster aan Johnny· Sabbe
gedane overdracht van handelszaak en
huurceel ongegrond verklaart, voor recht
zegt dat deze laatste rechtstreekse huurder, is van eiser en aan verweerster
voorbehoud verleent voor schadevergoeding voor beweerde feitelijkheden op
grand dat verweerster haar handelszaak
samen met het huurceel aan voornoemde Sabbe overeenkomstig artikel 10
van de wet van 30 april 1951 heeft
overgedragen; dat eisers verzet niet
gegrond is om de volgende redenen : a)
verweerster is huurster van het goed en
bovendien bewijst eiser niet dat de
herberg niet werd uitgebaat; het louter
« te koop , stellen van enkele meubelen
volstaat niet om te bewijzen dat de
uitbating is stopgezet; b) de huur is
« van onbepaalde datum , en is derhalve
niet ten einde; c) ingeval eiser wenst te
beschikken over het goed ten gunste van
zijn dochter client hij opzegging te
geven, wat hij tot heden niet heeft
gedaan,
terwijl, eerste onderdeel, eiser, tot
staving van zijn verzet zich in conclusie
niet aileen beriep op de verkoop van de
inboedel van de handelszaak, maar
eveneens op het feit dat verweerster
nooit persoonlijk de handelszaak had
uitgebaat, dat zij na het overlijden van
haar vader slechts tweemaal geopend
was geweest om reservebier te verkopen
en dat verweerster aan eiser uitdrukkelijk had verklaard dat zij van alle
verdere uitbating afzag en het goed te
zijner beschikking stelde; dat zij daarbij
eeri zaal liet afbreken; dat het vonnis
zich over deze redenen, die het verzet
geldig motiveren, onafhankelijk van het
feit of verweerster al dan niet hum·ster
was, ten · onrechte niet uitspreekt en
derhalve onvoldoende is gemotiveerd
(schending van de artikelen 10, leden
3 en 4, 11, § 1, van de wet van
30 april 1951, 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het feit dat eiser
eveneens over het geld wenste te
beschikken ten gunste van zijn dochter
een reden kan uitmaken om het verzet
van eiser tegen de door verweerster
voorgenomen overdracht te staven, zonder dat hij daarom opzegging moest
geven; dat het daarbij in geen geval uit
te maken is of het vonnis deze reden
van het verzet verwerpt om dit juridisch
verkeerd motief of orridat het in feite
oordeelt dat deze reden ongegrond was,
zodat de motivering van de beslissing
tegenstrijdig en duister is (schending
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van de artikefen 10, leden 3 en 4, 1f, § 1,
14, lid 3, 16, 1, 1•, 33, led en 4 en 5 van de
wet van 30 april 1951, 1736, 1737,
1738 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet) :

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat eiser zijn verzet
ondermeer stoelde op de omstandigheid dat hij « over het goed wenste
te beschikken om het als privaatwoning door zijn dochter te laten
betrekken en om te bouwen »;
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1° VONNISSkN EN ARRESTEN GERLIJKE

Zf).KEN -

BOEK, ART. 19, TWEEDE LID - VONNIS ALVO~
RENS RECHT TE DOEN - VONNIS DAT EEN
VOORAFGAANDE MAATREGEL BEVEELT OM
DE VORDERING TE ONDERZOEKEN OF DE
TOESTAND VAN DE PARTIJEN VOORLOP!G TE
REGELEN- BEGRIP.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN GERLIJKE

ZAKEN -

Dat het vonnis zodoende artikel 10, derde lid, van de wet van
30 april 1951 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, en zonder acht
te slaan op het eerste onderdeel dat
tot geen ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gerhaakt op de kant
van de vernietigde beslissing; houdt
de kosten aan en zegt dat de
feitenrechter erover zal beslissen;
verwijst de zaak naar de Rechtbank
van Eerste Aanleg te leper, zitting
houdend in hoger beroep.

BURGERECHTELIJK WET-

BOEK, ART. 1068, TWEEDE LID ZOEKSMAATREGEL- BEG RIP.

3° HOGER

Overwegende dat, door te antwoorden dat « ingeval verweerder in
hoger beroep (thans eiser) wenst te
beschikken over het goed ten gunste van zijn dochter hij opzegging
dient te geven, wat hij tot op heden
niet heeft gedaan », het vonnis
noodzakelijk beslist dat de verhuurder die meende een · wettige reden
te hebben om zich tegen de huuroverdracht te verzetten, zich ertoe
niet mocht beperken zijn verzet te
doen kennen, maar verplicht was
opzegging te geven;

BURGERECHTELIJK WET-

BEROEP

-

GERECHTELIJK

ZAKEN

ART. 1068, TWEEDE LID MAATREGEL- BEG RIP.

ONDER-

BURGERLIJKE
WETBOEK,

ONDERZOEKS-

4° HOGER

BEROEP BURGERLIJKE
ZAKEN - DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET
HOGER BEROEP - GERECHTELIJK WETBOEK,

ART. 1068
LING.

-

DRAAGWIJDTE. VAN DIE BEPA-

5° HOGER

BEROEP BURGERLIJKE
ZAKEN- BESL!SSING VAN DE EERSTE RECHTER DIE TWEE NOTARISSEN HEEFT AANGESTELD VOOR DE VEREFFENING EN VERDELING VAN EEN NALATENSCHAP HOGER
BEROEP TEGEN DIE BESLISSING - DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET HOGER BEROEP GEVOLG.

6° REDENEN VAN VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN BIJ CONCLUSIE AANGEVOERD M!DDEL DAT
NIET MEER DIENEND IS WEGENS DE VASTSTELLINGEN VAN DE BESTREDEN BESLISSING - DE RECHTER BEHOEFT NIET NADER
TE ANTWOORDEN OP DE CONCLUS!E.

1o De beslissing waarbij de rechte1; na

de vereffening en verdelLr1g van een
nalatenschap te hebben bevolen, voor
die venichtingen tr-vee notarissen aanstelt, is, in burge:rlijke zaken, geen
vonnis alvorens recht te doen, dat een
voorafgaande maatregel beveelt om de
vordering te onderzoeken of de toestand van de parfjjen voorlopig te
regelen, als bedoeld in art. 19, tweecle
lid, Ger. W.
2" en 3" De beslissing waarb1j de eerste
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rechter, na de verelfening en vercleling
van een nalatenschap te hebben bevolen, om die verrichtingen twee notarissen aanstelt, is geen onclerzoeksmaatrege], in de zin van art. 1068, tweede
JJd, Ger. W.

-5414' Hoger beroep tegen een eindvonnis of
tegen een vonnis alvon;ms recht te
doen maakt het geschil zelf aanhangig
bij de 1·echter in hager bel'Oep; deze
verwijst de zaak aileen dan naar de
eerste rechte1· indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis
bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt
(1). (Art. 1068 Ger. W.)
5• Nu de beslissing, waarbij de eerste

rechter twee notarissen aanstelt voor
de vereffening en verdeling van een
nalatenschap, geen onder;;oeksmaatregel is in de zin van art. 1068, tweede
lid, Ger. W:, moet en kan het hof van
beroep, waarbij het geschil zelf aanhangig is ingevolge het hager beroep
tegen die beslissing, de zaak niet
wettig ve1·wijzen naar de eerste rechtez; na gehele of gedeeltelijke bevestiging van die beslissing (2). (Art. 1068,
tweede lid, Ger. W.)
5• De rechtez· behoeft niet nader te

antwoorden op een bzj conclusie aangevoerd middel, wanneer dat middel
niet meer ter zake diene.rid is, wegens
de vaststellingen van zijn beslissing
(3).
(GENTENS V. T. GENTENS G.G. E.A.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten op 20 juni 1973,
5 december 1973 en 23 maart 1977
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 19, tweede
lid, 1068, 1072, 1209, 1210, 1211, 1213,
1219, 1220 en 1223 van het Gerechtelijk
Wetboek, zoals gewijzigd door de wet
van 24 juni 1970,
doordat het arrest van 20 juni 1973,
rechtdoende op het door eiser ingestelde
hbger beroep, hem er akte van verleent
dat hij akkoord is om over te gaan tot de
rbewerkinglm van vereffening en deling
van de nalatenschap van wijlen Carolus
Qentens, en dan, over de vordering tot
schadevergoeding, de heropening van de

(1) Cass., 22 april 1977 (A.C., 1977, 873).
(2) Raadpl. Cass., 20 jan. 1977 (A.C., 1977,
565) en noot 2, op bl:z;. 566.
{3) Cass., 29 juni 1978 (A.C., 1978, 12.75).

debatten beveelt, en doordat het arrest
van 5 december 1973 vervolgens enerzijds het beroepen vonnis bevestigt in
zoverre het de vereffening en verdeling
beveelt en daartoe twee notarissen aanstelt en anderzijds, hervormend, een
deskundige aanstelt om na te gaan of de
slechte staat van het huis aan eiser te
wijten is en om de schade te schatten,
en uiteindelijk doordat het arrest van
23 maart 1977 eiser veroordeelt om in de
kwestieuze nalatenschap 110.712 frank in
te brengen,
terwijl, eerste onderdeel, de arresten
van 20 juni 1973 en van 5 december 1973
het beroepen vonnis bevestigen in
zoverre het de vereffening en verdeling
van de nalatenschap van wijlen Carolus
Gentens heeft bevolen en twee notarissen heeft aangesteld om tot die bewerkingen over te gaan, zodat deze arresten,
die aldus een onderzoeksmaatregel of
een ermee gelijk te stel!en maatregel
hebben uitgevaardigd, vervolgens de
zaak terug naar de eerste rechter hadden moeten verwijzen in plaats van de
debatten te heropenen en een deskundige aan te stel!en over de vordering tot
schadevergoeding (schending van de
artikelen 19, tweede lid, 1068, tweede lid,
1072, 1209, 1210, 1211, 1213, 1219, 1220 en
1223 van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, het arrest van
23 maart 1977 dan ook ten onrechte
eiser veroordeelt tot het inbrengen in de
nalatenschap
van
een
som
van
110.712 frank (schending van de artikelen 1068, tweede lid, en 1072 van het
Gerechtelijk Wetboek);

derde onderdeel, ...

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, wanneer de
rechter, na de vereffening en verdeling van een nalatenschap te hebben bevolen, twee notarissen aanstelt om tot die bewerkingen over te
gaan, hij geenszins een maatregel
alvorens recht te doen beveelt om
de vordering te onderzoeken of de
toestand van de partijen voorlopig
te regelen, zoals in artikel 19,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek is bedoeld;
Dat de arresten van 20 juni 1973
en 5 december 1973 door de beslissing van de eerste rechter aangaande de vereffening en verdeling
en aanstelling van notarissen te
bevestigen, geenszins een door het

,..-- 542 beroepen vonnis bevolen onderzoeksmaatregel of daarmee gelijk te
stellen maatregel bevestigen en
dienvolgens niet gehouden waren de
zaak, overeenkomstig artikel 1068,
tweede lid, van het Gerechtelijk
W etboek, naar de eerste rechter te
verwijzen;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
ervan uitgaat dat de rechters in
hoger beroep ertoe gehouden waren
de zaak naar de eerste rechter te
verwijzen;
Dat, nu uit het antwoord op het
eerste onderdeel blijkt dat dit laatste niet het geval was, het onderdeel
niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Dat het onderdeel, hetwelk op een
verkeerde lezing van de bestreden
arresten rust, feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede mjddel, afgeleid ·uit
¢1e schending van de artikelen 544, 711,
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest van 23 maart 1977
eiser veroordeelt tot het inbrengen in de
nalatenschap van 110.712 frank op
grond : dat eiser foutief het testament
van 21 mei 1967, toegeschreven aan de
op 14 oktober 1967 overleden Carolus
Gentens, heeft ingeroepen, vermits dit
testament vals werd verklaard althans
wat de handtekening betreft; dat eiser,
door deze fotit, de verweerders, erfgerechtigden van Car:olus Gentens, heeft
belet het huis, gelegen te KortrijkDutsel, te onderhouden; dat eiser dienvolgens aansprakelijk is voor de schade
welke daaruit is ontstaan; dat de
gerechtsdeskundige heeft vastgesteld dat
het huis vervallen is door gebrek aan
onderhoud; dat al de herstellingen noodzakelijk werden gemaakt door de fout
van eiser,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in condusie · uitdrukkelijk staande hield, zonder op dit punt door het arrest te
worden tegengesproken, dat hij het huis
geenszins in zijn bezit heeft gehad en
het huis na het overlijden van de « de
cujus >>, zoals trouwens reeds tijdens zijn

!even, jaren leeg stand, zodat er geen
noodzakelijk verband bestaat tussen zijn
fout, met name het inroepen' van een
vals testament oYn de eigendorri. van het
huis te verkrijgen de schade dobr gebrek
aan onderhoud aan het huis veroorzaakt
(schending van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de motieven van
het arrest, door dit gebrek aan antwoord
op eisers conclusie, geenszins op wettelijke wijze de aansprakelijkheid van de
verweerders uitsluiten, daar deze als
erfopvolgers van de « de cujus » het
recht en de mogelijkheid hadden het
huis te onderhouden (schending van de
artikelen 544, 711, 1382, 1383 ·van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet):

Overwegende dat eiser in conclusie weliswaar . betwistte· dat hij in
het bezit is gebleven of in het bezit
werd gesteld van het kwestieuze
huis, dat leeg stond, zodat de verweerders ten onrechte beweren dat
hij het huis heeft laten vervallen, en
hij voor de vervallen toestand ervan
niet aansprakelijk is;
Overwegende echter dat het
arrest vaststelt dat eiser het intussen vals verklaarde testament foutief heeft ingeroepen en door deze
fout de verweerders · « heeft belet >>
het huis te onderho.uden; dat het
daaruit afleidt dat eiser « dienvolgens aansprakelijk is voor de
schade welke daaruit is ontstaan >>;.
Overwegende dat het arrest zo.doEmde de door het gebrek aan
onderhoud van het huis veroorzaakte schade niet afleidt uit het
feit dat eiser het in zijn bezit zijnde
huis niet heeft onderhouden, of uit
het feit dat. hij het valse testament
inriep << om de' eigendom van het
h.uis te verkrijgen >>, maar uit het
feit dat hij door het foutief inroepen
van het vals gebleken testament de
verweerders heeft belet het h.uis te
onderhouden;
Overwegende dat het arrest aldus
niet aileen het oorzakelijk verband
tussen eisers fo.ut en de schade
vaststelt maar ook op wettelijke
wijze aantoont waarom de verweerders. ilie door eiser << belet >> werden
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het huis te onderhouden, geen aansprakelijkheid dragen;
· Ovetwegende ·dat het arrest als
fout van eiser het feit aanhoudt dat
hij de verweerders" belet heeft het
huis te onderhouden, oordeelt dat
/hij dienvcilgens aansprakelijk is
voor de schade welke daaruit is
ontstaan en aanstipt dat dit besluit
geenszins wordt·ontzenuwd door de
argumenten ·door eiser in conclusie
uiteengezet;
·
· Dat,· nu de rechter aldus aaritoont
dat eisers conclusie niet meer ter
zake'>.dienend was wegei:ls de vast.stelli:hgen van het arrest, h1j ' niet
meer gehouden was op die conclusie
te'antwborden;
- Dat het middel n,iet kan worden
aangenomen;
Om die . redenen,· .verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
ko~ten.

. 12-januari 1Q79 _:_ 1' kamer- Voorzit:
ter en ·ver?laggever : de h. de Vreese,
afdel.ingsvooriitter
Gelijkluidende
conclusie van 'mevr. · LiekEmdael, advcicaat-g€meraal - Advocaat > mr. · Hmitekier .

•
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BERUSTING

"77 BURGJ;:RLIJKE ZAKEN
GEDING TUSSEN DE· RIJKDSDIENST VOOR
ARBEIDSVOORZIEN!NG EN EEN GERECHc
TIGDE. OP WERKLOOSHEIDSUITKERING BETAUNG VAN DE PROCESKOSTEN DOOR DE
'RIJKSDIENST . - SLUIT N.IET NOODZAKELIJK
·~IlER\.JSTING IN. ; '
1~ '

•

' .'

'-

: ' •

In een geding tussen de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening en een gerechtigde
op weJ·kloosheidsuitkering volstaat de
betaling van de kosten van eerste
aanleg door de Rijksdienst, die daartoe in . elk geyal krach tens art. 1017,
.- tweede ..lid, iGer. ·W.. verplicht is, niet
:om aan te .toJ.Jen dat deze partij
•..afstam;L peeft gedaan van haar recht
. om hager beroep in te stellen (1). (Art.
1045 Ger~: W.)
(P):'IEM.T. R.V.A.) ,
,\

'

_ .. ·

,'

l

··;.-.

'

-

i . ,._.

{';

· (1) 1\.aadJ?l. Cass. 1l jan. 190~ (/)..C., 19.69, 453)
ew 13 · maart 1978, 17 n'ov. en 2 , dec·:
1977 (ibid. 1978, 824).
.

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 december 1977 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Ove1' het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 17, 1017,
1018, 1044 en 1045 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het arrest het door verweerder ingestelde hciger beroep ontvankelijk
verklaart op grond : dat verweerder',
krachtens artikel 1017, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, in elk geval
gehouden is, zelfs wanneer hij niet de iii
bet ongelijk · gestelde partij is, de kosten'
van het geding te. vereffenen; dat bijge;
volg uit het automatisme waarmede
verweerder de kosten vereffent, niet kan
worden afgeleid dat~ deze het vaste
voornemen heeft gehad zijn instemming
ie betuigen. met het vonnis van de eerste
rechter; dat hieruit voortvloeit dat de
voorwaardelijke berusting ten deze geen
gevolg had, omdat zij door de tegenpartij
niet uitdrukkelijk werd aanvaard,
terwijl, eerste onderdeel, verweerder,
die zonder enig voorbehoud te maken,
de kosten van de procedure voor de
arbeidsrechtbank betaald heeft, hadat
eisers raadsman tweemaal verzocht had
deze kosten te betalen in geval van
berusting, door die betaling dan ciok
onmiskenbaar in bet vonnis heeft berust
(schending van de artikelen 17, 1017,
1018, 1044 en 1045 van het Gerechtelijk
Wetboek);
tweede onderdeel, het feit dat verweerder in beginsel tot de kosten veroordeeld wordt, ook a! is hij niet de
verliezende partij, geenszins inhoudt dat
de. kwestieuze betaling, na ·.de gedane
vragen tot berusting, geen berusting zou
kunnen uitmaken (schending . van de
artikelen 1017, 1018, 1044 en 1045 van het
Gerechtelijk Wetboek) :
·

Overwegende · dat verweer ingevolgB artikel 1017, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, zelfs
indien zijn hoger beroep werd ingewilligd, de· kosten van eerste aanleg
1.110est dragen;
- Dat het arrest derhalve heeft
kunnen oordelen dat uit de betallng
van deze kosten, zelfs zonder voorbehoud en welke oqk de gevplgen
kunnen zijn die eiser eraan wilde
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hechten, niet kan worden afgeleid
dat verweerder het vaste voornemen
HET HOF; - Gelet op het bestreheeft gehad zijn instemming te
betuigen met het door de arbeids- . den a~rest, op 15 oktober 1976 door
rechtbank gewezen vonnis;
het Arbeidshof te Gent gewezen;

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel,...

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt verweerder in
de kosten.
16 januari 1979 3" kamer Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. MahilIon - Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Houtekier, Simont.
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1° VERBINTENIS -

POTESTATIEVE VOOR-

WAARDE- BEGRIP.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST -

EENZIJDIGE WIJZIGING IN ESSENTIELE BESTANDDELEN VAN DE OVEREENKOMST NIET
BELANGRIJKE WIJZIGING - GEEN BEEINDIGING.

1" Geen potestatieve voorwaarde is een

contractueel beding dat betrekking
heeft op het voorwe1p van de verbintenis en niet op een gebeurtenis
waarvan de uitvoering of het voortbestaan van de verbintenis afhankelijk is
{1 ). {Artt. 1168 en 1170 B.W.)

Overwegende dat het arrest
onderzoekt of eiser, die bij overeenkomst van 5 november 1971 door
verweerster was aangeworv:en als
handelsvertegenwoordiger, al dan
niet terecht op 18 september 1973
een einde heeft gemaakt aan deze
overeenkomst onder aanvoering dat
verweerster contractbreuk had gepleegd door eenzijdige vermindering
van het zakencijfer waarop eisers
commissieloon werd berekend, nadat kort te voren zijn sector eveneens eenzijdig werd beperkt;
Overwegende dat het arrest
beslist dat eiser zelf de overeenkomst heeft beEHndigd zonder
opzegging en zonder dringende
reden omdat, zo de door verweerster
genomen maatregel tot betwistingen
tussen de partijen aanleiding konden geven, zij in geen geval een
belangrijke wijziging betekenden
aan essentiele bestanddelen van de
overeenkomst en zij vanwege verweerster geen contractbreuk uitmaakten, en omdat, indien aan die
betwistingen geen einde kon worden gesteld door overleg tussen de
partijen, ze door de meest gerede
partij aan de arbeidsrechtbank konden worden voorgelegd, terwijl de
overeenkomst werd in stand gehouden.

2" De partij die een onbelangrijke wijzi-

ging in een essentieel bestanddeel van
de arbeidsovereenkomst aanbrengt,
beeindigt deze overeenkomst niet (2).
(DECLERCQ T. TERCA N.V.}

(1) Raadpl. Cass., 16 dec. 1960 (A.C., 196t
37 met noten; Cass., 18 juni 1970 (ibid., 197~.
981 .

5l

(2) Raadpl. Cass., 27 jan. 1971 (A.C., 1971,
514), 6 sept. 1972 (ibid., 1973, 16), 26 sept.
1976 en 27 april 1977 (ibid., 1977, 119 en 883)
en 4 sept. 1978.

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134, 1135,
1170, 1171, 1174, 1184 van het Burgerlijk
Wetboek, 1, 5, 14, 15, 18, 20 van de bij
koninklijk besluit van 20 juli 1955
gecoordineerde wetten betreffende het
bediendencontract, zoals gewijzigd door
de wetten van 5 december 1968 en
21 november 1969, 1 van de wet van
30 juli 1963 tot instelling van het statuut
der handelsvertegenwoordigers en 97
van de Grondwet,

I
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schadevergoeding,
uitwinningsvergoeding, saldo vakantiegeld en achterstallige commissielonen verwerpt op grond :
dat eiser de eenzijdige vermindering met
15 t.h. van zijn commissieloon, kort na
een eenzijdige inkrimping van zijn sector, als contractbreuk vanwege verweerster aanzag; dat een eventuele sectorwijziging contractueel werd ·gestipuleerd;
dat voorzien was dat dit geen verlies
voor eiser mocht meebrengen en eventuele vergoeding mogelijk was; dat ten
deze van geen potestatieve voorwaarde
sprake is; dat eiser de overeenkomst
verbrak v66r de sectorwijziging in voege
trad;' dat de door verweerster genomen
maatt•egelen in geen geval een belangrijke wijzigirig betekenden aan essentiEHe · bestanddelen van de overeenkomst
en zij vanwege verweerster geen contractbreuk uitmaakten,
terwijl, ·eerste onderdeel, de clausule,
volgens welke verweet:ster eenzijdig de
'aan eiser toegekende gebiedssector kon
wijzigen, een potestatieve voorwaarde is
en dus J:?.ietig; het feit dat eiser daardoor
geen ver!ies mocht lijden, aan dit potes~
tatief karakter niets wijzigt daar geen
objectieve voorwaarden deze uitzondering · beheersen (schending van de
artikelen 1170, 1171 en 1174 van het
Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, eiser bij conclusie
staande ·hield dat deze clausule van
eenzijdige wijziging van de hem toegekEmde 'gebiedsseCtor ongeldig was omdat
zij hem slechts een maand vooraf wa.s
medegedeeld, en het arrest op dat middel niet antwoordt (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, eiser sinds 1971 met
een contract van onbepaalde duur als
handelsvertegenwoordiger bij verweer~
:;;ter iri diens't was, zodat zijn gebiedssector slechts eenzij\iig .door verweerster
kon worden gewijzigd, behoudens .de
instemming van eiser, met een verwittiging gelijk aan de opzeggingsperiode
va,n ten minste drie maanden (schending
van ' de artikelen 1134, 1135 van het
Burgerlijk: Wetboek, 1, 5, 14, 15, 18,
20 van het koninklijk besluit van
20 juli 1955 en 1 van de wet van
30 jy.li 1963);
v/(Jrde onderdeel, de bekritiseerde
motieven de.rhalve in geen geval de
beslissing wettelijk rechtvaardigen, volgen~ welke yerweerster, door de gebiedsse.~tbr V!tlJ. eiser eenzijdig te . wijzigen,

geen essentteel element van de overeenkomst zou gewijzigd hebben en geen
contractbreuk zou gepleegd hebben
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1134, 1135, 1184 van het
Burgerlijk Wetboek, 1, 5, 18, 20 van het
koninklijk besluit van 20 juli 1955 en
1 van de wet van 30 juli 1963) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat << een eventuele sectorwijziging
contractueel werd ges#puleerd » en dat in de overeenkomst
bepaald was dat zulk een wijziging
geen verlies voor eiser mocht meebrengen en eventuele vergoeding
mogelijk was; dat het hieruit afleidt
dat ten deze << van geen ,potestatieve
voorwaarde sprake is »;
Overwegende dat het arrest aldus
te kennen geeft dat de tussen de
partijen bedongen mogelijkheid van
sectorwijziging betrekking he~H op
het voorwerp van de verbintenis,
maar geen gebeurtenis is waarvan
de uitvoering of het voortbestaan
van de verbintenis afhankelijk is;
Dat het .arbeidshof de· in het
onderdeel verme.lde bepalingen niet
schendt;.
Wat de overige onderdelen betreft :
Overwegende dat het arbeidshof
oordeelt dat de wijziging die verweerster in de verkoopssector van
eiser heeft aangebracht, geen belangrijke wijziging .van een essentieel bestanddeel van de overeenkomst vormde; dat het hieruit wet~
tig afleidt dat verweerster daardoor
de overeenkomst niet beeindigd
heeft;
Overwegende dat het arre~t alsdan oak niet meer diende te antwoorden op eisers conclusie dat het
beding van eenzijdige wijziging in
de verkoopssector ongeldig was;
Dat verweerster dan, 'ook ev(mm1n
gehouden was bij de mededeling
a an eiser van de wij ziging van de
verkoopssector, een termijn in acJ;lt
te nemen die gelijk. W<ts a~ri de
toepasselijke opzeggingsterrnij n;
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a.~ngehomen;

01/l die reClenen, ' verwerpt de
voorziening; veroo,rcteelt eiser in de
kosten.
15 januari 1979
, 3' kamer
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvporzitter -,-- Verslaggever : de h. Versee
·
Gehjkluide.nde condusie , vari de
h.
Leria,erts,
advocaat-generaal
Advocaten :mrs. Houtek1er, Van Heeke.

3° KAMER- 15 januai:i 1979 ,

ARBEIDSONGEVAL-

ONGEVAL OVERKOMEN TIJDENS DE RUSTPAUZE ~ VOORWAAR,.. DEN WAARONDER RET EEN ARBEIDSONGEVAL
I,S.

Een . ongeval dat de werknemer overkomt in 'de loop vah de rustpauze,
'tljdens welke de· arbejd onderbroken
<.wordt, is een arbeidsongeval, wanneer
de ·werknemer de nzsttijd.·doorbrengt
op de plaats waar .de-- arbeid wordt
verricht of in de OnirfiddeJJijke omgeving ervan, tenzij het veroorz.aakt is
'· dooidili hij. persoonlijke bezfgheden
verricht die buiten de noTmale besteding van de rustt1jd vallen (1). (Art. 7
. ;W. 10 april 1971.) · ·..• . · ~ ·.. •.
(FEDERALE VERZEKERINGEN T.
S\VINNEN,
LANDSBOND DER CHRISTELTJKE' MuTUALTTEITEN)

.

ARREST

. HET fiOF; ...:.._ .Gelet op het.bestreden arrest, op 14 februari. 1977 door
Iiet Arbeidshof te Brussel gewezen;
I · Overhet middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 7 van de Arbeids..:
ongevallenwet van 10 .april 1971 . en
97 van de 'Grondwet,
·
. dooTdaf' het arrest, n'a , te hebben
vastgesteld dat het, ongeval is. voorgeval-,
len toen verweerder Swinnen een kleirie
wandeling maakt,e in het Jubelpark waar
hij de werken uitgevoerd in de speeltuin
ging·
bezichtigen, beslist dat deze korte
.
(.

. (1) C~ss., ~ mei. 1978,, tw~e arresten (A.C.,
1978, 1001), inet ceinclusie o.m. in Rechtsk.
Weekbl. 1977-1978, kol. 2275.
·

wandeling de uitvoering van de arbeids.overeenkomst niet heeft onderbroken en
dat het litigieuze ongeval dus een
arbeidsongeval is in de zin van voormelde wet van 10 april 1971, op grand
dat ; " niet wordt betwist dat .•het
slachtoffer ti:jdens de middagpauze :over
ongeveer 20 minuten beschikte om normaal zijn eetmaal te nemen en ook even
uit te rusten; het ongeval tijdens deze
pauze geschiedde; er geen speciale, eetplaats ten behoeve ·van de werknemers
op de werf aanwezig was; er ook geen
verplichting bestond tjjde.ns deze pauze
op de werf te blijven; appellante (thans
eiseres) ten onrechte opwerpt dat de
wandeling in het Jubelpark zonde1• de
minste relatie is met het werk; het niet
won;:lt betwist. dat gelntimeerde "{thans
verweerde,r) .de gewoonte had· zijn mid~
dagmaal op de werf te · nemen; hij als
verpozing een kleinde wandeling deed in
het Jubelpark om aldaar · uitgevoerde
werken te gaan. bezichtigen;. zu.lks .hem
nooit werd verboden; deze warideling
gewoon aansloot bij .de middagpau:z;e ·die
in .het bedrijf werd doorgebracht .en. men
dus hier. niet kan spreken . van een
wandeling . om )outer persoonlijke. redepen zonder 'relatie. met het werk
terwijt ee1;ste. onderdef!l, . een opg~val
.slechts als een ongeval overkomen lji:j~
dens de uitvoeririg van de arbeidsov.er~
eenkomst mag worden aal}gezien, wanneer dt;werknemer op het ogenblik..yan
het ongeval.. onder het gezag,, pe)eWing
en het toeZlcht van de we.rkgever. stond
eh eiseres ip. cm)dusie v'oorhield dat, 'nu
verweerder vrijwillig de werf .had verlaten, hij volledig ()ntsnapte <,J.an dE;!.: lei~
ding, het gezag en .het toeziCht
de
werkgever; door alleen te beslissen . dat
deze korte wandeling c;le arbeidsovereenkomst. niet heeft or,\.derbroken, het arrest
de wettelijke bestanddelen van . een
arbeidsongeval ·niet vaststelt (schendi~g
van· artikel · 7 van de ' wet van
10 april 1971), minstens de'conclusie van
eiseres hiet beantwoordt, althans d~ze .
dubbelzinnig beantwoordt vermits niet
kan vastgesteld worden of het ari>est
oordeelt dat de arbeidsovereenkomst
ruet was onderbroken omdat de werkgeyer Ieiding, toezicht en gezag behield op
zijn werknemer, dan wei dat deze ele~
menten niet kenmerkend zijn voor de
onderbreking van de arbeidsove'reenkomst, dubbelzinnigpeid die gelijkstaat
met eeh afwezigheid van . moti.even
(schending van artikel 97 van de Grorid~
wet);
_
....
tweede opderdeel, indien bij ver\v!?er~
dei· geen verplichting bestond tijdens de

<·

v·an
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pauze .op de werf te blijven en hij aldus,
Wat het eerste onderdeel'betreft :
zoals .eiseres in haar akte van hoger
beroep en haar conclusie voorhield, zonOverwegende dat eiseres in haar
der hierin door het arrest tegimgespro- verzoekschrift tot hager beroep ,de
ken .te w0rden, volledig vrij was zich beslissing bekritiseerde waarbij • de
waar dan ook te begeven zonder dat de eerste rechter had geoordeeld « dat
werkgever hierop enige invloed kon
de middagpauze geen onderbreking
uitoefenen, ver:weerder zich noch daadwerkelijk noch virtueel onder het gezag, is van de arbeidstijd, :;::odat de werkde leiding en het toezicht van zijn nemer .tijdens deze periode onder
werkgever bevond, zodat het ongeval de leiding, het toezicht en het gezag
niet tijdens de uitvoering van de van de wer'kgever blijft »; dat .zij in
arbeidsovereenkomst is gebeurd en dus ~it verband s.telde dat in de geschetniet als een arbeidsongeval kan worden . ste omstan9igbeden, de werkgever
aangemerkt en het arrest zulks ten niet de minste leiding, gezag.. of
onrechte beslist (schending van de toezicht over de. werknemer. had
artikelen .7 van de wet van 10 april 1971
behouden, nu deze Jaatste, volstrekt
en 97 van de Grondwet);
.

.

..

di?rde onderdeel, nu eiseres -in haar
akte van hoge'r beroep en haar conclusie
betwistte dat op het ogenblik vim het
ongeval enige .band van ondergeschiktheid tussen werkgever en werknemer
bestond en dat het- ongeval was gebeurd
tijdens en· do'or het feit van de uitvoer.ing van de arbeidsovereenkomst, er
geen logisch v.erband te leggen is tussen
enerzijds de vaststelling van het- arrest
dat het ongeval tijdens de middagpauze
is geschied, tijderis welke er geen verplichting bestond op de werf te blijven
en dat, vermits deze wandeling aansluit
op de. middagpauz~. men hier niet kan
spr~ken van een wandeling . om. louter
persoonlijke i·edenen zonder r'elatie met
het werk, en anderzijds het besluit dat
de arbeidsovereenkomst niet werd onderbroken en het hier orri een arbeidscingeval ·gaat;, inderdaad, noch het feit
dat het verwe.erder niet.verboden was de
\¥er£ te verlaten tijdens de iniddagpauze,
noch het feit .. dat deze wandeling niet
ionder relatie is met het werk . en dus
ni.et · . om louter persoonlijke .redenen
geschiedde, het mogelijk maken eruit af
te leiden dat verweerder zich onder het
gezag,. het •toezkht en de leiding van
Chebro bevond ~op het ogenblik van het
origeval en dat het .dus om eeri qngeval
gaat overkomen tijdens de uitvoering
van 'de overeenkomst, 'zodat de beschouwingen ~m vaststellirige:ri van het arrest
geen afdoende motivering in de zin van
artikel 97 van de .Grondwet uitmaken
van de beslissing dat het litigieuze
ongeval een arbeidsongeval is in de zin
vajl • arti!{el ,7 . van cte wet V'}n
10 april .· 19_71. (schending van de
artikeler:i 97 van de Grondwet en 7 van
de wet van10 april 19Ti}:

vriJ was zich waar .dan ook te
begeven, zonder . dat de werkgever
. hierop enige. invloed kon uitoeferien; d,at eise1~es haar stelling ,preci~
seerde in. haar .. conclusie waarin ze
voorhield dat << het slachtoffer, eiikei
. een wandeling in' liet . J:ubelpark
wenste te maken, om louter pel;soonlijke redenen, zonder .de.minste
relatie met het . werk, en dat het
slachtoffer «, dus >> duidelijk volledig
6ntsnapte aan Cle leiding, J1et gez(lg
en het toezicht .van de :w:erkgever

<

Overw~geride datde, re~hte~-~-in
hoger heroep daarop. antwoor<len :
1) dat eetste verweerder de
'gewoonte h9,d zijri midda.gmaa1 op
de werf te nemim en dan als
verpoziilg een kleine wandering te
doen in het Jubelpark, wat h,em
nooit verboden werd; · terwijl ei· · ook
geen vei·plichting besto'rid orn op de
werf te blijven; 2) dat de werkne:iner
over ongeveer 20 mil1uten beschikte
.om normaal een e~tmaal te nemeil
'Em ook even uit te. r:usten; dat het
ongeval tijdens . deze pauze . ge:schiedde, e1,1_ 3) dat_ men dus hier
niet'kan spreken v9-n ~Em wandeling
om louier persoonlijke'redenenzoncier relatie met . het werk;. dat tl.e
.rechters aldus m'eteen zonder dubbelzirinigheid te kennen geve'n dat
zij van oordeel zijn d9-t de arbe.i.ds:..
overeenkomst niet was . oriderbroken, zoda{ de werkgever d~ l~iding,
het toezicht en het gezag behield op
zijn werknemer;. ·
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Dat het onderdeel
grondslag mist;

feitelijke

Wat het tweede en het derde
on:derdeel betreft :
'Overwegende dat de werknemer,
die, zoals uit de in het middel
overgenomen vaststellingen van het
arrest blijkt, de rustpauze tijdens
welke de arbeid onderbroken wordt,
deels doorbrengt op de plaats waar
de arbeid wordt verrjcht en deels
benut om een wandeling te maken
in de onmiddellijke omgeving, wat
hem niet verboden was, onder het
gezag van de werkgever blijft; 'dat
het ongeval overkomen tijdens die
rustpauze derhalve voorvalt tijdens
de' uitvoering van de arbeidsovereenkomst; dat zulk een dngeval een
arbeidsongeval is, tenzij het bewezen is dat het niet veroorzaakt is
door het feit van de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst;

Om die redenen, verwerpt de
voor'ziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
15 januari 1979 3• kamer
Voorzitter · : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever :·de h. Versee
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Ansiaux, Biitzler.
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DIENSTPLICHT -

UITSTEL EN VRIJLATING
VAN DIENST OP MORELE GROND - SAMENSTELLING VAN HET GEZIN - AANTAL KINDEREN- MINDER-VALIDE- BEGR!P.

Voor het bepalen l/an het aantal kinderen van een gezin WOJ'dt niet voo1·
twee geteld het kind wiens blijvende
arbeidsongeschiktheid vo01· de toepassing van de wetgeving op de tegemoetkomingen aan minder-validen op
65 t.h. is vastgesteld (Art. 17, § 3,
Dienstplichtwetten.)

(DIERICKX)
Dat het ongeval niet overkomen
is door het feit van de uitvoering
ARREST
van de arbeidsovereenkomst, wanneer het is veroorzaakt doordat de
HET HOF; - Gelet op de bestregetroffene de rustpauze niet daad- den beslissing, op 24 oktober 1~78
werkelijk als een rt1sttijd heeft dopr de Hoge Militieraad gewezen;
benut, maar persoonlijke bezigheden verricht die buiten de normale
Over het middel, hieruit afgeleid dat
de beslissing eisers aanvraag om vrijlabesteding van ,de rusttijd vallen;

Overwegende dat de consideransen v~n het arrest volgens welke
·het eerste' verweerder niet verboden
was .. de werf te verlate:n tijdens de
middagpauze en de door he,m
gemaakte wandeling niet ;z;onder
relatie was met het werk en niet
louter om persoonlijke redenen
geschiedde, van die aard zijn mede
aan te tonen dat het aan eerste
verweerder overkomen ongeval zijn
oorzaak vindt in de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst, en zij
samen met de andere vaststelling
van het arrest de' beslissing verantwoorden dat het een arbeidsongeval
beireft;
Dat de onderdelen niet kunnen
worde.p aangenomen;

ting ·afwijst omdat zijn broeder Frits
Dierickx slechts 65 t.h. gehandicapt is en
niet 66 t.h., zoals in de wet is bepaald,
terwijl rekening moest gehouden worden
met de omstandigheid van het invaliditeitspercentage slechts met schijven van
5 t.h. wordt vastgesteld :
·

. Overwegende dat, krachtens artikel 12, § 1, 4•, van de' op 30 april
1962' gecoordineerde dienstplichtwetten,. gewijzigd bij artikel 4 van de
wet. ·van 1 december 1976, kan
worden vrijgelaten van dienst in
vredestijd : de ingeschreven-e, die
ten minste vijf broeders of zusters
in l~vert heeft, op voorwaarde dat
geen enkele broeder, als lid .van eeri
groot gezin, reeds onbepaald uitstel,
ontheffing, aanwijzing vocir het speciaal contingent of vrijlating van
dienst in vredestijd heeft bekomen;

-549Dat artikel 17, § 3, van voormelde
wetten, gewijzigd bij :artikel 7 van
voormelde wet van 1 december 1976,
luidt : voor het bepalen van het
aantal kinderen wordt voor twee
geteld het kind van, wie, overeen-;
komstig · de, bepalingen ter zake v~n
uitkeringen. voor minder-validen,
erkend is dat zijn of l).aar lichamelijke of geestelijke geschiktheid
voor ten minste 6.6 t.h. ontoereikend
of vermir1derdis;
·
Overwegende dat de Hoge Militieraad vaststelt dat geen enkele broeder van eiser, als lid van een groot
gezin, reeds ·bnbepaald uitstel, ontheffing, aanwijzing voor het spe.,.
ciaal contingent of vrijlating van
dienst in vredestijd heeft bekomen,
dat eiser drie broeders en. een
zuster in leven heeft en dat uit een
recent getuigschrift afgeleverd door
het Ministerie van· Sociale Voorzorg
blijkt dat Frit~ Dierickx een blijvend.e en d~finitieve arbeidsongeschjktheid yan slechts 65 t.h. vertoont;
Dat .hij verder oordeelt : lo .dat
laatstgenoemde niet voor twee kan
worden geteld,, aangezien niet bewe.,.
zen ~is dat hij ten laatste op
31 .januari 1977, zijnde het uiterste
tijdstip waarop de dienstplichtigen
van de lichting 1978, krachtens
artikel 20, § 3, van de dienstplichtwett~n. de bij de wet bepaalde
voorwaarden tot .het bekomen van
de. gevraagde vrijlating dienden te
vervullen, getroffen was door een
ontoereikendheid of een .vermindering van lichamelijke of geestelijke
geschiktheid van ten minste 66 t.h.,
en 2° dat eiser niet kan worden
beschouwd als een dienstplichtige
die ten minste vijf · broeders of
zusters in leveh heeft;
.
Dat, door, op grond van voormelde motivering, te oordelen dat
eiser niet voldoet aan alle vereisten
om op de gevraagde vrijlating aanspraak te kunnen makeh; de Hoge
MiUtieraad zijn beslissing wettelijk
verantwoordt; ·
·
· · ·
Dat het middel op. dat punt naar
recht faalt;

Overwegende dat, door de bewering dat het invaliditeitspercentage
slechts met schijven van 5 t.h. wordt
vastgesteld, eiser betoogt dat de
verklaring van de Dienst voor tegemoetkomingen aan minder-validen,
die door hem zelf aan de Hog'e
Militieraad ls overgelegd en luidens
welke de blijvende arbeidsongeschiktheid 65 t.h. bedraagt, niet het
werkelijke percentage weergeeft;
Dat het middel in dit opzicht
nieuw is en derhalve niet ontvankelijk;
Om cl,ie re<;lenen,
voorziening.
~5
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DIENSTPLICHT

VRIJLATING
VAN
DIENST OP lV!ORELE GROND .,..,. BROEDERDIENST EN GROOT GEZIN- INKOMSTEN Vl).N
, DE OUDERS. - VERl\WEDELIJKE INKOMSTEN
VAN HET LOPENDE JAAR- BEG RIP.

Om uitspraak, te doen ove1· een vraag om
vn)lating van dienst van een dienstplichtige van wie een broer zijn werkelijke dienst heeft volbracht en die
behooi·t tot een gezin dat ten minste
vier kinderen .in .ltiven telt, mag de
Hoge Militieraad niet weigeren de
samengevoegde inkomsten van vadi3r
en moeder van het ·1opende }aar in
aantnerking te nemen om de enkele
reden dat die inkomsten nog niet
definitief door de bevo,egde adminisstra.tie van dE! directe belastingen, werden gecontroleerd. (Artt. 10 1 § 1, .lo,
en 12, § 1, 5" bis Dienstplichtwet; M.B..
15 'dec. 1976.)

·

·

{BLOCKEEL)
ARREST

HET HOF; - . Gelet op de bestrE?.,.
den beslissing, op 24 oktober 1918
door de Hoge Militieraad gewezerr;

-550Over hiH middel, afgeleid uit de scherrding van de ·artikelen ~0. § 1, 1", en 12,
§ · 1, 5"bis, van de Diepstplichtwetten,
gecoordineerd op 30 april 1962,
·
doordat. de Hoge . Militieraad beslist
dat . er geen rekening k.an gehouden
wo.rden met· de samengevoegde inkomsten. van eisets ouders van liet jaar 1977;
aangezien deze inkomstepnog niet definitief door' de bevoegde administratie
vari de directe belastingen werden
gecontroleercl, ·
·
tent;1jl artikel 10, § 1, 1", van voormelde · wetten, waarnaar artikel 12, § 1,
5" bfs, verwijst, niet vereist dat de samengevoegde inkomsten van eisers ouclers
definitief door de bevoegde ;::tdministratie
van de directe ~IJelastingen werden
gecontroleerd :

Ovei"Wegende dat eiser op 29 januari 1977 een aanvraag om vrijlating overeenko.mstig artikel 12, § 1,
5" bis, van de dienstplichtwetten,
gecoordineerd op 30 april 1962, ingevoegd bij artikel 1 van de wet van
30 juli 1974, heeft ingediend;
Dat,. krachtens voormelde wets bepaling, de ingeschrevene van wie
een broeder of een zuster een
werkelijke dienst heeft volbracht,
van dienst in vredestijd kan worden
vrijgelaten,' op voorwaarde dat hij
tot een van de categorieen vermeld
in het ministerieel besluit bedoeld
in het tweede lid behoort;
Dat, krachtens het. enige artikel,
e, van het ministerieel besluit van
15 'december 1976, vrijlating v;an
dlenst in vredestijd kunnen verki-ijgen op basis. van voormeld artikel 12, § 1, 5o bis, de ingeschrevenen
van de lichting 1978 die tot een
gezin behoren dat ten minste vier
kinderen in leven telt en voor zover
de samengevoegde inkomsten · van
de ouders niet hoger liggen dan het
bedrag vastgesteld bij het koniriklijk besluit van 30 september 1974;
Dat,
krachtens
artikel
1
van laatstgenoemde besluit, het
bedrag van de inkomsten waarvan
sprake iri artikel 12, § 1, 5o bis, derde
lid, littera e, gelijk is aan een' en
een naive maal de bij artikel 10, § 1,

1", derde lid, van diezelfde gecoordineerde ·wetten bepaalde som, bere-'
kend, verhoogd en gewijzigd zoals
bepaald bij dit artikel 10;'
Dat, krachtens genoemd artikel 10, § 1, 1", gewijzigd bij artikel 2
van de wet van ·4 juli 1964, het
inkomen dat in aanmerking moet
worden genomen bij de berekening
van het samengevoegde inkomen
van de ouders, het inkomen is vc;tri
het kalenderjaar voorafgaande aan
het jaar v66r dat waarin de vra:ag
om vrijlating wordt ingediend; dat
de militieraad en de hoge militieraad nochtans gerechtigd zijn reke.J.
ning te houden, hetzij met de
inkomsten van het kalenderjam; dat
voorafgaat aan de datum waarop de
aanvraag is ingediend, hetzij met de
vermoedelijke inkomsten van het
lopende jaar, warineer 'bewezen is
dat deze lager zijn of zullen zijn;
Overwegende dat, nu voor het Io~
pende jaar de vermoedelijke inkom..:
sten in aanmerking mogen worden
genomen, de Hoge Militieraad niet
mag ·weigeren met de inkomsten
van dat jaar rekening te houden om
de enkele reden c;lat deze inkomsten
nog niet definitief door de bevoegde
administratie van de directe belastingen werden gecontroleerd;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt de
bestreden beslissing; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak
naar de Hoge Militieraad uit andere
leden samengesteld. · ·
15 januari 1979 - 3• kamer - Vomzitter en verslaggever : de h. .Gerniers,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal.
2" KAMER- 16 januari 1979

INKOMSTEl\JBELASTINGEN -

BEROEP
VOOR HET HOF VAN BEROEP- NIET AAN. DE
DIRECTEUR DER DIRECTE BELASTINGEN
ONDERWORPEN KWESTIE - DIRECTEUR DIE
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··GEEN. UITSPRAAK HEEIT GEDAAN OVER DIE
KWESTIE, ZELFS · WANNEER HIJ. ZE MiBTSHALVE HAJ?. MOETEN ONDERZOEKEN ..-'KWESTIE NIET AAN HET HOF VAN BEROEP
VOORGELEGD IN DE VOORWAARDEN VAN DE
AinT. 278, TWEEDE LID, EN 279, TWEEDE LID,
W.I:B. - KWESTIE WMRVAN HET HOF VAN
BEROEP GEEN KENNIS KAN NEIVIEN.

Onder het stelsel van de wet van
16 maart 1976 waarbij art. 278 Wl.B. is
aangevuld, kan het hof van beroep
waaivoor het beroep van de belastingplichtige, tegen de beslissing van de
directeur der directe belastingen aanhangig is, geen kennis nemen, .zonder
zijn bevoegdheden te overschrijden en
behoudens verval van het recht tot
aanslag of. rechterlijk gewijsde, van
een kwestie die. bij de reclamatie njet
·aan de directeur is voorge!egd overeenkomstig .art. :173. van }let Wetboek
van de Inkomstenqela;stingen, of waarover de directeur geen uitspraak heeft
gedaan, zelfs wanneer h1j ze ambtshalve had moeten onderzoeken; het
hof van beroep kan evenwel kennis
nemen van grieven die noch in de
reclamatie naar voren gebracht, noch
ambtshalve door de directeur onderzocht z~jn, mits door die gn'even een
overtreding van de wet of een schending van de op straffe van nietigheid
voorgeschreven rech tsplegingsv01men
wordt opgew01pen (1).
(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN
T. D'HONDT)

(1) D~ wet van 16 maart 1976 tot wijziging
van de rechtsp!eging betreffende de geschillen
inzake'. directe belastingen, die de artikeien 275, 276, 278 en 279 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen wijzigt of aanvult,
werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 15 april 1976 en is in werking getreden
met ingang vanaf 15 mei 1976 (zie Cass.,
17 okt. 1977, A.C., 1978, 215, redenen).
V66r de inwerkingtreding van de genoemde
wet kon het hof van beroep waarvoor het
beroep van de belastingplichtige tegen ·de
bes!issing van de directeur der directe belastingen aanhangig was, geen kennis nemen van
een, kwestie die door Qe belastingplichtige iri
zijn bezwaarschrift niet aan de directeur was
voorgelegd of waarover de. directe1n' geen
uitspraak had gedaim, zelfs wanneer hij .ze
ambtshalve had moeten onderzoeken . (Cass.,
16 sept. 1976 A. C., 1977, 57, en de rtoten 1 en 4,
en 17 okt.1977 voorineld, en de notei1 1·en 3); \

HET HOF; -'- Gelet op het bestre~
den arrest, op 19 mei 1978 gewez€m
door het Hof van Beroep t~ 'Gent;.
Over het middel, afgeleid uit de achen~
ding van artikel. 278 van het Wetboek
van, de Inkom.stenpelastingen,
doordat het Q,rrest, zonder;dat appel-'
lant (thans verweerder) hiemmtrent enigerlei grief voor de directeur of in de
door de wet gestelde voi'men en termih
nen vo'or het hof van .b~r6ep heeft
aa.rigevoerd, . beslist dat het hof van
beroep. tot plicht heeft de aanslagen bij
de vestiging waarvan bepaalde dwin•
gende procedureregelen over het hoofd
werden gezien, ·. ambtshalve nietig te
verklaren, · en de betwiste aanslagen
nietig verklaart ,wegens niet-rtaleving'.
van artikel'251 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, •·
·
tenvijl het hof van beroep, J:iehoudens
de redenen die de administratie op
absolute wijze beletten 'haar recht tot
taxatie nog uit te oefenen, namelijk
verval en het gezag van gewijsde, geen
kwesties ambtshalve kan onderzoekeni
vermits artikel 278 van het Wetboek van
de
Inkomstenbelastingen
de
.bevoegdheid . van het hof van beroep ln
belastingzaken beperkt tot, enerzijds, de·
grieven waaro\rer de directeur zich inge~i
volge het bezwaarschrift :bij zijn beslissing heeft uitgesproken .of .moest hebben;
uitgesproken. en, anderzijds, de bezwaren die . noch in . het bezwaarschrift
werden geformuleerd, noch ambtshalvi,
door de directeur werden onderzocht,
voor zover zij een overtreding van de:
wet of een schertding van op straffe van·
nietigheid voorgeschreven procedurevcir-;
men inroepen en geformuleerd zijn,•·
hetzij in de voorziening voor het hof van
beroep, hetzij in een. geschrift 4at aan de.
gntfle van het hof :van beroep is afgege.:
ven, maar dan, · op straffe van verva1,'
binnen de termijn gesteld in artikel 282
van het Wetboek van de Inkomstenbe~·
lastingen :

Oveqvegende dat het .. hof ·. , van.
ber()ep, ~a aml;ltshalye heropening;
, van het debat te hebben bevolen,
oordeelt dat eiser in de loop van het
voorafgaand onderzoek tot vestiging
van de· litigieuze - aanslagen van
methode is. verariderd, 1neer bepaald
de. vergehjkingsmet.\lode heeft prijsgegeyen . en 1;1ie~;w,e , ep hogere

-552grondslagen heeft berekend, zonder beslissing; veroordeelt verweerder
zich opnieuw te schikken naar arti- in de kosten; verwijst de zaak naar
kel 251 van het Wetboek en met het hof van beroep te Brussel.
name de· redenen op te geven van
16 januari 1979 2' kamer de wijziging en verweerder uit te Voorzitter
; ridder de Schaetzen, afdenodigen zijn opmerkingen kenbaar lingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
te maken; dat het arrest hier verder Soetaert - Gelijkluidende conclusie van
uit afleidt · dat de aanslagen nietig de h. Tillekaerts, advocaat-generaal.
zijn en beslist dat het hof van
b~roep tot· plicht he eft de aanslagen
gevestigd met overtreding van dwingende procedureregelen, zoals die
2' KAMER- 16 januari 1979
van artikel 251 van het Wetboek,
nietig te verklaren en dat het zulks,
in strijd met wat eiser stelde, ook 1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN WETBOEK VAN
ambtshalve moet doen;
STRAFVORDERING, ART. 463 - STRAFVORDEOverwegende dat uit de artiRING DIE DOOR VERJARING IS VERVALLEN
kelen 273, 276, 278, 279, de laatste
WANNEER ZIJ BIJ DE STRAFRECHTER AANHANGIG WORDT GEMAAKT- STRAFRECHTER
drie bepalingen aangevuld bij de
ZONDER RECHTSMACHT OlVI DE HERSTELwet van 16 maart ~976, en 281. van
LING, DOORHALING OF VERBETERING VAN
het Wetboek van de InkomstenbelaVALSE AKTEN TE BEVELEN.
stingen en uit de beginselen van de
regeling der respectieve bevoegdheden van de administrat~e, en van de 2° VERJARING- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERSCHEIDENE MISDRIJVEN hoven en rechtbanken moet worden
FEITENRECHTER DIE OORDEELT DAT DE FElafgeleid dat het hof va:q. beroep, dat
TEN DE UITVOERING VAN EEN ZELFDE STRAFkennis neemt van het beroep van de
BAAR OPZET ZIJN- AANVANGSPUNT VAN DE
belastingplichtige tegen de beslisVERJARINGSTERiVIIJN.-'- LAATSTE GEPLEEGD
sing van de directeur der belastinFElT- VOORWAARDE.
gen, ,zonder zijn bevoegdheden te
overschrijden geen kennis kan
nemen, pehoudens verval van het 3° MISDRIJF - VERSCHEIDENE MISDRIJVEN - FEITENRECHTER DIE OORDEELT DAT
recht tot· aanslag of rechterlijk
DE FElTEN DE UITVOERING VAN EEN ZELFDE
gewijsde, ter zake niet ingeroepen,
STRAFBAAR OPZET ZI.JN - AANVANGSPUNT
van een kwestie die bij de reclamaLAATSTE
VAN DE VERJARINGSTERMIJN tie niet aan de directeur is voorgeGEPLEEGD FElT- VOORWAARDE.
legd qvereenkomstig artikel273 van
het Wetboek, of waarover de directeur geen uitspraak heeft gedaan 4° LIJFSDWANG
STRAFZAKEN
zelfs wanneer hij ze ambtshalve had
STRAFVORDERING VEROORDEELDE DIE
moeten clnderzoeken, of die door de
ZIJN ZEVENTIGSTE JAAR HEEFT BEREIKT OP
belastingplichtige niet overeenkomDE DATUM VAN HET ARREST - . VEROORDELING TOT LIJFSDWANG- ONWETTELIJKHEID.
stig artikel 279, tweede lid, van het
Wetboek, voor het .hof van beroep is
aangevoerd, met dien verstande dat
NA
CASSATIE
de · belastingplichtige enkel een 5° VERWIJZING
schending van de wet of van enige
STRAFZAKEN - LIJFSDWANG 0!\'WETTELIJK UITGESPROKEN- GEDEELTELIJKE CASop straffe van nietigheid voorgeschreven procedurevorm kan aan- . SATIE ZONDER VERWIJZING.
voeren;
·
Da.t het middel gegrond is;
1" De strafrechter heeft geen :rechtsOm die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding z<d worden gemaakt
op de kant vari de vernietigde

macht om de herstelling, do01haling of
verbetering van valse akten te bevelen,
wanml!er de wegens de valsheid in
geschliften of gebnzik van valse stukken ingestelde strafvordeling reeds

-553was vervallen door ve1jadng op het · geschriften of gebruik van valse
tijdstip dat zij bij hem aanhangig stukken, met het inzicht de belaswerd gemaakt (1). (Art. 463, Sv.)
ting te ontduiken of een · derde

daaraan te ' doen ontsnappen, en
verscheidene misdrijven de uitvoering wegens overtredingen ··van artikel 206 van het Wetboek van Regis'van een zelfde strafbaar opzet z1jn,
tratie.:., Hypothtlek-, en Griffierechneemt de ve1jaring van de strafvordering pas ·een aanvang vanaf het laatst ten, door in ;verkoopscompromissen
gepleegde feit, onder voorwam·de
en notariele akten betreffende. de
nochtm1s dat elk van de vroegere verkoop van percelen bouwgrond
feiten iran het daaropvolgend feit niet een lagere verkoopprijs te vermelgeschelden is, behoudens stuiting of. den dan de werkelijk betaalde; dat,
scho'rsing van de ve1;jaring, door een
Jangeni termijn dan de veijalingster- blijkens de vaststellingen van het
arrest, de feiten gespreid waren
m~jn (2). (Artt. 21 tot 25 Wet 17 april
jaren, ':'ana:£
1878J
. over verscheidene
1966 tot in 1974; dat het arrest de
4" Lijfsdwang mag niet worden uitgeverbetering beveelt van al. de door
sproken tegen de veroordeelde die op de telastleggingen geviseer,de verhet ogenblik van de uitspraak van de koopscompromissen en notariele
beslissipg zijn zeventigste jaar heeft
akten en van alle gelijkluidend ver:bereikt (3). (Art.
6,
Wet van
klaarde
afschriften van die notariele
27 juli 1871).
akten,
waarvan
gebruik
werd
5" De gedeeltelijke cassatie, die wordt gemaakt; dat het arrest, ten slotti:i,
ui(!{esp/oken omdat de Jijfsdwang ieder eiser ' veroordeelt in een
omvettejijk is uitgesproken om de gedeelte van de gerechtskosten en,
inning Fan de kosten van de strafFordering (e vel'Zekeren, g·eschiedt zonder tot inning .ervan, ten opzichte van
de eerste, tweede en vijfde eiser
Ferwijz{ng (4).
lijfsdwang uitspreekt;

2'' en 3" Wanneer de rechter vaststelt dat

(LIEVENS .J.,' DEVELTERE, LIEVENS .JACQUELINE;
DESlv!ET, ADRIAENS)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 maart 1978 door het
Hof val} Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het arrest de
eisers veroordeelt tot een straf
wegens een reeks valsheden in
(1) Raadpl. noot TRot.:ssE onder Beroep
Liege, 24 nov. 1948 in Rev. dr. pen., 1948-1949,
blz. 416 tot 424, inzonderheid blz. 423. Wat
betreft het feit dat art. 463 van het Wetboek
van Strufvordering vcln toepassing is, niet
aileen op authentieke akten, maar ook op
'hand,..Js- en private geschriften, zie Cass.,
14 Jan. 1957 (A.C., 1957, 340).

(2} ·Raadpl. cass., 20 sep. 1937 (Bull. en Pas.,
1937, I, 237) en 11 april 1938 (ibid., 1938, I, 141);
Tiwt.:ssE in Les Novelles, D1·. pen., t. I,. vol. I,
druk 1956, nrs. 2227 en 2207; YANHOUDT en
C1\LEII'AERT, Be~!{isch Strafrecht, dee! II,
druk 1976, m. 626, blz. 318-319.
(3) Cass., 13 maart 1944 (Bull. en Pas., 1.944,
I, 254).
(4) Cass., 17 aug. 1976 (A:C., 1976, 1234).

I. Op de voorzieningen van Devel"tere en Jacqueline Lievens en op de
voorziening van Joseph Lievens,
behalve voor zover deze laatste
gericht is tegen de beslissing waarbij te zijnen opzichte lijfsdwang
wordt uitgesproken :
Over het middel, afgeleid uit de :;;chending van de artikelen 21 van de ,wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvord~
ring, 342 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en 206 van het Wetboek
van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten,
doordat het arrest de eisers veroordeelt wegens het plegen van valsheid in
geschriften mel het inzicht de belastingen te ontduiken of een de'rde daaraan
te doen ontsnappen, en om, bedrieglijk
en met de bedoeling de belasting te
ontduiken, de. bepalingen van het Wetboek van Registratie-, Hypotheek~ en
Griffierechten te hebben overtreden, en
het arrest hierbij, na te hebben vastge~
steld dat de ten laste · gelegde m1sdrijven
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rekening moet worden gehouden met de
door de beklaagden, tot staving van de
door hen ingeroepen verjaring van de
strafvordering, in conclusie ingeroepen
voorwaarde dat de tijdruimte tussen de
oudste feiten en het laatste feit niet
meer mag bedragen dan de duur van de
wettelijke verjaringstermijn,
terw1jl, ten aanzien van de feiten die
een collectief misdrijf vormen, de verjaringstermijn weliswaar begint te !open
vanaf het laatste feit, doch, zoals bij
gewoontemisdrijven, de verjaring intreedt wanneer tussen de verscheidene
daden die het misdrijf vormen, een
tijdruimte verlopen is gelijk aan of
Ianger dan de wettelijke verjaringstermijn, zodat het arrest, door geen rekening te houden met het tijdsverloop
tussen de verscheidene daden en om die
reden de ingeroepen verjaring niet aan
te nemen, de in het middel ingeroepen
wetsbepalingen schendt :

A. In zoverre het middel gericht.
is tegen de veroordeling van de
eisers tot een straf :
Overwegende dat het arrest oordeelt dat bij iedere beklaagde de
verscheidene hem ten laste gelegde
feiten de uitwerking zijn van een
zelfde opzet; dat het vaststelt dat
het laatste door Joseph Lievens
gepleegde
feit
dagtekent
van
13 juni 1974 en dat de verjarihg van
de strafvordering betreffende dit
feit tijdig werd gestuit door het
hoger beroep van de procureur des
Konings op 1~ maart 1977, alsmede
dat het laatste door Develtere en
Jacqueline Lievens gepleegde feit
dagtekent van 13 april 1973 en dat
de verjaring van de strafvordering
betreffende dit feit tijdig werd
gestuit door het bevel tot dagvaarding van 29 maart 1976 van de
procureur des Konings; dat het
we gens alle feiten samen Joseph
Lievens veroordeelt tot een hoofdgevangenisstraf van zes maanden,
met gewoon uitstel, en een geldboete van 90.000 frank, Develtere tot
een gevangenisstraf van twee maanden, met gewoon uitstel, en een

geldboete van 25.000 frank, en
Jacqueline Lievens tot een gevangenisstraf van een maand, met
gewoon uitstel, en een geldboete
van 10.000 frank;
Overwegende dat, nu voor iedere
eiser de wegens het laatste feit
ingestelde strafvotdering, bij de uitc;praak van het arrest, niet door
verjaring was vervallen, en voor
iedere eiser de uitgesproken straf
wettelijk is verantwoord door het
bewezen verklaren van het laatste
feit, het middel, dat enkel opkomt
tegen het aanhouden van sommige
vroegere feiten, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is;
B. In zoverre het middel gericht
is tegen de beslissing waarbij, met
toepassing van artikel 463 van het
Wetboek van Strafvordering, de verbetering van de vals bevonden
geschriften worden bevolen :
Overwegende dat de strafrechter
geen rechtsmacht heeft om de verbetering van de vals bevonden
geschriften te bevelen wanneer de
strafvordering, ingesteld wegens de
feiten van valsheid in geschriften of
gebruik van valse stukken, reeds
door verjaring was vervallen wanneer zij bij hem aanhangig werd
gemaakt:

Dat het middel dienvolgens, in
zoverre, ontvankelijk is;
Overwegende dat de uit een misdrijf ontstane strafvordering, wanneer zij reeds vervallen is door
verjaring, niet kan herleven ten
gevolge van de omstandigheid dat
de dader een nieuw misdrijf pleegt;
Overwegende dat hieruit volgt dat
de rechter, op de strafvordering
ingesteld wegens verscheidene misdrijven, de feiten niet kan onderzoek.en die, behoudens stuiting of
schorsing van de verjaring van de
strafvordering, van de daaropvolgende feiten gescheiden zijn door
een langere tijdruimte dan de wettelijke verjaringstermijn;
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feitenrechter, door te oordelen dat
geen rekening moet worden gehouden met de tijdruimte tussen de
verscheidene feiten, en door de
eisers niet aileen schuldig te verkla~
ren aan het laatste door hen
gepleegde feit maar ook de hun ten
laste g~legde vroegere feiten te
onderzoeken en bewezen te verklaren, zonder vooraf na te gaan welke
tijdruimte tussen de verscheidene
feiten was verlopen en of de straf-.
vordering betreffende elk vroeger
feit niet was vervallen door verjaring wanneer het daaropvolgende
feit werd gepleegd, het toezicht van·
het Hof over de wettigheid van de
beslissing met betrekking tot de
vroegere feiten onmogelijk maakt;
Dat het
gegrond is;

middel,

in

zoverre,

II. Op de voorziening van Joseph
Lievens in zoverre zij gericht is
tegen de beslissing waarbij te zijnen
opzichte lijfsdwang wordt uitgesproken:
Over het middel ambtshalve afgeleid uit de schending van artikel 6
van de wet van 27 juli 1871 :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser geboren is op
24 juli 1~01 en derhalve zijn zeventigste jaar had bereikt op de datum
van het arrest;
Overwegende dat het arrest niettemin, ter invordering van de
'msten die ten laste van eiser worden gelegd, de lijfsdwang uitspreekt;
Overwegende dat, luidens genoe·nde wetsbepaling, de lijfsdwang
in geen geval mag worden uitgesproken tegen degenen die hun
zeventigste jaar bereikt hebben;
Dat het arrest derhalve die wetsbepaling schendt;
En overwegende, voor het overige,
wat de eerste drie eisers betreft, dat
de substantiele en op straffe van

nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de
beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
III. Op de voorzieningen van Desmet en Adriaens :
Over het middel ambtshalve afgeleid uit de schending van de
arti.kelen 21 van de wet van
17 april 1878, houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, en 97 van de Grandwet, met betrekking tot de voorzieningen in zoverre zij gericht zijn
tegen de beslissing waarbij, met
toepassing van artikel 463 van het
Wetboek van Strafvordering, de verbetering van de vals bevonden
geschriften wordt bevolen :
Overwegende dat het arrest oordeelt dat bij iedere beklaagde de
verscheidene feiten de uitwerking
zijn van een zelfde opzet; dat het
vaststelt dat het laatste door Desmet
en Adriaens gepleegde feit dagtekent van 13 juni 1974 en dat de
verjaring betreffende dit feit tijdig
werd gestuit door het hoger beroep
van de procureur des Konings op
14 maart 1977; dat het wegens alle
feiten samen Desmet en Adriaens,
veroordeelt, ieder tot een gevangenisstraf van twee maanden, met
gewoon uitstel, en een geldboete
van 25.000 frank;
Overwegende dat, om de redenen
uiteengezet in het antwoord op het
door de eerste drie eisers aangevoerde middel, het toezicht van het
Hof over de wettigheid van de
beslissing met betrekking tot de
vroegere feiten onmogelijk is;
En overwegende, voor het overige,
dat de substantiele en op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvornien in acht zijn genomen en de
beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest doch enkel in
zoverre het :
1) ten opzichte van de eisers de
verbetering beveelt van al de door
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VAN BEROEP ZULLEN WORDEN TOEGE'
de telastleggingen geviseerde verSTUURD EN EEN BESCHIKKING. TOT GEVANkoopscompromissen en notariele
GENNEW:'<G WORDT GEGEVEN - ARTT. 133
akten en van alle gelijkluidend verEN 134 SV. EN 9 WET 20 APRIL 1874
klaarde afschriften van die notariele
N!ET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.
akten,
waarvan
gebruik
werd
gemaakt, behalve wat de jongste
IN
CASSATIE
stukken betreft, zijnde voor eerste, 3°- VOORZIENING
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEvierde en vijfde eiser de onder de
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFzA~
telastleggingen III, A, 25 en III, B,
KEN BESLISSING VAN DE KAl\IER VAN
24 bepaalde stukken, en voor
INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ NIET
ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD HET
tweede en derde eiser de onder de
HOGER BEROEP VAN EEN VERDACHTE TEGEN
telastleggingen IV, A, 5 en IV, B,
DE BESCHIKKING VAN DE RAADKA:IIER
5 bepaalde stukken;
WAARBI.J WORDT BEVOLEN DAT DE STUKKE:'i
2) ten opzichte van eerste eiser de
AAN DE PROCCREUR-GENERAAL ZULLE;'\
lijfsdwang uitspreekt;
WORDEN TOEGESTUURD EN EE:-1 BESCHii<KING TOT GEVA:VGENNEMING WORDT GEGEVerwerpt de voorzieningen vooi·
VEN - CASSATIEBEROEP NIET ONTVA?\KEhet overige; beveelt dat van dit
LIJK BJ.J GEBREK AAN BELA:\'G.
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant .van de gedeeltelijk 4° VOORZIENING
IN
CASSATIE
vernietigde beslissing; vei·oordeelt
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEde eisers in de helft van de kosten
ROEP KAN WORDEN 1':'/GESTELD - STRAFZAKEN - ARREST VAN DE KA:\IER VA?>i INBEvan hun voorzieningen en laat de
SCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ DESKCNDioverige kosten ten laste van de
GEN WORDEN AANGESTELD 0:\1 TE ONDERStaat; zegt dat er geen aanleiding is
ZOEKEN OF DE VERDACHTE ZICH TEN T!.JDE
tot verwijzing in zoverre de beslisVAN DE TE ZIJNEN LASTE GELEGDE FElTEN
sing wordt ve1;nietigd die ten
BEVOND, IN EEN. STAAT ALS BEDOELD IN
opzichte van eerste eiser de lijfsART. 1 WET BESCHER:\1. Th!AATSCH. - .CASSAdwang uitspreekt; verwijst voor het
TIEBEROEP NIET ONTVAI\KELI.JK.
overige de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
5° VOORZIENING
IN
CA8SATIE
16 januari 1979
2' kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever :. de h.
Lebbe - Gelijkluidende conclusie van
de h. Tillekaerts, advocaat-generaal
Advocaat: mr. De Gryse.

-ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELL!Nd WAARBI.J EEN VERZOEK 0:\I
INTERNERING WORDT AFGEWEZE:V - CASSATIEBEROEP NIET .0:\n'ANKELI.JK.

6° HOF VAN ASSISEN- VERWI.JZINGSARREST VAN DE KA~iER VAN INBESCHCLDIGINGSTELL!i':G - CASSATIEBEROEP VAN DE
BESCHULDIGDE BINNEN TIEN · VRI.JE DAGEN
NA DE BETEKENING Vi\N DIT. ARHEST ONDEHZOEK DOOR !-lET HOF.

2' KAMER- 16 januari 1979

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN- BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER
TOT AFWIJZING VAN DE INTERNERING VAN
D.E BEKLAAGDE NIET ONTVANKELI.JI<E
VOORZIENING.

1'' Niet ontvanke!Jjk •is de voorziening

tegen een besclnkldng· van de raadka~
mer waarbj_j de internedng van de
beklaagde , wordt afgewezen, daar
zodanige beschikking niet in laatste
aanleg is. ge,wezen (1). (Art. 8 We't
Bescherm. Maatsch.; art. 407, eer.ste
lid, Sv.) ·
2" Geen

2" VOORZIENING

IN

CASSATIE

BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN BESLISSING VAN DE RAADKAMER
WAARBIJ WORDT BEVOLE01 DAT DE STUKKEN
AAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF

cassatieberoep kan worden
ingesteld tegen de beslissing van de
raadkamer r-vaarb1j,. kra.chtens w:t. 133
Sv., wordt bevolen dat de stukken van

(1) Cass. 24 feb. 1969 (A.C

1~69,

594).

-557het, onderzoek zullen worden toegestu.urd aan df! procureurcgeneraal bij
het hoi van·· beroep, en een beschikking tot gevangennemiJig wordt gege·ven, . met toepassing. van art. 134 van
dat Wetboek en van art. 3 Wet
20 apn"J 1874 (1).

6" Op het cassatieberoep dat de beschul-

digde tegen het an·est tot verwijzing
naar het Hoi van Assisen. heeft ingesteld v66r het verstrijken van de
teimJjn van tien vnje dagen na de
betekening . en van de tennijn van
art. 296 Sv., doet het Hoi enkel
uitspraak over de schending van de
wetten 1nzake bevoegdheid van de
onderzoeksgerechten en van het Hoi
van Assisen en onderzoekt het de
nietigheden waanran sprake is in
art. 299 Sv. of die voortvloeien uit
niet-inachtneming van de wetten tot
invoering van een debat op tegenspraak voor de kamer van inbesclwldigingstelling en tot regeling van het
taalgebruik vo01· die kamer (3). (Artt.
299 tot 416 Sv.)

Niet ontvankelijk, b~j gebrek aan
belang, is het cassatieberoep tegen het
arrest Fan de kamer van inbeschuldigingstelling dat het hager beroep van
een verdachte tegen een beschikking
van de raadkameJ; waarbij wordt
bevolen dat (ie stukken aan de procureur-generaal zullen worden toegestuurd en een beschikking tot gevangenneming wordt gegeFen, niet ontvankelijk verklaart, nu de kamer van•
. ,inbeschuldigingstelling zelf moet on-'
derzoekttn ~n pnderzoch,t heeft · of er
(DE Wl:\:\E)
voldoende gronden iijn voor verwij-·
ARH.EST
zing naar het vonnisgerecht en of er
geen term en zijn om een ·beschikking
tot gevangenne.r;ning te geven. (Artt:
RET HOF; - Gelet op de bestre221 tot 239 Sv.)
den arresten, op 27 juni 1978 en

3"

4" Niet ontvankeiljk is het cassatiebe-

roep tegen een arrest van de kamer
van inbeschuldJ/;ingstelling waarbij
deskundigen .worden aangesteld om te
ondei·zoeken of de verdachte zich, ten
t~jde van de te z~jnen laste gelegde
feiten bevo17d in een staat als bedoeld
in .a1;t. 1 wet Bescherm. folaatsch., nu
die beslissing geen eindbeslissing is,
, in. ae zin VC/11 art. 416 Sv., en geen
ujtspi·aak dc)et over een geschil inzake
bevoegdheid. '
5" Nu een verdachte z1jn verzoek tot

inobservatiestelling en internenng
. opnieyw. voor het VOIJJ}isgerec]Jt mag
brengen, kan geen cassatieberofp worden ingesteld tegen de beslissing van
een kamer van Jnbeschuldigingstelling
tot' afw~jzing van· .zijn verzoek om
internering; daar die besliss1ng geen
{!indbeslissing is ,en geen uitsp1·aak
ddet over een geschil iJizake bevoegdheid (2).

(1) Cass., 21 feb. 1966 (Bull. en Pas., 1966, I,
566).
(2) Cass., 21 jan. 1935 (Bull. en Pas., 1935, I,
125}. :Over een bes)issing tot afwijzing van het
verzoek om de verdachte in observatie te
stellen, i·aadpl. Cass., 10 mei 1955 (jbid., 1965, I,
964).

28 november 1978 gewezen door de
kamer van inbeschuldigingstelling
van het Hof van Beroep te Gent, en
op de bestreden beschikkingen,
beide op 19 mei 1978 gewezen door
de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Gent;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beschikking van
de raadkamer waarbij :
A. het door eiser ingediende verzoek tot internering wordt afgewezen:
Overwegende dat tegen zodanige
beslissing hoger beroep openstaat
ingevolge artikel 8 van de wet van
9 april 1930, zoals vervangen door
artikel 1 van de wet van 1 juli 1964
tot bescherming van de maatschappij;
Dat die beslissing derhalve niet in
laatste aanleg is gewezen en, ingevolge artikel 407, eerste lid, van het
Wetboek van Strafvordering, niet
vatbaar is voor cassatieberoep;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

(3} Cass., 13 sept. 1977 (A.C., 1978, 53}.

-558geven,
de
bestreden
niet-ontvan het onderzoek en de overige in vankelijkverklaring voor eiser geen
artikel 133 van het Wetboek van belang kon opleveren;
Strafvordering vermelde stukken
Dat de voorziening mitsdien niet
door de procureur des Konings ontvankelijk is bij gebrek aan
onverwijld zullen worden toege- belang;
stuurd aan de procureur-generaal,
B. deskundigen benoemd worden
en een beschikking tot gevangenne- om te onderzoeken of eiser zich
ming wordt gegeven :
bevindt dan wel ten tijde van de ten
Ovei'Wegende dat zodanige uit- laste gelegde feiten bevond in een
spraken, die door de raadkamer staat als bedoeld in artikel 1 van de
respectievelijk moeten en kunnen wet tot bescherming van de
worden gedaan wanneer zij van maatschappij :
oordeel is dat het feit strafbaar is
Overwegende dat zodanige beslismet criminele straffen en dat de sing geen eindbeslissing is in de zin
tenlastelegging tegen de verdachte van artikel 416 van het Wetboek van
voldoende gegrond is, nochtans Strafvordering en dat zij evenmin
slechts worden gedaan onvermin- uitspraak doet over een geschil
derd het volledige onderzoek van de ,inzake bevoegdheid;
gegevens van het dossier, waartoe
Dat de voorziening, mede gelet op
de kamer van inbeschuldigingstelling verplicht is over te gaan inge- wat hierna sub III, A, zal worden
volge de artikelen 221 tot 239 van gezegd, niet ontvankelijk is;
het genoemde wetboek; dat die
III. In zoverre de voorziening
beslissingen van de raadkamer gericht is tegen het arrest van
aldus krachtens de wet onderworpen zijn aan de controle van het hof 28 november 1978, waarbij :
van beroep waaronder zij ressorA. het verzoek tot internering
teert;
wordt verworpen :
Overwegende dat, nu eiser zijn
Dat zij derhalve wegens hun a~~d verzoek tot inobservatiestelling en
en hun voorwerp niet vatbaar ZIJn tot internering opnieuw kan indienen bij het vonnisgerecht, de
voor cassatieberoep;
bestreden beslissing, genomen door
Dat de voorziening niet ontvanke- een onderzoekgerecht, geen ei:ridbeslissing is in de zin van artikel 416
lijk is;
van het Wetboek van Strafvordering; dat zij evenmin uitspraak doet
II. In zoverre de voorziening over een geschil inzake bevoegdgericht is tegen het arrest van heid;
27 juni 1978, waarbij
Dat de voorziening mitsdien niet
A. het hoger . beroep van eiser ontvankelijk is;
tegen de hiervoren sub I, B, verB. eiser in staat van beschuldimelde beslissingen van de raadka- ging naar het hof van assisen wordt
mer niet ontvankelijk wordt ver- verwezen en een beschikking tot
klaard:
gevangenneming wordt gegeven :
Overwegende dat, nu de kamer
Over het middel hieruit afgeleid
van inbeschuldigingstelling reeds
dat
de termijnen die op straffe van
ingevolge de beschikking van de
verval zijn voorgeschreven; zijn
raadkamer zelf verplicht was te miskend, zodat de rechten van de
onderzoeken en onderzocht heeft of verdediging zijn gekrenkt :
er voldoende gronden zijn voor
Overwegende dat het middel bij
verwijzing naar het ':'?nnisgerecht
en of er termen ZIJn om een gebrek aan pauwkeurigheid niet
beschikking tot gevangenneming 'te ontvan~elijk is;
B. Bevolen wordt dat de stukken
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En overwegende dat bij het
arrest, wat de beschikking tot
gevangenneming betreft, de substanW~le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven vormen in acht zijn
genomen en dat de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen; dat,
wat de beschikking tot verwijzing
betreft, het arrest geen van die
schendingen van de wet bevat en
niet is aangetast door een van die
nietigheden, welke in de huidige
stand van het geding, voor onderzoek aan het Hof kunnen worden
onderworpen;

met de strafvordering voor het strafgerecht, impliceert dat die partij de
rechtsvordering tot vergoeding van
dezelfde schade niet tegeiJjkertijd vo01·
beide gerechten mag brengen (1).
2" Het slachtoffer van een misdnj"f kan,

nadat het zijn rechtsvordenng vo01·
het burgeriljk gerecht heeft gebracht
daazvan afstand doen en zich vo01· het
strafgerecht bui-gel"iijke partij stellen,
en omgekeerd (2). (Impliciet).
(STEFFENS T. S.E.G.I.M.-S.A.H.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1978 door het
Om die redenen, en ongeacht het . Hof van Beroep te Antwerpen geweoverige van het middel, dat enkel zen;
betrekking heeft op de afwijzing
van de internering, waartegen de
I. In zoverre de voorziening
voorziening niet ontvankelijk is, gericht is tegen de beslissing op de
verwerpt de voorziening; veroordeelt strafvordering :
eiser in de kost.en.
Overwegende dat de substantiiHe
16 januari 1979 - 2" k~mer - Voorzit- of op straffe van ·nietigheid voorgeter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor- schreven rechtsvormen in acht zijn
zitter- Verslaggevez·: de h. Soetaert- genomen en de beslissing overeenGelijkluidende conclusie van de h. Bal- komstig de wet is gewezen;
let, advocaat-generaal.

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering :
2" KAMER - 16 januari 1979

1" BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - RECHTSVORDERING TOT VERGOEDl:'>IG VAN DE DOOR EEN MISDRIJF VEROORZAAKTE SCHADE - KEUZE VOOR DE BENADEELDE PARTIJ TUSSEN HET BURGERLIJK
GERECHT EN HET STRAFGERECHT DIE
KEUZE IMPLICEERT DAT DEZELFDE RECHTSVORDERING NIET TEGELIJKERTIJD VOOR
BEIDE GERECHTEN MAG WORDEN GEBRACHT.

2° BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - RECHTSVORDERING TOT VERGOEDING VAN DE DOOR EEN MISDRIJF VEROORZAAKTE SCHADE RECHTSVORDERING
VOOR HET BURGERLIJK GERECHT GEBRACHT
- AFSTAND EN OPTREDEN ALS BURGERLUKE PARTIJ VOOR HET STRAFGERECHT TOELAATBAARHEI!).

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 4 van de wet van
17 april 1878, houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, 1, 2, 29 en 565 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het arrest, rechtdoende op
burgerrechtelijk gebied, bij hervorming
van het beroepen vonnis, de vordering
van de burgerlijke partij (thans verweerster) ontvankelijk en gegrond verklaart,
zulks op grond dat niets zich verzet
tegen het feit dat de burgerlijke partij,
die reeds op 21 november 1975 voor de
burgerlijke rechter een vordering had
ingesteld tot veroordeling van eiser tot
het betalen van een bedrag van
1.800.929 frank, zich op 5 november 1976
voor de strafrechter stelde voor ditzelfde

1" ArNkel 4 Wet 17 april 1878 dat aan de

door een misdrijf benadeelde partij de
keuze laat de rechtsvordering tot vergoeding van de door haar geleden
schade te vervolgen hetzij voor het
burgel"iijk gerecht hetzij tegelijkertijd

(1) Cass., 13 jan. 1969 (A.C, 1969, 465) en
noot 1.
(2) Raadpl. de noot get. L.C. onder Cass.,
27 mei 1943 (Bull. en Pas., 1943, I, 207),
blz. 214.

-560bedrag, dat artikel 29 van het Gerechtel'ijk Wetboek, met betrekking tot de
aanhangigheid, ter zake niet van toepassing is, de in dit wetboek gestelde regels,
naar laid van artikel 2, van toepassing
zijnde op aile rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden
door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingeri of door rechtsbegihselen,
waarvan de toepassing niet verenigbaar
!s met de toepassing van de bepalingen
van dit wetboek, dat artikel 4 van de wet
van 17 april 1878, hetwelk niet uitdrukkelijk werd opgeheven, aan deze aangelegenheid de oplossing biedt, dat dit
artikel niet aileen de voorwaarden
bepaalt volgens welke de burgerlijke
rechtsvordering, strekkende tot de vergoeding van een schade op grond van
een misdrijf, voor de strafrechter rnag
worden vervolgd, maar bovendien aan de
burgerlijke rechter de verplichting
oplegt om, ingeval. er zich aanhangigheid
zou voordoen, de behandeling van de
voor hem gestelde vordering op te schorten tot definitief uitspraak werd gedaan
over de strafvordering,
terwijl, artikel 4 van de wet van
17 april 1878, houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, de voorwaarden bepaalt waarop de
burgerlijke rechtsvordering tot herstel
van schade, veroorzaakt door een misdrijf, kan vervolgd worden, hetzij voor
de burgerlijke, hetzij voor de strafrechter; .dit artikel tevens bepaalt dat de
burgerlijke rechtsvordering, afzonderlijk
vervolgd voor de burgerlijke rechtbank,
geschorst is, zolang niet definitief is
beslist over de strafvordering die v66r of
gedurende de burgerlijke rechtsvordering is ingesteld; dit artikel geenszins
inhoudt dat de burgerlijke rechtsvordec
ring, terzelfdertijd en voor dezelfde
rechters vervolgd als de strafvordering,
dezelfde' vordering afzonderlijk vervolgd
voor de burgerlijke rechtbank, primeert;
derhalve, in geval van aanhangigheid
tussen beide burgerlijke rechtsvorderingen, de regels van het Gerechtelijk
Wetboek van toepassing zijn, zodat de .
rechters ih hager betoep, door te beslissen dat artikel 4 van de wet van
17 april 1878 voor deze aangelegenheid
de oplossing biedt en dat artikel 29 van
het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing is, de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen schenden :

schade werd veroorzaakt, de keuze
laat de rechtsvordering tot vergoeding van de schade in te stellen
hetzij voor het burgerlijk gerecht
hetzij, tegelijkertijd met de strafvordering, voor het strafgerecht, voor
die partij het verbod impliceert om
vergoeding van dezelfde schade
tegelijkertijd voor beide · gerechten
te vorderen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de civielrechtelijke vordering die verweerster voor het strafgerecht heeft ingesteld hetzelfde
voorwerp heeft en, impliciet, dat zij
oak dezelfde oorzaak heeft als de
re<::htsvordering
die
verweerster
reeds aanhangig had gemaakt voor
de burgerlijke rechtbank;
Overwegende dat, nu noch uit het
arrest noch uit enig ander stuk
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat verweerster afstand
had gedaan van de aanleg voor de
burgerlijke rechtbank, het hof van
beroep niet wettig kon beslissen dat
de civielrechtelijke vordering ontvankelijk was;
Dat het middel gegrond is;

Overwegende dat artikel 4 van de
wet van 27 april 1878, dat aan de
partij aan wie door een misdrijf

REGELING

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre het
uitspraak doet op de civielrechtelijke vordering; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
16 januari 1979 - 2" kamer - VoOJ·zitter en verslaggever : ridder de Schaetzen
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Ballet, advocaat-generaal - Advocaat
mr. Biitzler.
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lPROCUREUR-GENERAAL BIJ ' HET ' 'HOF
1
1
· i BEibEP 'T E BRUSSEI;
ORIOWO)_~

VAN

i.

· ARREST ( vertaling)
, , .I

'·

~;J!E:'r, HOF;'' _:__ ·:9:el~t , op ,,tlet ve(i·zoekschrift tot . regeling ,v~n recl,J,tsgebied dat op 19 december 1978 is .
ingediend . I dobr
de ' procureurgeneraal bij ·het Hof van : Beroep te
Bi·ussel; I I . ' r I
<
' I
'
'
.
I I 1'1 .,
I/
Owrwegende qat ,de raadkamer
van de .Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussek bij • beschikking van
22 september 1978 Ayekammi ola ·
Rewayli b 'riowo, geboren te Hesha .
(l'{igeri~r op 3. Il}aart'' 1950, 1 .,:onder
va,ste · verblijfplaiftS in ·Belgie, als
voorlopig . gehechte · naar de correctionele rechtbank 1verwezen heeft
ter zake ' dat hij,1 ·in: ·het gerechtelijk
arrondissement •' Brussel ' 'en· 1• in
samenhang ··elders in Belgie, tusseri
8 l:m 25 'august\.Is 1978 : A: met
bearieglijk' opzet of met het ' oogmerk .om te schaden, in autlie.1,1tieke
en openbm;e geschriften, \\' in handels- en bankgeschriften of in !private . ges~hriften, 1yalsheid gepl!'!~gd
heeft, hetzij door, valse· h~mdteke
nil'J.gen,• • hetzij door , ·namaking ' of
vei.-valsing van geschriften of handte~eningen, he~zij d.o'o r ., overeenko.msten, '' 'beschikkingen, verbintenissen'' of schuldbevrijding(m J alseiij~·. qp te mak~ n of .dpor ze' achteraf
I

';f1

0) Cass., 21 juni '1978 (•A.C., I1978, 1236).

,_

._ .r

in de akten in te voegen', mmlij'_ door
toevoeging ·• of v~rvalsi-n g' ' van bedihgen1 van! verklar'ingen 1bf ' 'v an ! feiten
die deze akten ten l doel! h'add.en ·op
te nemen en vast te stellen,'i dobrdat
hij namelijk ': I
lt'>.l
J ,·
I

·

I

';I

l'

I

f I Jl

'

1) op ·9 augustuq 197~, , met
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om, te' ~cha'd Em ,' ddor· d'E~ 'poli'tie
van Schaarbeek ee-H vals' 1itlentitE!itsc.
getuigschrift heeft' · dobn · dps'teilen
onde'r ' de i'ngebeelde naaM\ia N 1lsola
Johri OrioWo 1
· : · ''J
,!.J n
1

;

I

\
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. ~J .. P~ .

I
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) I ; ,,,

,21
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augu$tus 1) ,9},8',,, .JP~t
bedneghJ k opzet of met 1 J:l.~.t 1 qpg1
merk om te .schaden, door de rijks. wachtbrigade'1 Sc,ha'aro ~ek he't 'ri·oces~verbaal ,ni·.- 3462 valsel1]!{ heeft
doen dpstell'en I r op naa'M van I1sola
John, en ine't hetzelfd~ bedheglljk
opzet cif met hetzEHf&\1ooginef'k oill
te rSChadeil. van 1 'de l ,gezegde I valse
stukken ., ' geb{·Jik
heeft j ' gemaakt
')
weten
d e dI at ze vals
wai'en;
,
I
I t ·-:_;.
i I
I
: •. 4. (1
B. op 24 ,augustus 1978 : ten
nadele van de naamloze •, vennootschap GB-Inno-BM, een pakjer- kaas
en vier pakjes : sigaretten, ., ,ter
waarde van honder~ achtendertig
frank ;
bedrieglijk
weg~eno'rrren
, heeft;
• ': '· 'r'
,.,
·~.r dJ,' ·r
I

,

)f

1

I

•

.I

I

)

C als vreemdeling terugge;we~~n
werd . bij . mill\sterieel , 1 qesluit vaq
J7 mei 1978, dat hem bete.ke!ld 1werd
op 26 J mei , 1978, en , in , h~~ ,J Rij~
binneng~komen , is , o~ er yei·)Jlev~p
heeft zonder bijzondere ryJ.achtiging
van de Minister van Justit!~; 1 , ',. rf,.
D. in het . openbam·, een ·naam
heeft aangenomen die hem niet
toekwam,• te ) · weten
de'
rlaahl'''
Isbla
'
'
\
I\
.
Johp qw<;nyo;
1 ,
I·,
Overwegende dat het Hof ,. van
Beroep te Brussel zich• •bij· zijn
arrest van 15 november 1978 onbevoegd heeft verklaard om van het
geheel van de aan beklaagde ten
laste ,gelegde feiten k~nrtis te
nemen, . op grand dat' ' enerzijds de
feiten van valsheid en gebruik van
val~e stukken 1;( tE;!nlastelegging _~A. 1
en A 2) bij de antikelen ([ 96,, 197 'en
214 ' van het Strafwetboek stra£baar
zijn gesteld met cr-i minele1 straffen
~

I

•

,
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maar door de raadkamer niet wette- ·
lijk in wanbedrijven werden omgezet bij gebreke van aanwijzing van
verzachtende .omstandigheden, en
dat anderzij~s de andere ten laste
gelegde feiten samenhangen met de
ten laste gelegde feiten van valsheid
in geschriften;
Over;wegende dat de beslissing
van de raadkamer en de beslissing
van het hof van beroep beide in
kracht van gewijsde zijn getreden
en dat uit hun onderlinge tegenstrijdigheid een conflict van rechtsmacht is ontstaan dat de rechtsgang
belemmert;
Overwegende dat de sub A 1 en
A 2 ten laste gelegde misdrijven
zoals zij thans omschreven zijn, .
strafbaar zijn met opsluiting en dat
de andere ten laste gelegde feiten
met die misdrijven lijken samen te
haugen; dat de raadkamer in verband met de tenlasteleggingen A
1 en A 2 geen gewag heeft gemaakt
van verzachtende omstandigheden
en dat het hof van beroep derhalve
onbevoegd was om van de zaak
ken.,...;~ tf> nemen;
Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de beschikking van de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van 22 september 1978: beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar de kamer van
nbeschuldigingstelling van het Hof
·an Beroep te Brussel.
17 januari 1979- 2' kamer- VoOJ·zitvei·slEiggever : de h. Legros,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclzisie van mevr·. Liekendael, advocaat-generaal.

GESLOTEN TJJDENS DE VERDACHTE ,PERIODE
- NIETIGHEID ~ VOORWAARDE.

2° FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK
AKKOORD EN FAILLI.SSEMENTSAKKOORD - WETBOEK VAN KOOPHANDEL, ART. 445, EERSTE EN TWEEDE LID _:
HUUROVEREENKOMST
EN
'MERKOVERDRACHT DOOR DE GEFAILI.:J';ERDE GESLOTEN
TIJDENS DE VERDACHTE PERIO'DE :_ VASTSTELLING OAT DE DOOR DE ME.i)ECONTRACTANT BETAALDE PRIJS BEDUIDEND LAGER
LAG DAN DE HANDELSWAARDE VAN DE BIJ
DE OVEREENKOMSTEN VERWORVEN GOEDEREN - NIETIGVERKLARING VAN DE OVEREENKOMSTEN- WETTIGHEID.

3° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - lVJIDDEL DAT HET HOF ERTOE
ZOU VERPLICHTEN FEITELIJKE GEGEVENS ,NA,
TE GAAN- NIET ONTVANKELIJK lVIIDDEL.

4° VONNISSEN EN ARRE;STEN -

BURGERLIJKE ZAKEN HEROPENING VAN DE
DEBATTEN VOORWAARDEN WAARONDER
DIE HEROPENING DOOR EEN VERSCHIJNENDE
PARTIJ ·KAN WORDEN GEVRAAGD:

5° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN- VERZOEK VAN EEN VE~
SCHIJNENDE PARTIJ OM DE DEBAITEN TE
HEROPENEN - VASTSTELLING OAT DE AANGEVOERDE GEGEVENS GEEN NIEUW FElT VAN
OVERWEGEND BELANG OPLEVEREN -· VERWERPING VAN HET VER,ZOEK- WETTIGHEID.

1"
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1" FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK
AKKOORD EN FAILLISSEMENTS_:
AKKOORD- WETBOEK VAN KOOPHANDEL, ART. 445, EERSTE" EN TWEEDE LID OVEREENKOMSTEN DOOR DE GEFAILLEERDE •

Nietig en zonde1· ·gevolg' te1i aanzien
van de boedel, wanneer zij gedaan zijn
in de b~j art. 445, eerste lid, bepaalde
omstandigheden zijn o.a. aile handelingen waardoor de eigendom van
roerende of onroerende goederen om
niet worden overgedragen, alsmede de
handelingen, ven'ichtingen of overeen~
komsten, vergeldend of onde1: bezwarende titel, indien de waarde 1~an
hetgeen door de gefailleerde is gegeven, aanzienlijk gToter is dan de
waarde van hetgeen hij daarvoor heeft
gekregen. (Art. 445, eerste en tvveede
lid, Kh.)

2"

Wettelijk verantwoord is het an·est
waarbij de door de gefailleerde vennootschap
tijdens
de
verdachte
pedode gesloten huurovereenko.mst en
merkoverdracht nietig ei1 zonder
gevoJg· worden verklaard, als het vaststelt dat de pdjs va/J de door de
medecontractant verworven goederen
beduidend lager lag dan de handelswaarde van die goederen ten tijde van
de overeenkomsten. (Art. 445, eerste
en tweede.lid, Kh.)

-5633" Niet ontvankelijk is het middel dat

het Hof zou vezplichten
gegevens na te gaan (1).

feitelijke

4" Een verschijnende partij kan de hez·-

opening van de debatten slechts vragen indien zij gedurende het beraad
een nieuw stuk of feit van overwegend
belang ontdekt (2). (Art. 772, Ger. W.)
5" Wettelijk verantwoord is de verwer-

ping door de rechter van de vordeiing
van een verschijnende part~j tot heropening van de debatten, als de rechter erop wijst dat de door die partij
aangevoerde gegevens wegens de vaststellingen van zijn beslissing niet ter
zake dienend zijn en mitsdien geen
nieuw feit van overwegend belang
opleveren
(• LES NOUVELLES FORGES DE CINEY, N.V. T. LE.
BOULENGE EN DE REYTERE Q.Q.)
ARREST ( vel'ta]ing)

HET HOF; - Gelet op het bestre-,
den arrest, op 24 maart 1978 door
het Hof van. Beroep te Luik gewezen;

Over het.eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 445, tweede lid, van het
Wetboek van Koophandel, 16 tot 19 van
de algemene handelswet van 15 decemb~r 1872, die Titel III van Boek I van het
Wetboek van Koophandel uitmaakt,
77 tot 88 van de. bij koninklijk besluit
van 30 november 1935 gecoordineerde
wetten op de · handelsvennqotschappen,
die Titel IX van Boek I van het Wetboek
van Koophandel uitmaken, zoals gewijzigd bij de wetten van 1 december 1953
en 14 maart 1968, 4, 5, 7 van de wet van
17 juli 1975 betreffende de boekhouding
en de jaarrekening van de ondernemingen,
doordat. het arrest de tussen de gefailleerde vennootschap en eiseres gesloten
huurovereenkomst en merkoverdracht
pietig verk1aart en eiseres veroordeelt
om aan de verweerders qualitate qua
.een miljoen frank schadevergoeding te
betalen wegens tergend en roekeloos
hqger beroep, op grond dat uit de

(1) Cass., 11 jan. 1979 (A.C.,1979, 251); raadpl.
in strafzaken, Cass., 23 mei 1978 (ibid., 1978,
1119).
(2) Cass., 20 nov. 1975 (A.C., 1976, 368).

gegevens zelf van de zaak blijkt dat de
bij het tweede lid van artikel 445
gestelde voorwaarde, te weten dat de
waarde van hetgeen door de gefailleerde
tijdens de verdachte periode werd gegeven aanzienlijk diegene overtreft van
hetgeen hij daarvoor heeft gekregen, ten
deze vervuld is : nu namelijk het enige
fabrieksmerk dat op de te koop gestelde
werd aangebracht, overgedragen werd
tegen een - nog steeds onbetaalde prijs van 100.000 frarik en tegen een volkomen van de goede wil van de
overnemer afhangende - uitkering van
tien percent op de van alle lasteil vrije
:nettowinst gedurende drie jaar, blijkt
de tegenprestatie voor die overdracht
beduidend minder te bedragen dan de
handelswaarde van dat merk, terwijl
overigens het aangeboden hum·geld van
500.000 frank per jaar voor handelsgebouwen die in de balans op 105 miljoen
gewaarde~rd worden, bespottelijk aandoet; dat het belang van de curatoren bij
hun vordering zonder meer duidelijk is
vermits de nietigverklaring van de tij~
dens de verdachte periode gesloten overeenkomsten het hun mogelijk maakt
200 arbeidsplaatsen te behouden, de
betaling van aanzienlijke opzeggingsvergoedingen te ve1:mijden en over . qe
overdracht van het bedrijf vrijelijk te
onderhandelen met alle kans op succes;
dat de overgedragen goederen op het
ogenblik zelf van hun overd1:acht derhalve een vaste waarde bezaten; dat men
anders niet goed inziet welke bedoeling
of welk belang eiseres bij de verwerving
ervan kan hebben gehad,
terwzjl, eerste onderdeel, eiseres in
haar conclusie in hoger beroep ,uitdrukkelijk - en zonder op. dat punt door het
arrest te worden tegengesproken betoogde dat zij bij het overnemen van
het fabrieksmerk en van de hum·overeenkomst, net zoals de curatoren, alleen
de redding van het bedi·ijf en van de
daaraan verbonden arbeidsplaatsen op
het oog heeft gehad; het arrest uit die
vaststellingen niet wettig kan afleiden
dat de door eiseres voor de verworven
goederen betaalde prijs ·duidelijk lager
lag dan de handelswaarde die de bewuste goederen ten tijde van de overeenkomsten bezaten (schending van de
artikel 97 van de Grondwet, 445,. tweede
lid, van het Wetboek van Koophandel);
tweede onderdeel, nu eiseres als. vennootschap opgericht werd om in samenwerking met het Staatssecretariaat voor
Waalse Streekeconomie het bedrijf en de
arbeidsplaatsen van de gefailleerde vennootschap te redden, het arrest de liti-

-564gieuze handelingen verhietigt zonder dat
bewezen is dat die handelingen nadelig
waren voor de boedel (schending van
artikel 445, tweede lid, van het Wetboek
van Koophandel);
derde onderdeel het arrest niet
bepaalt hoeveel. de handelswaarde van
het fabrieksmerk en van de gebouwen
ten tijde van de vernietigde handelingEm
dan wei bedroeg; de berekening van de
nettowinsten niet ,afhangt van de goede
wil van de eiseres en de balanswaarde
van de gebouwen niets gemeens heeft
1net hun handelswaarde; het onder die
omstandigheden onmogelijk is de vernietiging van de litigieuze alden op haar
wettelijkheid te onderzoeken (schending
van de artikelen 16 tot 19 van de wet
van 15 december. 1872, 77 tot 80 van' het
koninklijk besluit. van 30 november 1935,
4, 5, 7 van de wet van 17 juli 1975, 445,
tweede lid, van het Wetboek van Koophiu'ldel en 97 van de. Grondwet) :

Wat de eerste twee onderdelen
betreft :
Overwegende dat de bewering
van eiseres volgens welke << zij bij
het overnemen van het fabrieksmerk en van de huurovereenkomst
.de redding van het bedrijf en van
de daar.aan verbonden arbeidsplaatsen op het oog heeft gehad >> door
het arrest beantwoord wordt met de
overweging « dat het hier, hoe dan
ook, niet de vraag is
of de
oprichting van appellante (thans
eiseres) dienstig en wenselijk was,
... maar wei of de prijzen waartegen
de aan de gefailleerde vennootschap
toebehorende waarden werden overgedragen, redelijk waren >>;
Dat het arrest in dat verband
melding maakt van de in het middel
weergegeven overwegingen, waaruit
het wettig heeft kunnen afleiden dat
eiseres de goederen verworven heeft
tegen een prijs .die beduidend lager
.lag dan de handelswaarde die de
bewuste goederen ten tijde van de
overeenkomsten bezaten en dat die
overeenkomsten derhalve nietig en
zonder gevolg dienen verklaard te
worden;
. Dat geen van die beide onderde.l,en van .het middel kan worden
aangenomen;

onderdeel
het
tweede
:
Overwegende dat de toetsing van
het middel het Hof zou verplichten
tot beoordeling van feitelijke gegevens;
Dat dit onderdeel van het middel
recht en feiten vermengt eri derhalve niet oritvankelijk is;
Wat

betn~ft

Over het t;l,eede middel, afgelei.d uit
de schending van de artikelen 97 vim de
Grondwet, 445, tweede lid, van het
Wetboek van Koophandel, 772, 773 en
1042 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het Rrrest, na te hebben
beslist dat er . geen grond bestaat tot
heropening van de debatten, de tussen
de gefailleerde vennootschap en eiseres
gesloten huurbvereenkorilst en merkoverdracht verhietigt en eiseres veroordeelt om aan de verweerders qualitate
qua een miljoen frank schadevergoeding
uit te keren wegens tergend en roekeloos hoger beroep, op grond dat eiseres
een verzoek tot heropenirig van de
debatten heeft ingediend en daarbij
steunde op het bestaan van een door
bedrijfsrevisor .Rochette opgesteld rapport waarover de verweerders zouden
beschikken of waarvari zij althans kennis zouden dragen; dat die verweerders
verklaren volkomen onkundig te · zijn
van het bewuste expertiseverslag dat
opgemaakt werd ten verzoeke van de
Valor~groep die een participatie heeft in
de eisende vennootschap; dat de verweerders verzeke1;en dat zij weliswaar
aan de expert aile gewenste boekhoudkundige inlichtingen hebben verschaft
ten behoeve van zijn opdracht maar dat
zij hoegenaamd niet bij machte zijn dat
buiten de debatten staande verslag over
te leggen; dat men hier niet te doen
heeft met een ilieuw stuk ·of feit vim
overwegend belang dat gedurende het
beraad ontdekt werd en dat de heropening van de debatten verantwoordt, ·
terwijl, ee1·ste onderdeel, eiseres in
haar verzoek tot heropening van de
debatten betoogde dat uit het litigieuze
verslag of uit de desbetreffende gegevens waarover de verweerders beschikten duidelijk bleek dat de overdracht
van de huurovereenkomst en van het
fabrieksmerk - welke overdracht· verweerders wilden vernietigd zien. - in
billijke omstandigheden gebeurd was;
het aiTest de litigieuze overeenkomsten
vernietigt en het verzoek tot heropening
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conclusie te antwoorden (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
· tweede. onderdeel, nu op grand van
bedoeld 'vei·slag of van vroeger onbe~
kende gegevens dienaangaande aangetdond wei·d dat de litigie'uz~ overdrachten orider billijke voorwaarden zijn
gebeurd, zulks een nieuw feit van overwegend belang opleverde dat de heropening van de debatten verantwoorclde
(schending van de artikelen 445, tweede
lid, van het Wetboek van Koophandel,
772, 773 en 1042 van het Gel'echtelijk
Wetboek);
dez;de onderdeel, ...

Wat de eerste twee onderdelen
betreft :
Ove1'wegende dat. uit bet antwnord op de eerste. twee .onderdelen
van bet.eerste middel blijkt dat. bet
anest een beslissing regelmatig met
redenen omkleedt en een wettelijk
verantwoordt volgens welke eiseres
de goederen verworven heeft tegen
een prijs die beduidend laget lag
d~m de ):landelswaarde .die de .. bewuste goederen ten. tijde van de
.overeenkomsten bezaten en die
overeenkomsten derbalve nietig en
zonder gevolg dienen verkla.ard te
worden;
Dat bet arrest aldus ondubbelzinnig beslist beeft dat de overdracbt
van de huurovereenkomst en van
het fabheksmerk niet onder billijke
voOTwaarden was gebeurd en dat
het derl;lalve ook wettig heeft kunnen beslissen dat de door eiseres
te1: staving van haar verzoek tot
heropening van de clebatten aangevoerde gegevens wegens de vaststellingen van die beslissing niet ter
zake dienend waren en mitsdien
geen nieuw feit van overwegencl
belang opleverden dat de heropening van de debatten zou verantwoorden;
Dat geen van die beide onderdelen van· het mid del kan worden
aangenomen;
Wat het dercle ondercleel. betreft :
Dat o~derhavig ondercleel van het
midd.el feitelijke gronclslag.mist;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
17 januari 1979
2' kamer
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor~
litter - Verslaggever : de h. Clason Gejjjkluidende conclusie van mevr. LiE~
kendael, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Houtekier en Dassesse.

1" IvniER, 18 januari 1979

HUUR VAN GOEDEREN -

PACHT
VERKOOP TIT DE HA:\D VAX HET GEPACHTE
GOED - VERKOOP i\IET l\IISKE:\XIXG •\'AN DE
RECHTEN VAN VOORKOOP VAN DE PACHTER
VORDERIXG TOT :'\,\i\STIXG ,£)! INDEPLAATSSTELLI!'IG - \'ER>JARI:\G DOOR VER,
LOOP VA:-1 DRIE i\IAAXDE:.! TE REKEi\E:-1 VAN
DE KENi\ISGE\'I:'>JG VA:.! DE VERKOOP
KE:\'
NISGEVI:\G- BEG RIP.

vVanneer az:t. ,51, vierde lid, V('!Vat -,in
,, az;t. 1 Pachtwet 4 nov. 1969 bepaalt d,it,
b/i. verkoop uit de hand, de vordeniJg
tot n[wsting en incieplaatsstellii. '{ verjaart " door ve1loop' van drie muapclen
'te rekenen van de kennis.g·eving i-·an
deze verkoop aan de pachter. "· vei·w~jst het iwodza},;eli,jk {lEWr de kenni-?geving; zoals z1j' . is geregeld . bij
art. .48.1, v~jfde lid, d. w.z.. de ken]lisgevJiJg door de instrumenterende. aml;tenaar met vennelding van de vooi·wi~arden en 1-:an de. pnjs van de
verkoop (1).
(VERBURGH A., GOVAERT T. \'ERBCRGH G., WILLE:\!~. HCYS)
ARREST ( J!ertaJing)

HET HOF; den vonnis, op
hoger beroep
Rechtbank van
Brugge;

Gelet op het bestre.27 januari 1976 in
gewezen door de
Eerste Aanleg te

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de ar,tikelen 97 van de
Grondwet, 1108, 1109, 1110, 1117, 1711,
1736, 1737 van het Burgerlijk Wetboek, ~.

(1) Raadpl., Cass., 8 jan, 1971 \.l.C, 197.1,
444) en Rep. noti/riill, d. VIII, v" Haux, door
A. CLOsm;, i1rs. 254 en 279.

-5664, 6, 7, 8 en 47 ~e1vat in de wet van zodat er onvolledig op de conclusie van
4 november 1969 tot wijziging van de de eisers geantwoord werd en deze
pachtwetgeving en van de wetgeving motivering dubbelzinnig en duister is
betreffende het recht van voorkoop ten daar er niet kan uitgemaakt worden
gunste van huurders van Iandeigendom- waarom er geen onderscheid . tussen
men, die afdeling 3 van hoofdstuk II van verhuring en verpachting gemaakt werd
titel VIII van boek III van het Burgerlijk (schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1108, 1109, 1110, 1117 en
Wetboek vormt,
·
doordat het vonnis enerzijds voor 1711 van het Burgerlijk Wetboek);
recht zegt dat verweerster Willems
tweede onderdeel, het feit dat de
Maria, inzake de verkoop van het huis eisers, die het huis van verweerster
met aanhorigheden en grond gelegen te Verburgh Germana, kochten voor vrij
Houtave, Oostendsesteenweg 26, in de van gebruik, vervolgens aan verweerster
plaats wordt gesteld van de eisers, zijnde Willems Maria, opzegging gaven van het
de kopers, mits betaling aan verweerster huurcontract en in hun dagvaarding tot
Verburgh Germana, zijnde de verkoop- geldigverklaring van deze opzegging verster, van de som van 200.000 frank, en meldden dat het huis aan haar verhuurd
anderzijds de door de eisers ingestelde was, geenszins inhoudt dat de eisers niet
tussenvordering tot nietigverklaring van zouden gedwaald hebben aangaande het
deze verkoop ongegrond verklaart om de feit dat deze verhuring een. landpacht
redenen dat, nu de authentieke verkoop- was; dat de verschillen inzake beschikakte van 9 augustus 1971 vermeldt dat baarheid van het huis tussen de gewone
het goed vrij van gebruik is, het veelbe- huishuur en de Iandpacht zo belangrijk
tekenend is dat de eisers op geen enkel zijn dat de kennis van de verhuring, die
ogenblik enig protest formuleerden de eisers zouden gehad hebben, de
tegen de bezetting van de verkochte dwaling bij hen, omtrent het voorwerp
goederen door verweerster Willems; de of de bepalende oorzaak van de verkoop,
eisers daarbij een aangetekende opzeg- nu integendeel het huis verpacht was,
ging betekenden, hetgeen op zich zelf niet
uitsluit
(schending
van
de
reeds een aanwijzing was van het artikelen 1108, 1109, 1110, 1117, 1711,
bestaan van een huurovereenkomst; ten 1736, 1737 van het Burgerlijk Wetboek, 1,
slotte de eisers in hun dagvaarding tot 4, 6, 7, 8 en 47 v~rvat in de wet van
geldigverklaring van de opzegging ver- 4 november 1969);
meldden dat de verkochte goederen
derde onderdeel, het feit dat de eise!•s
bezet waren krachtens een niet geschre- niet wisten dat het hen verkochte huis
ven huurovereenkomst; in de gestelde door verweerster Verburgh Germana,
omstandigheden de eisers niet kunnen aan verweerster Willems Maria, verpacht
staande houden dat zij uitsluitend tot was onder toepassing van de wet van
het sluiten van de betwiste verkoop 4 november 1969 op de landpacht, nu de
gebracht werden ingevolge dwaling eisers dat huis kochten om het onmidnopens een essentiele hoedanigheid van dellijk te bewonen, derhalve een dwaling
de verkochte zaak, met name de moge- van de eisers uitmaakte omtrent het
lijkheid om onmiddellijk het vrij gebruik voorwerp of in aile geval omtrent de
van de verkochte goederen te hebben; bepalende oorzaak van de verkoop, ook
klaarblijkelijk waren kopers en verko- al zouden de eisers geweten hebben dat
pers zich maar a! te goed bewust van de het huis verhuurd was (schending van
werkelijke toedracht van de zaak en de artikelen 1108, 1109, 1110, 1117, 1711,
hebben zij een risico gelopen, door de 1736, 1737 van het Burgerlijk Wetboek, 1,
voorschriften in verband met bet recht 4, 6, 7, 8, 47 vervat in de wet van
van voorkoop niet te eerbiedigen, ·
4 november 1969) :
terwijl, eerste onderdeel, de eisers in
Wat de drie onderdelen samen
hun conclusie hun vordering tot nietigheid van de verkoop wegens dwaling betreft :
uitdrukkelijk steunden op bet feit dat zij
Overwegende dat het vorinis zich
het huis gekocht hadden om het onmid- er niet toe beperkt vast te stellen
dellijk zelf te bewonen en zij niet wisten
dat het verhuurd of verpacht was; dat dat de eisers wisten dat het door
het vonnis deze vordering verwerpt hen gekochte goed het voorwerp
omdat de eisers wisten dat er een uitmaakte van een huurovereenhuurovereenkomst was maar zich geens- komst, maar verder erop wijst dat
zins l.litspreekt over de vraag of de « de kopers en verkopers klaarblijeisers wisten dat het goed verpacht was, kelijk maar a! te goed zich bewust
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van de zaa~ en vrijwillig eeR risico
heb])en gelopen, door de voorschriften in verband met het recht van
voorkoop niet te eerbiedigen >>;
Dat het vonnis aldus impliciet
maar zeker beslist dat de eisers
wisten dat het goed verpacht was;
Dat het middel op een · onjuiste
Tnterp1:etatie van het vonnis steurit
,en derhalve feitelijke grondslag
mist;.
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 48.1, lid 5,
51, lid 4, vervat in de wet van
4 .npvember 1969 tot. wijziging van de
pachtwetgeving en van de wetgeving
betreffende het recht van voorkoop ten
gunste van de huurders van larideigendommen, die afdeling. 3 van hoofdstuk II
van titel VIII van . hoek III van .het
Burgerlijk Wetboek vormt en 2261 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis voor recht zegt dat
verweerster Willems Maria, inzake de·
ver_koop van bet huis met aanhorigheden
en
grond
gelegen
te
Houtave,
Oostendsesteenweg 26, in de plaats
worcj.t gestelcj. van de eisers, zijnde de
kopers, mits betaling aan verweerster
Verburgh G~rmana, zijnde de verkoopster, van de som van 200.000 frank, om
de redenen dat de kennisgeving, naar
dewelke door artikel 51, lid 4, van de
pachtwet verwezen wo1:dt, deze .is waarvan sprake irt artikel 48.1, lid 5, waar
~Jepaald wordt dat de instrumenterende
ambtenaar die een akte van verkoop uit
de hand aan iemand anders dan aan de
pachter heeft verleden, van de prijs en
de voorwaarden daarvan aan de pachter
:rrtoet !}ennis .geven binnen een maand
na de 1~egistratie;- dat verni.its er ten deze
geen kennisgeving plaats greep overeenkomstig. artikel 48.1, lid 5, de toepasselijke v'ervaltei·mijn dan ook deze is van
'twee jaar,
terw1jl, eerste onderdeel, de kennisgeving van de verkoop aan de pachter
zoals yereist door artikel51, lid 4, van de
pachtwet niet onder:worpen is aan
.bepaalde formaliteiten en niet moet
uitgaan van de notaris die de .akte van
verkoop opgesteld heeft (schending van
de artikelen 48.1, lid 5, en 51, lid 4,
vervat in de ·wet van 4 november 1969);
'tweede onderdeel, de eisers si:aande
hielden, zonder op ditpunt tegengesproken te worden, dat zij met aangetekerid

schrijven van 11 augustus 1971 · aan
verweerster Willems Maria, van de verkoop kennis gegeven hadden, zodat alsdan de vervaltermijn van drie maanden
begon te !open en de vordering tot
indeplaatsstelling door verweerster Willems Maria, met exploot van 18 augustus 1972 ingesteld, verjaard was (schending van alle ingeroepen bepalingen) :

W at beide onderdelen- sam en
betreft :
Overwegende dat wanneer artikel 51, lid 4, vervat in artikel I van
de wet van 4 november 1969 bepaalt
dat, bij verkoop uit de hand, de
vordering tot naasting en indeplaatsstelling verjaart « door verloop
van drie maanden te rekenen van
de kennisgeving van deze verkoop
aan de pachter >>, het noodzakelijk
verwijst naar de kennisgeving, zoals
zij geregeld is bij artikEil 48.1, lid 5,
di t wil zeggen gedaan door de
instrumenterende ambtenaar met
vermelding van de voorwaarden en
van de prijs van de verkoop;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers ln
de kosten.
18 januari 1979
1' kamer
Voorzitter : de h. Wauters, eerste vooi'~
zitter - Verslaggever : de h. Meeus Gejjjkluidende conclusie van de· h. Charles,
eerste
advocaat-generaal
Advocaat: mr. Houtekier.

1'
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AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST)

(BUITEN

SCHADE TEN
GEVOLGE VAN EEN GEMEENSCHAPPELI.JKE
FOUT VAN VERSCHEIDENE PERSONEN- AANDEEL VAN EEN lEDER IN DE SCHADE .~
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER RECHTER DIE BESLIST DAT EEN VAN DE
DADERS GEEN DEEL HEEFT IN DE SCHADEONWETTIGHEID.

Hoewel de rechter op onaantastbare
w1jze oordeelt hoe ernstig de tout is
Fan een ieder die schade heeft berokkend en op grand daarvan iedei·s
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Over het middel afgeleid uit de schending van bet algemeen rechtsbeginsel
betreffende .de bijdrageplicht aan de
schuld van medeschuldenaars en van de
artikelen 1213, 1251, 3", 1350, 3", 1354,
1382, 1383 van bet Burgerlijk Wetboek,
23; 24; 25, 26 van het Gerechtelijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben
beslist dat zowel eiseres al,s verweerster
een fout in noodzakelijk oorzakelijk
verb<md met de twee litigieuze verkeersongevallen van 28 februari 1970 hadden
bef(aan en ze dienvolge~s beiden in
sohdum te hebben veroordeeld om .de
benadeelden geheel of gedeeltelijk voor
de geleden schade te vergoeden, op de
vorderingen in vrijwaring die zij wederzijds hadden ingesteld, het beroepen
vonnis van 27 juni 1974; wijzigt voor wat
deze verhalen in vrijwaring betreft en
verklaart : enerzij<;ls, dat de vordering in
vrijwaring van eiseres tegen verweerster
ongegrond is en dat eiseres veroordeeld
wordt in de kosten van deze vordering
en van haar. beroep tegen verweerster,
anderzijds, dat de vordering in vrijwaring van verweerster tegen eiseres in
haar geheel gegrond is zodat eiseres
verweerster moet vrijwaren voor aile
veroordelingen ten laste van deze laatste
uitgesproken en tevens veroordeeld
wordt in de kosten, en dit op grond : dat
geen fout of tekortkoming aan de stacl
Aritwei·pen, thans verweerster, kan ver-

we ten worden in haar verl:wuding .tot
eiseres eq., dat inclien de stad Antwerpen
aansprakelijk were! verklaard voor cje
litigieuze ongevallen dit uitsluitend het
·gevolg was van de fout van eiseres,
tenvijl, doo1' alzo te ·beslissen aangaande de voorinelde wederzijdse vorderingen in vrijwaring, het arrest,
eerste onderdeel, miskent dat, wanneer een ongeval te wijten is aan
meerdere fout.en waarvoor verschillende
persohen aansprakelijk zijn, deze perso~
nen in hun onderlinge verhoudingen
gehouden zijn bij te dragen tot de
schadevergoeding naar evenredigheid
van de invloed l'l'elke hun onderscheiden
fouten hadden op het ontstaan van het.
ongeval
(schending
van
de
artie
kelen 1213, 1251, 3", 1382 en 1383 van het
Burger!ijk Wetboek en van het algemeep
rechtsbeginsel dat de grondslag vormt
van de artikelen 1213 en 1251 van het
Burgerlijk Wetboek ei1 volgens hetwelk
onder· medeschuldenaars elkeen moet
bijdragen tot de last van ,de schu!d ir:
verhouding met zijn dee! of zijn belang);
· tweede onderdeel, het gezag 'van het
gewijsde · miskent dat verbonden is aan
zijn eigen beslissfngen, die, op de vorderin:gen van de door de Jitigieuze ongeval~
len benadeelden, vastgesteld hebben dat
de Stad Antwei·pen, evenals eiseres, een
fout heeft begaan in noodzakelijk 6orzakelijk verband met de betrokken ongevallen en ze beiden in solidum veroordeelcl hebben om de· dooi· hun, fouten
veroorzaakte
schade _ te
vergoeden
(scheriding van de ai·tikelen 23, 24, 25,
26 van bet Gerechtelijk Wetboek, 1350,
3", en 1354 van het Burgerlijk Wetboek),,
derde onderdeel, zijn voormelde
beslissingen aangaande de wederzijdse
vorderingen in vdjwaring op tegenstrijdige motieven steunt, daar bet tegenstrijdig en onverenigbaar is enerzijds
aan te nemen dat de Stad Antwerpen
evenals eiseres een fout heeft begaan in
oorzakelijk verband met die ongevallen
en anderzijds te beweren dat haar geen
enkele fout kan verweten worden in
haar vei·houding tot eiseres en· dat
indien zij aa)lsprakelijk is verklaard
voor dezelfde ongevallen dit uitsluitend
bet gevolg was van de fout van. eiseres
(schending van artikel 97 _van de
Gronciwet) :

(1) Cass., 21 okt. 19i7 (A.C, 1978, 242);
raadpl. Cuss., 17 feb. 1978 (ibid., 1978, 722) en
3lmaart 1949 (Bull. et Pus., 1949, !, 255).
,

Wat het eerste onderdeel b('treft :·
Overwegende dat, in verband met
de ongevallen -van 28 februari 1970,
het arrest, naast de aansprakelijk-

c?andeel in. de .Schade in hun onderlinge. verhouding bepaalt, kan h~j ech.ter niet beslissen dat in deze onder··
linge verhouding een van de daders
geen dee/ .heeft in de schade, zonde1.·
meteen het oorzakel~J]c verband tussen
de lout van die dader en de aan een
derde veroorzaakte schade te negeren
(1). (Alitt. 1382 en 1383 B.W.)
(• DREDG!:\G 1:"/TERNATIO:\'AL , N.C. T. STAD
A;\/TWERPE:-1)
ARREST (

vertafing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 april 1977 door het
Hof van Beroep te Antwerpen (in de
voorzienirig bij materiele vergissing : Brussel) gewezen;
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en Vandermeulen, ook de aansprakelijkheid van eiseres en van verweerster aanhoudt en dienvolgens
oorcleelt dat deze laatsten in solidu)Jl gehouden zijn om, naargelang
het . geval, de schade geheel of
gedeeltelijk te vergoeden;
Over'f'egende dat de aansprakelijkheid van eiseres wordt gestoeld
op haar nalatigheid om de vereiste
vootzorgsmaatregelen te treffen om
t.e vdot.komen dat door de werken,
die zij :. uitvoerde, in de nabijheid
va'n een openpare weg, een gevaarlijke toestand voor de weggebrui~ers ontstond;
Overwegende dat ten laste van
veryveerster Wordt aangehouden :
dat zij zich, na de ongevallen . te
wijten · aan ijsgang die zich hadden
voorgedaan op 6 februari 1970 en
26 februari 1970, rekenschap moest
geven van de gevaarlijke toestand
ter plaatse met blijvend karakter
alleszins tijdens de winter; dat zij
oak alsdan moest weten dat S.G.D.
(ei.seres) verzuimde gevolg te geven
aan; haar waarschuwingen, zodat zij
zelf <lringep.d de vereiste maatregeleh moest treffen om de veiligheid
van. de weg te verzekeren door het
aanbreqgen van een behoorlijke
signalisatie; dat, indien dit niet
vol.stond ter. beveiliging van de. weggebr.uikers, de weg voor alle verkeer
moest
afgesloten
worden;
dat
slechts kan vastgesteld worden dat
de stad Antwerpen deze laatste
maatre~el laattijdig nam, wanneer
zich opnieuw zeer ernstige ongevallen hadden voorgedaan;
Overwegende dat het arrest, op de
vorQ.ering tot vrijwaring van eiseres
tegen verweerster en tegen anderen,
onder meer oordeelt « dat in de
mate dat deze vordering. steunt op
de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, geen fout, van
w~lke aard ook, in hoof de van de in
vrijwaring geroepen partijen wordt
bewezen waardoor deze partijen tot
vrijwaring van S.G.D. (eiseres) zouden gehouden zijn; dat geen enkele
tekortkoming aan de stad Antwer-

pen kan verweten worden in haar
verhouding tot S.G.D.; dat, indien de
<>tad Antwerpen aansprakelijk werd
verklaard voor de ongevallen Vranken en Vandermeulen dit uitsluitend het gevolg was van de fout van
S.G.D.»;
Overwegende dat het arrest, Op de
vordering tot vrijwaring van ver-'
weerster tegen eiseres, oordeelt
« dat de aansprakelijkheid van de
stad Antwerpen voor de litigieuze
ongevallen volledig tot stand kwam
ingevolge de fout van S.G.D. (eise-'
res); dat zonder deze fout de stad
Antwerpen niet verplicht was tot
het nemen van veiligheidsmaatregelen; dat S.G.D. bijgevolg de stad
Antwerpen moet vrijwaren voor -aBe
veroordelingen die lastens haar uit~
gesproken worden irtgevolge deze
ongevallen »;
Overwegende dat, zo de rechter ih
voorkomend geval op onaantastbare
wijze de zwaarwichtigheid van de
respectieve fouten van de aanspra-'
kelijke daders zou kunnen beoordelen en op grond daar·van ieders
aandeel in de schade in hun onderlinge verhouding zou kunnen bepa..:
len, hij echter niet kan oordelen dat
in deze onderlinge verhouding een
van de daders geen deel van de
schade zal dragen, zonder meteen
het oorzakelijk verband tussen de
fout van die dader en de aan de
derde veroorzaakte schade te negeren;
Overwegende dat de omstandigheid dat in de onderlinge verhouding van eiseres en verweerster een
fout wordt gereleveerd, met name
dat eerstgenoemde geen gevolg gaf
aan de verwittigirigeri van laatstgenoemde, daaraan geen afbreuk doet,
vermits de fout in oorzakelijk ver-_
band met de schade van de derde,
waarop de bijdrageverplichting van
de medeschuldenaar steunt, ten
deze juist wordt afgeleid uit het feit
dat verweerster, wetende dat geen
gevolg aan de verwittigingen werd
gegeven, niet zelf de nodige maatregelen nam, zodat bedoelde omstandigheid, zo zij gebeurlijk in aanmer-
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king zou kunnen genomen worden
om de onderlinge zwaarwichtigheid
af te wegen van de fouten, die tot
de schade hebben bijgedragen, niet
tot een volledige ontheffing van de
bijdrageverplichting kan leiden zonder in strijd te komen met de
vaststellingen waarop de. medeaansprakelijkheid . van
verweerster
wordt g'egrond;
Overwegende dat daaruit volgt
dat het arrest, door te beslissen
zoals hiervoren is vermeld op de
wederzijdse eisen in vrijwaring van
eiseres en van verweerster, de
artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel in dit onderdeel
gegrond is;
Om die redenen, en zonder acht
te slaan op het tweede en het .derde
onderdeel. van . het middel, die tot
geen .ruimere . cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest,
doch aileen in zoverre het enerzijds
de vordering in vrijwaring van eiseres tegen verweerster als ongegrond
hee~t .afgewezen en eiseres heeft
veroordeeld in de kosten van deze
vordering en van haar beroep tegen
verweerster. en anderzijds de vordering in vr.ijwaring van verweerster
tegen eiseres in haar geheel
gegrond heeft verk1aard zodat eiseres verweerster moet vrijwaren voor
aile veroordelingen lastens deze
laatste uitgesproken en tevens veroordeeld wordt in de .kosten van
deze voi'dering; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal worden
gemaakt op de kant van de gedeel-·
telijk vernietigde beslissing; houdt
de kosten aan en zegt dat erover
door de feitenrechter. zal worden.
beslist; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Btussel.
18 januari 1979 _
1• kamer _
Voorzitter : de h. Wautei·s, eetste voorc·
zitter ~ Verslaggever : de h. Boon ....:...
Geiljkluidende conqlusie van de h. Charles, .eerste
advocaat-generaal
Advocaten ·
mrs. Houtekiei· en De
Bruyn
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BEwrjs DOOR GESCHRIIT BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER,
LIJKE ZAKEN - APPELVERZOEKSCHRIFf EN
CONCLUSIE - UITLEGGING DOOR DE FEITENRECHTER :_. UITLEGGING NIET VERENIGBMR
MET DIE AKTEN -IN HUN GEHEEL - MISKENNING VAN DE )3EWIJSKRACHTVAN DE AKTEN ...
'·

'

.'

BEWIJS -

De bewijskr<!cht V<!n de ·- akten wordt
miskend · door de beslissing die aan
een <!ppelverzoekschrift en aan de
conclusie van een partij een uitleggi.(Jg
geeft welke niet vet·enigbaar ,is. 1J1el de
betekenis en de draagwijdtf! van aile
. gedingstukken,: de rechtei· m.ag me~
name ·de draagwijdte van een a an bod
van bewijs niet beperken door te
steunen op een passus uit de motieveti
van ·de conclusie, zonder acht te slaan
op het bes.chifrkende gedeelte van die
conclusie. en op dat van het appeluer~
zoekschrift U). (Artt. 1319, )320 .¢n
132? B.W.)
(DE GREEF
T. " SOCIETE PE DlSTR!BUTIQN NOUVELLE :>
N.y.)

ARREST •

· HET HOF; _.:._ Gelet op het bestreden 'arrest, op 21 'december 1977
door· het Arbeidshof te. Brussef
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de s~he~
dirig van de artikelen 1319, i320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 870,
915, 1042 van het Gerechtelijk Wetbo~k,
1, 3, § 1 en 4, 4bis, 20 van de bij ·het
koninklijk besluit van 20 juli 1955
gecoordineerde · wetten · betreffende de
arbeidsovereenkomst voor bedienden,
gewijzigd bij de. wet van . 21 · novembe.r 1969, en 97 van de Grondwet,. ',[.
dooi·dat het arrest de .rechtsvordering
van eiser tot veroordeling va.n verweerster om een verbrekingsvergoeding van
360.000 frank en het ·vakantiegeld · te
betalen niet gegrond verklaait omdat het
beding van proeftijd" dat schrifteltjkwordt vastgesteld, . hetzij v66r de
indiensttreding. van de. bediende, hetzjj
uiterlijk op• -het tijdstip ,waa1;op hij. ,in
d.ienst treedt, dit wil zeggen· op · hef
, tijdstip waarop hij ~P h;tpunt ~taat pet
(1)
641):

Rdactpi. ¢'as~ ..

2,7 jan.

197~ (A, C., I~7a,_

-571zijn werkzaamheden te beginnen, vol- koninklijk besluit van 20 juli '19.55
doet aan de vereisten van artikel 3 van gecoordineerde wetten, 870, 915 en
de gecoordineerde wetten betreffende. de 1042 van het Gerechtelijk Wetboek) :
arbeidsovereenkomst voor bedienden en
Wat het eerste onderdeel betreft :
geldig, is; dat daarentegen nietig is het
beding van . proeftijd. dat schriftelijk
Overwegende dat eiser · zowel :in
wordt vastgesteld wanneer de werkne- het dispositief van zijn appelver;..
mer met de effectieve uitvoering van
zijn cont11act is begonnen; dat eiser zoekschrift als in dat van zijn
precies in .. dat verband in de motieven conclusie van hoger beroep had
van zijn hoofdconclusie vroeg om door• gevraagd door alle rechtsmiddel~n
alle rechtsmiddelen te mogen bewijzen te mogen bewijz'en dat de bl'!ef vari
dat. de ondertekening pas in de loop van 2 september 1975 hem pas in de
de dag van 2 september 1975 heeft loop van de namiddag van die
plaatsgehad; dat dit beWijsaanbod niet 2 september 1975_ was voorgelegd,
ter zake dienend is; dat dit verzoek tot terwijl hij reeds de morgen van
bewijslevering.immers had moeten slaan
op · het feit
dat de
brief van dezelfde dag met zijn-werkzaamlfe.-:
··
2 september 1975 pas na de indiensttre- · den was ,begonnen;
Overwegende dat het arrest dit
ding van eiser werd ondertekend; dat dit
verzoek. tot bewijslevering dus moet verzoek tot bewijslevering afwijst
worden .afgewezen; dat tot .besluit het op gro:nd dat eiser .in de m6tiv.e1:ing
litigieuze beding van proeftijd binnen de van
zijn
hoofdconclusie
had
bij de •wet voorgeschreven tijd werd
gevraagd
door.
alle
rechtsmiddelen
ondertekend; .
te1·w~jl, eerste onderdeel, eiser in het
dispositief van zijn appelverzoekschrift
en van zijn hoofdcqnclu~ie had aangeboden te bewijzen dat « de brief met als
datum 2 september hem pas in, de loop
van de n;imiddag ·va,n die- dag wei·d
aangeboden, terwijl hij zijn werkzaamheden reeds de m01'gen van dezelfde dag
had aangevangen »; het arrest, dobr dif
bewijsaanbod als niet ter ·zake dienend
te vetwerpen, omdat het geen betrekking. had oP het feit dat eiser de brief
niet had· ondertekend na zijn indiensttreding, de bewijskracht iniskent van die
in hun· geheel_ ~eschouwde al}ten en dit
bewijsaanbod op njet passende gronden
verwerpt . (schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van bet Burgerlijk
Wetboek, 97 \'an de Grondwet, 1, 3, § 1
en · 4, 4bis en ·· 20 van het bij het
koninklijk besluit van 20 juli · 1955.
gecoordineerde wetten) :

tweede onderdeel, het beding van
proeftijd op straffe van nietigheid schriftelijk moet worden vastgesteld uiterlijk
op het tijdstip waarop eiser op het punt
stond met zijn · werk te beginnen, zodat
het• arrest ten onrechte, wegens irrelevantie, afwijzend beschi.kt op voormeld
bewijsaanbod vail eiser in :verband met
het feit dat de akte met het beding van
proeftijd hem was· aangeboden nadat hij
inet de' uitvoering van zijn werk was
begonnen (schending· van· de artikelen i,
3, § 1 en' 4, 4bis, 20 van de bij het

te mogen .bewijzen dat de ondertekening pas in de loop van de dag
van 2 september 1975 had plaatsgehad1 dat dit bewijsaanbod niet ter
zake ·dienE.md was, ·· omdat !;let \Terzoek tot bewijsh?vering had· rhoetEm
slaan op het feit dat de brief van
· 2 september H)75 pas na de
indiensttreding
van eiser was
ondertekend :
Overwegende dat de rechters , bij
. de interpretatie van de akten van de
partijen rekening moeten houden
met het geheel van de uitgelegde
akten; dat het · arbeidshof, door
aileen te steunen op, de '/Vij;<:e
waarop eiser zijn bewijsaanbod iri
een passage van .de motivering van
zijn conclusie · had gefonriuleerd,
zonder acht te slaan op de wijze
waarop het in het dispositief van
het appelverzoekschrift ' en van de
conclusie was gesteld, 'en :doot ·e·r
aldus de draagwijdte van te beper~
ken, de bewijskracht van die in huri
gehee~ besch()uwde a.kten, miskent; .-·'
Dat het ·eerste ondei·deel van ·het
middel gegrohd is;
·· '
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gem<uikt
op de · kant van de , v:ernietigde

-572beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat de feitenrechter erover zal
beslissen; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Bergen.
22 januari 1979 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter
"7""
Verslaggever : de h. Mahillon GelJjkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal Advocaten
mrs. Houtekier en De Gryse.
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ARBEIDSONGEVAL DEELTELIJKE
BEG RIP.

BLIJVENDE GEARBEIDSONGESCHIKTHEID -

Voor de toepassing van de Arbeidsongevallenwet moet de bhjvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid worden
beoordeeld ten aanzien van aile beroepen die de getroffene op 'regelmatige
wijze nag zou kunnen uitoefenen en
niet uitsluitend ten aanzien van het
beroep dat hij op het ogenblik van het
ongeval uitoefende (1). (Artt. 1 en 24,
eerste lid, Arbeidsongevailenwet.)
(LA BELGIQUE INDUSTRIELLE T, VRANCKEN)
ARREST

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 december 1977 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1 en 24, inzonderbeid lid 1, van de arbeidsongevailenwet
van 10 april 1971 en 97 van de Grondwet,
doordat het
arrest het rapport
bekrachtigt van de deskundige die bij
bet arrest alvorens recbt te doen van
15 juni 1976 van het arbeidsbof werd
aangesteld, en verweerder 3 pet. blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid (invaliditeit) toekent wegens letsels die hij
op 24 januari 1974 bij een arbeidsongeval aan de rechterknie heeft opgelopen;·
op grond « dat die ongeschiktheid des te
meer weerslag beeft op de waarde van
de getroffene op de arbeidsmarkt daar
de linkerknie reeds gewond was » en dat
« de getroffene wegens zijn beroep,
namelijk buizenfitter bij de naamloze

(1) Cass., 19 dec. 1973 (A.C, 1974, 448).

vennootschap Cockerill, vee! gebruik
moet 'maken
van
zijn
onderste
ledematen » 1

terwijl, eerste onderdeel, die motivering niet antwoordt · op de conclusie
waarin eiseres, na erop gewezen te
hebben dat, volgens ,de deskundige, de
blijvende gedeeltelijke invaliditeit (ongeschiktheid) van 3 pet. « blijkbaar weinig
weerslag kc:ln hebben op de capaciteit
van de getroffene, hoewel het aspect vai1
de linkerknie ... op den duur een ongun"
stiger invloed zou kunnen hebben op de
anatomische en functionele toestand van
de rechterknie ... ''• betoogde dat uit dit
deskundigenrapport kan worden afgeleid
dat de aan verweerder toegekende, graad.
van blijvende gedeeltelijke invaliditeit
(ongeschiktheid) zonder invloed is op de
algemene arbeidsmarkt en dat er, der-.
halve, geen sprake kan zijn van invaliditeit (ongeschiktheid), waaruit volgt dat
het arrest niet regelmatig met ·redenen:
is omk!eed (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
tweede pnderdeel, voormelde gronden
van. het arrest in bet onzekere laten o(
het arbeidshof, pij de vergoeding. van
verweerder op basis van een blijvende
gedeeltelijke ongescbiktheid van .3 pet.,
de aantasting van bet economisch potentieel van verweerder b'eoordeelt ten aanzien van de algemene arbeidsmarkt,
zoals de artikelen 1 en 24, inzonderhfid,
lid 1, van de arbeidsongeval!enwet van
10 april 1~71 voorschrijven, dan we!,
integendeel 1 zoa.ls diezelfde wetsb~palin
gen verbieden, aileen op grond v;;~n het
door verweerder uitgeoefende beroep,
waaruit volgt dat .het arrest de toepas~
sing van die artikelen. 1 en 24. niet
wettelijk verantwoordt · (schending vim
de artikelen 1 en 24, inzonderheid lid 1,
van
de
arbeidsongevailenwet
van
10 april 1971) en dat het in elk geval zijn
beslissing niet regelmatig met i·edenen
omkleedt (schending van artikei 97 'van
de Grondwe~);
derde onderdeel, het economisch
potentieel van de getroffene van ,een
arbeidsongeval
met
een
blijvende
gedeeltelijke ongeschiktheid, krachtem
de artikelen 1 en 24, inzonderheid lid 1,
van
de
arbeidsongevailenwet
van
10 april 1971, moet worden beoordeeld
op grond van de algemene arbeidsmarkt,
zodat het arrest, dat zijn beslissing
aileen verantwoordt op basis van ,het
door verweerder uitgeoefende beroep,
een miskenning inhoudt van de . regels

-573betreffende de vergoeding van de schadelijke gevolgen van de blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid ten gevolge van
· een arbeidsongeval en, ·bijgevolg, niet
wettelijk is verantwoord ten aanzien van
·de· artikelen 1 en 24, inzonderheid lid 1,
·van de wet van 10 april 1971) (schending
·van die beide wetsbepalingen);
vierde bnderdeel, de vaststelling van
het arrest dat, daar de Jinkerknie van
verweerder gewond is, .de ongeschiktheid
van de rechterknie des te meer weerslag
heeft op de waarde van verweerder op
de arbeidsmarkt, de beslissing onwettig
maakt, daar, krachtens de artikelen 1
en 24, inzonderheid lid 1, van de wet van
10' april 1971, wegens de fi:n'faitaire aard
van het wettelijk stelsel inzake vergoeding van de arbeidsongevallen, de blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de .getr<;>ffene ih haar geheel
moet worden beoord~eld en geen rekening mag worden gehouden met een
.ziekte- of path?logische. toestand van
v66r het ongeval (schending van de
artike!en 1 en 24, inzonderheid lid 1, van
de arbeidsongevallenwat van 10 april
1971) :

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat, voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, de blijvende
gedeeltelijke ongeschiktheid moet
worden beoordeeld ten aanzien van
aile beroepen ·die de door een
arbeidsongeval getroffen werknemer
nog op een regelmatige wijze kan
uitoefenen;
Overwegende dat, na .te hebben
vastgesteld « dat een ongeschiktheid
van 3 pet. wegens verwonding van
de rechterknie wordt toegekend »,
het arrest erop wijst dat « de
'getroffene we gens zijn beroep,
namelijk buizenfitter bij de naamloze vennootschap Cockerill, veel
gebruik moet maken van zijn
onderste ledematen »;
Dat het arrest met die overweging
zijn beslissing niet wettelijk veraritwoordt;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
Overwegende
dat,
krachtens ·
artikel ' ', 68 ' van de wet va),1
4 april· 1971, de kosten ten laste
moeten komen van eiseres;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; veroordeelt eiseres in de
kosten; verwijst de zaak naar het
Arbeidshor te B1'ussel.
22 januari 1979 --'- 3' kamer - VoOJ·zitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : d~ h. Closon - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet,
advocaat-generaal Advocaat : mr.

Fally.
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CASSATIEMIDDELEN -

DIENSTPLICHT
- MIDDEL GEGROND OP STUKKEN DIE !'\lET
. AAN DE HOGE MILITIERAAD ZIJN OVERGELEGD- NIET ONTVANKELIJK ~1IDDEL.

Niet ontvankellj'k is het cassatiemiddel
dat gegrond is op stukken die niet aan
de Hoge M1litieraad z1jn overgelegd
(1).
(TELLINGS)
ARREST

HET HOF, - Gelet op de bestreden beslissing, op 21 november 1978
door de Hoge MilHieraad gewezen;
Over het eerste middel, hieruit afgeleid dat de Hoge Militieraad eisers
aanvraag om uitstel afwijst,
tenvijl blijkens een door de universiteit van Luik op 6 december 1978
afgegeven getuigschrift eiser, voor het
academisch jaar 1978/1979, als regelmatig student is ingeschreven in de eerste
licentie sportgeneeskunde die twee. studiejaren omvat, en, wegens die inschrijving, de voorwaarden van artikel 10, § 4,
1", van de op 30 april 1962 gecoordineerde dienstplichtwetten vervuld zijn :

Overwegende dat het middel gegrond is op een op 6 december 1978 door de rector van de
universiteit van Luik uitgereikt
getuigschrift dat niet aan de Hoge
Militieraad werd voorgelegd;
Dat het derhalve niet ontvankelijk is;
(1) Cass., 12 juni 1978 (A.C., 1978, 1197).
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.om uitstel afwijst,
terwijl, bij de verschijning van
21 november 1978, die raad verklaard
heeft dat eiser in aanmerking kon
komen voor een uitstel na overlegging
van een getuigschrift waaruit blijkt dat
hij voor een studieperiode van minder
dan. drie jaar is ingeschreven :

(1); geen enkefe bepaling vim de wet

van 15 juni 1935 op het taafgebruik in
gerechtszaken verbiedt aan het ,Be!gisch-Luxembwgs. Instituut VOOJ' de
Wissel bij zijn jn het Nederlands
gestelde - verzoek betreffende een in
een
V!aamse gemeente wonende
beklaagde, verslagen te voegen die in
llet Frans ,z/in opgesteld (2). (Art. 6
W:B. 6 okt. 1944.)
(OWEL)

· ,Overwegende · dat het middel
ARREST.
st~unt op een verklar_ing van de
Hoge Militieraad die niet blijkt uit
de bestreden . beslissing en evenmin
HET HOF; - Geletop het bestreuit de andere stukken waarop het _den arrest, op 9 juni 1978 door het
Hof vermag acht te ~laau;
Hof van Beroep te Antwerpen geweDat het middel feitelijke grand- zen;
slag i:nist; ·
Over het eerste middel, afgeleid uit, d,e
schending van de artikelen 11, 31 en
33 van de wet' van ·15 juni 1935 op het
gebruik der taler1 in gerechtszaken,
doordat het strafdossier franstalige
: 22. jan~iu'i 1979 - 3" kamer - Voorzit.ter eil verslaggf(ver · : de h. Gerniers, verslagen van het Belgisch-Luxemburgs
afdelirigsvooi·zitter
Gelijkluiqende 'Insfituut voor de Wissel .bevat van de
conclusie van de h. Ballet, advocaat- hand 'van getuige Tavernier, en deze
laatste, tijdens
het
vooronderzoek,
generaal.
be)daagde, die de Franse taal niet machtig is, slechts met franst<tlige teksten van
voorschriften, dokumeriten en rapporten
van· het Belgisch-Luxemburgs Instituut
voor de Wissel benaderde (stuk 15, nr.
2~ KAMER- 23 januini 1979
XVII, rapport provisoire; · stuk XVIII,
1° 'WISSELCONTROLE VERVOLGING: premier rapport complementaire; stuk
XXIX, deuxieme rapport complemen. \;!\N OVERTREDINGF;N - VERVOLGING DOOR
l{ET OPENBAAR MINISTERIE INGESTELD OP -taire, stuk XX; schrijven van getuige
VERZOEi< VAI'J HET BELGISCH-Ll)):(EIVIBURGS _Tave~·nier), '
en doordat deze stukken werden bijINSTITUUT. VOOR. DE WISSEL - BEKLAAGDE
gevoegd bij de klacht en het strafdossier,
WONENDE IN 'EEN VLAAMSE GElVIEENTE en intrinsiek deel uitmaken van de
VERZOEK 'vAN HET BELGISCH-LUXEMBURGS
iNSTITUUT vooR DE \visimL IN HET NEDER- · eigenlijke klacht; de inleidende dagvaar. LANDS . OPGESTELD BIJ DAT VER.ZOEK
ding immers zelf verwijst naar talrijke
: GEVOEGDE STUKKEN )N• HET FRANS GESTELD
stukken van bet strafonderzoek en bij. :·__: GELDIGHEID'VAN HET VERZOEK.
horende dokumenten van het Belgischf
·1
Luxemburgs Instituut voor de Wissel
2°:TAALGEBRUIK- NEDERLANDSE TAAL _onder meer stukken nrs. 7, 11, 13, 42,

Om die rederien;
voorziening.

verwerpt de

-'FRI\NSE TAAL- STRAFZAKEN -- OVERTRED!NG VAN DE REGLEMENTERING INZAKE WIS. SELCO!\!TROLE ~ BEKLAAGDE WONENDE IN
- - i<:EN VLAAMSE GEMEENTE - VERZOEK VAN
.HET
BELGISCH-LUXEMBURGS
INSTITUUT
VOOR bE WISSEL IN HET NEDERLANDS OPGE.STELD- BIJ bAT VERZOEK GEVOEGDE STUK. )<EN IN HET FRANS GESTELD .~ GELDIGHEID
VAN HET VERZOEK.

·J? ·en 2° Overtredingen van· de reglementering inzake de wisselcontrole worden
ventolgd door het openbaar ministerie,
op
verzoek
van
het BelgischLuxeml)ui'[{s, lnstituut. voor, de Wissel

(1) Cass., 22 juli 1959 (Bull. en. Pas., 1959, I,
1135) .
(2) Raadpl. Cass., 12 nov. 1968 (A.C, 1969,
.277); LINDEMANS, Taalgebruik in gerechtszaken,
rir. 216.
· '
· ·
Zie FARESTIN-HELIE, Traite de l~nstructJon
crimJnelle, d!. I, nrs: 985 en vlg., inz. nrs, 1000
en 1057; wanneer de vervolging -volgens de wet
op een klacht ste'unt, inoet de aan de rechts·vordering ten grondslag liggende klacht i·egelmatig zijn.
·
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..~6,~n 59, waartussen het stuk; ni". 15 met

-~

· Over het tweede iniddel, afgeleid uit
de schending van de wet en· van het
algemeen rechtsprincipe betreffende de
eerbiediging van de rechten van de
verdediging, en uit het ·· verzuim van
substantiiHe of op ·straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen :

. fran.S:ta1ige qijyo~gip.gen g~bundeld ligt,
~odat zij bezwaarlijk als !outer toebehorend tot het · administratief vooronderJ':Oek . uitgevoerd .door het. BelgischLuX.embu,rgs. Instituut voor de Wissel
kunnen beschou,wd worden,
' er1 aricn·d,at 'dez~ ldacht waarvan de
· Overwegende dat het middel niet
'bijg,ev.oegdej stukken intrinsiek deeluitpjoakep, om vp01'melde re.denen een <;<kte nader preciseert waarin de ingeroevan recht::)phoiging is, o:ilderworpen aan pen schendingen en het. ingeroepen
de wet ·van 15 juni 1935, ei1 niet a1s verzuim. bestaan; .
;bui~engerechtelijke akte. kap bestefnpeld
Pat het middel bij gebrek aan
· w01:den; nu ze . werd overgenomen door
het openbiuir rilinisterie en in bet straf~ .·nauwkeurigheid · · niet ontvankelijk
onderzoek. en in de strafbundel, owaar- is;
Iiaai: 'vetwezert WOl'dt in de dagvaarding,
En overwegende dat de substan:inlefdende procedureakte,''
tiele of op straffe . van nietigheid
te1;wij1 de artikelen 11, ;n, 33 ya,ri de voorgeschteven rec).1tsvorineri in
wet van 15 juni 1935 bet gebruik van de acht zijn genomen en de beslissing
Nedel:landse taal voorschrijven voor de . overeenkomstig de wet is gewezen;
akteh van :I'echtspleging en· de proces~
sen-verbaal', 'dndervragingen en deskunOm <;lie. redenen, verwerpt de
tllgenondei·zoeken in het vboronderzoek,
behoudens in het laatste geval, •wanneer voorziening; veroordeelt eiser in de
de rechter ._anders beveelt, wat ten· deze kosten.
nieL het geval is; .bet door het 'arrest
23 januari 197.8 2'· kamer aangebaalde artikel 22 van de wet van
Voorzitter : baron Richard, voorzitter 15 juni 1935. eerder betrekking beeft op
bet geval van een nederlandsonkundige V,erslaggever : de h. Boon - Gelijkluireohtsonderhorige :in bet nederlandstalig .dende ·conclusie van de h. Colard, advo·recbtsgebied; · bet Wisselinstituut opge- caat-generaal.
ri.cht bij l;lesluitwet van 6 oktober; 1944, openbare instelling met rec).lts{Jersoonlijkheid, tweetalig . dient te zijn
:en de taaf vqn het ,rec)l:tsgel;lied dient te
eerbiedigen :
0

0

0

0

0

0

0

2'

Overwegende dat het· arrest vaststelto · • dat
de
klacht
van
g· augnstus 1974, uitgaande van het
Belgisch-Luxemburg:;; Instituut voor
de Wissel, in- het Nederlands is
gesteld en dat het·ganse' opsporingsortqei'zoek. en onderzoek plaats had
ili·:de taalvan eiser' (Nederlands);
··' Ove,rweg€nde' dat d.e wet van
juni 1935 het instituut niet ver;biedt 'bij · zijn ip hef Nederlands
opgestelde klacht ih het Frans opgestelde verslagen te voegen; · dat
-attikel 22. van· voormelde •wet eiser
·het r~echt ~verleende, binneD: de erin
·bepaalde termijn, een .vettaling van
de· bij · de· 'klacht gevoegde stukken
in de·taal'van de rechtspleging aan
'te vragen; 'dat het arrest vaststelt
'dat eiser naliet dat te doen;
·' ' Dat het" middeF derhalve faalt
criaar recht~ .
.

t:r
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1o. CHEQUE -

UITGIFTE IN HET BUITENLAND VAN. EEN CHEQUE ZONDER DEKKiNGCHEQUE GETROKKEN OP EEN BELGISCHE
BA:IiK - · OVERTREDiNG STRAFBAAR IN BEL-

GIE.

2° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

.. - STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID " RATIONE
. LOCI , CHEQUE ZONDER DEKKING
U!TGIFTE IN HET BUITENLAND .VAN EEN OP
EEN BELGISCHE BANK GETROKKEN CHEQUE
- BESTANDDEEL VAN HET MISDRIJF IN BELGIE GEPLEEGD .,- BEVO!':GDHEID VAN DE
BELGISCHE RECHTER.
o-

1" en .2" De . uitgifte

van een qheque
· zo11dez; dekking 1s een .samengesteld
misdriji; het vaJt onder de bevoegdheid van de Belgisch'e gerechteil, als
, eeno. van .de bestanddelen van .dat
. misdrijf geheej of ten dele in Belgie is
gepleegd, i.e. hetfeit dat de cheque is

-576getrokken op een rekening zonder misdrijf in Belgie was gepleegd, namedekking van een in Belgie gevestigde , lijk dat de overhandiging aan de nemer
was geschied in Belgie, en niet
bank (1),
andersom;
(GHAVA!Vll-LAHIDJI)
het tweede afgeleid uit de schending
ARREST
van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de bewijskracht van
HET HOF; - Gelet op het bestre- het door de nemer ondertekei1d attest,
den arrest, op 29 juni 1978 door het waarbij werd bevestigd dat de cheque
hem in Teheran (Iran) werd .pverhanHof van Beroep te Gent gewezen;
digd, zonder motivering ontkimt,
Over de dlie middelen samen,
terwijl dat attest bij het dospier werd
het eerste, afgeleid uit de schending gevoegd; de redengeving « dat er~kel J;net
van artikel 4 van het Strafwetboek en de elementen van het strafdossier .rekevan het algemeen rechtsbeginsel betre£- ning mag worden gehouden » de .verwerping zonder reden van dat stuk inhoudt;
fende de bewijslast in strafzaken,
het derde afgeleid uit de sdhending
doordat het arrest beslist « dat door
het onderzoek en bij de behandeling van van de bewijskracht van de stuk,ken van
,
de zaak door het Hof het ten laste van het strafdossier,
de beklaagde gelegde feit bewezen is
doordat het arrest oordeelt dat uit het
gebleven zoals het voor bewezen werd strafdossier en uit de verklaringen van
aangezien door de eerste rechter en dit eiser blijkt dat de overhandiging van
om de redenen door de eerste rechter bedoelde cheque aan de nemer in Belgie
aangehaald en door het Hof overgeno- geschiedde,
men en onder meer dat uit geen enkel
terwijl uit het str~;~fdossier en uit de
ander element van de bundel het bedoelde verklaringen enkel blijkt dat
afdoende bewijs geleverd wordt dat de de onderschrijving en de aanbieding tot
, besproken ch'eque werd ovethandigd of betaling in Belgie is geschied ,:
in omloop werd ,gebracht in Iran, waar!;,/
-, ·,1
van beklaagde nooit gewag heeft
Overwegende dat uit de stukken
gemaakt in zijn verklaringen gedurende waarop het Hof vermag acht te
het vooronderzoek. Het is enkel met de slaan blijkt dat eiser vervolgd werd
elementen van het strafdossier dat het om te Kuurne, op 30 juli 1977,
Hof rekening mag houden, hetgeen de
wetens en willens een bimkcheque
eerste rechter heeft gedaan >>,
terwijlluidens artikel 4 van het Straf- of enig · ander bij de wet van
wetboek het misdrijf, buiten het grond- 1 maart 1961 met de bankcheque
gebied van het Rijk door Belgen of door gelijkgesteld waardepapier uitgegevreemdelingen gepleegd, in Belgie niet ven te hebben zonder voorafgaand,
wordt gestraft dan in de gevallen bij de toereikend en beschikbaar fonds ten
wet bepaald; onder uitgifte van een deze een cheque getrokken op de
cheque zonder dekking in de zin van Bank Brussel Lambert, betaalbaar
artikel 61 van de wet van 1 maart 1961 gesteld te Kortrijk, ten voordele van
op de cheque dient verstaan te worden Akbar Kalantaree; dat eiser in con<< de overhandiging aan de nemer of het
in omloop brengen »; eiser in conclusie clusie deed gelden dat de uitgifte
voorhield dat bedoelde overhandiging van bedoelde cheque niet strafbaar
aan de nemer van de cheque geschiedde was in Belgie, de overhandiging van
te Teheran blijkens een attest door de de cheque aan de nemer geschied
nemer ondertekend en bij het dossier zijnde in Teheran (Iran);
.
gevoegd; het aan het openbaar minisOverwegende dat het arrest het
terie behoorde te bewijzen dat het
attest dat door eiser werd neergelegd met opgave van redenen verwerpt; dat het, inderdaad, beslist
(1). Raadpl. Cass., 18 nov .. 1957 (Bull. en Pas., door verwijzing naar de redenen
1958, I, 285), 9 maart 1964 (ibid., 1964, I, 733) en vap het beroepen vonnis, dat « dit
1970 141
1 69
7 okt. 9 (A.C.,
)·
attest niet de minste zekerheid
•
Zie ook NovELLEs, Droit penal, 1-1, v", La loi biedt wat betreft de werkelijkheid
penale, ~rs. 454 en vlg., Cass. fr., 29 juli 1932 ~n de geloofwaardigheid van zijn
(Bull. cnm., 1932, nr. 195, biz. 370).
mhoud »; dat, door dat attest te

I

-577verwerpen, het arrest de bewijskracht ervan niet miskent;
Ovei'wegende dat; wat net overige
'"betreft, het. misdrijf « uitgifte van
··een cheque zonder dekking » • een
complex misdrijf is; dat, buiten de
uitgifte van de cheque, de afwezig- •
he~d van een voorafgaand, toereikend. en beschikbaar fonds een
.consti:tutief element van het misdrijf uitmaakt; dat het volstaat dat
een van de .constitutieve elementen
van het misdrijf in .Belgie, tot stand
is ;gekomen, op<lat in .. Belgie vervolgingen kunnen worden ingesteld;
Overwegende derhalve dat, nu
bevvezen werd verklaar<l en door· de
middelen niet · wordt .aangevochten
.dat . voor de op de. Bank · Brussel
'Lainbei't te Kortrijk getrokken cheque geen voorafgaand, toereikend
en beschikbaar fonds bestond, de
middelen in zoverre opkomen tegen
overtollige beweegredenen van het
arrest en bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk zijn;
Dat de middelen. niet kunnen
worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
_acht zijn genomen en de beslissing
qvereenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
. 23 ,, j~nuari 1979 2~
kamer
Voorzitter :. baron Richard, voorzi tter Verslaggever : de h. Boon - Gelijkluidende conclusie van de h. Colard, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Maeyens, te Kortrijk.
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lq REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - 'TEGENSTRIJDIGHEID
··~ESCHIKKEND

'ART. 97, GW~

'

TUSSEN
REDENEN
EN
GEDEELTE ~ SCHENDING VAN
.

' '

.

2° CASSATIE- OMVANG ~

STRAFZAKENBESLISSING VAN ONBEVOEGDVERKLARING OP
DE STRAFVORDERING EN OP DE BURGER.LI.JKE RECHTSVORDERING CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBJ'0R MINISTERIE OMVANG VAN DE CASSATIE.

1"

rregenstrijdig is het vonnis dat, rechtdoende op he( hager beroep van de
procurew· ·des , Konings tegen e,ep
beslissing, waarbij de po/itiereclJ.tbank
zk:h onbevoegd heeft verklaard, enerzijds aanne.emt dat de, feiten van de
telastlegging beweieri zijn en linderzijds de be{Jissing van onbevoegdheid
bevestigt (1). (Art; 97 Gw.)

.,
'
'
'
2" Wanneer de- best1:eden beslissing. de

rechter die kennis heeft, ge,nomen yan
de strafvordering en van de buliferlijke rechtsvordeiirig, ten oh'rechte
onbevoegd yerklaart, : vernietigt het
Hoi de beslissing, in zoverre zij op
beide Techts.vorden"ngen. recht. doet,
ook al•heeft het openbaa1· ministerie
tegen die beslissing geen cassatieberoep ingesteld (2).
(PROCUREUR 'DES KONINGS TE. BRl.lSSEL
T. DE BRABAND'ER. SEGERS, 'MAERSCH.A.:~C'K)
'

"'

'

''

: ;,,

•!''

·ARREST

HET HO:F; - Gelet op hetbestt'eden vonnis, op 18 oktober '1978 .'in
hoger beroep gewezen door de ·COl'rect;ionele Rechtbank te Br,ussel; ·
Overwegende dat · verweerder De
Brabander voor de politierechtbarik
werd gedaagd wegens overtreding
van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglemeht; . dat Seger~ . en
Maer9chalck . zich . tegen de . beklaagde burgerlijke partij l:).ebhen
gesteld; 'dat de. eerste rechter, n.a
vastgesteld te hebben . dat Maerschalck, ten gevolge van het ongeval, Iichte kwetsuqm. }?.ad opgelqpen,
zich om die reden ortbevoegd verkl'aard~ ,, ratione rriateriae ,; ?IP van

(1) Raadpl. Cass., 14 maart 1978 (A.C, 1978,
825).
(2) Cass., 29 mei 1973 (A.C, 1973, 945) en
noot 2, get. P.M.; Cass., 12 jan. 1976 (ibid., 1976,
529).
Raadpl. Cass., 2o juii 1963 (Bull. en. 'fas.,
1963, I, 1145) en )loot 2•.

-578.de . strafvordering en. de civielrechtelijke. vorderingen kennis te ;nemen;
dat · 1 tegen die besli'ssing hager
beroep we rd. · ingesteld door· het
bpenbaar mini.S,terie ,en door de
burgerlijke partij Segers; dat hetc
·'bestreden vonnis, na in het motive~rend gecdeelte te hebben geoordeeld
•dat het feit. ten laste van De Bra1
bander bewezen. is gebleveil als.
:inb~·euk · op ,de in het' be1;oepen
:vorihis a'angehaaLde wettelijke bepa·Jin,g en de uitg~sproken strafwettelijk is, in het dispositief de beslissing van de eerste rechter bevestigt
':zowel op sti'afrechtelijk ·.. als op
"2Iv1e1rechteli]k' gebied eri ·.De Bra:'b~nder 'in de .kost-en vein het hoger
;~J)'eroep. veroordeelt;

En 'ovetwegende dat de: vei··nietiging van ·de beslissing .·van- onbev.oegdheid ten aanzien van de sftafvordering de · vernietiging . medebrengt~ van de beslissing . van onbe:.voegdheid ten aanzien van de civielrechtelijke vqrderingeh;.
.:·
Om die redenen; en ongeacht' de
oVerige middelen die door eisel: z1jn
aarigevoerd en 'die niet tot cassatie
·zonder verwijzing kunne11 leiden,
vernietigt · het bestreden vonnis;
beveelt dat van dit arrest melditig
·zal worden gemaakt op de kant vim
de vernietigde beslissing.
· ,~

• 23 ,]an'uari 1979 2' kam_ei' : "'Voorzitter ·: baron Richal'd, voorzitter ~.
Ver:,-Jr.zgge.veJ: : de_, h. Lebb.e. ~ Gehjklilidende cqnclusie van de l).. Colm·d, ad\~()caat-g€neraal. · · · ·
·-:~
• > Ovei' het derde'middel, afgeleid uit de
· schending van de artikelen 97 van de
'Gr•ondwet, 163. err 195 van het Wetboek
van Strafvordering, ·
' ·.
·
.! '
c,loQJ.'d<J,t .. het. bestre4e:tt vonnAs, enerzjjqs, il1 de. l:n6Jie~e!1 vasts,telt r da.t het .
2' KAMER- 23 januari 19(9"
feit' l:ieweze'n ·is gebleven als inbr~uk op.
de in het beroepen .. vonnis aangehaalde . 1b 'RECHTERLIJKE
·oRGANISATIE
wettelijke bepaling en de uitgesproken
- SAMENSTELLING ·vAN HET GE.RECHT·'·'--~traf .we,tteli.jk is, ma(\r, anderzijds, in.
STRAFZAK!_':N .''> CORREOT!0NELE RECHT.,het -bescJ::tikkend gedeelte }let in· eerste
.j3ANK - SAMENSTELj..ING VAN bE R~(if,lrr·
aari!eg.· gewezen vonnis waarbij de 'poliBAN.K IN .HET PROCES-VFjRBAAL -VAN DE
. ii~recli'tbank~· zicl;l oilbevc\egd 'yerkiaarde
TERECHTZIITING ANDERS DAN IN BET DOQR
« ratione materiae )) om van die inbreuk
DE GI{IFFIER ' EENSLUIDEND VERKWRD
'~ennis- te n(;!men, bevesiigt in· al zijn
AFscr-mrF-r vAN HET voNNis:.:... NIETIG \ioN;.beschikkil1gem .
·
NIS.

: . teiwijl deze .· .te.genstrijdigheid tussen
de motieven ' en het l;>esc;:hikkend
gede~lte van ,hef best.reden vonnis rpoet
. worden gelijkgesteld rpet het ontbreke,n
·van . de bij de artik~leil .· .97 van de
'Grondwet, 163 ·en ·195' van het Wetboek
-van· ·. Strafvorderirlg ~ · voorgeschreven
- motivering : · · ·
'
·

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

-

STRAFZAKEN - BEROEPEN VONNIS NIE·
Tid-'- ARREST VAN '1-iET HdF: vM;· BEROEP
DAT DIE NIETIGHEID OVERN'EErvif:'2 N'iET!G·
HElD VAN HET ARREST.''
'"' r-·;, ·
:--··:'
_-.,..~:,_·~.

OMVANG- STRAFZAKEN·~,
NIET BEPERKT CASSATIEBEROEP VAN DE
VERNIETIGING VAN
DE
BEKLAAGDE BESLISSING OP .DE.. STRAFVORDERING BRENGT DIENTENGEVOLGE VERNIETIGING
MEDE VAN DE.DEFINITIEVE EN._NIET DEF!Nl·
TIEVE BESLISSINGEN' OP bE' fEGEN HEM
!NGESTELDE BURGERL!JKE RECHTSVORDE·
RINGEN, DIE HETY,EVOLG ZIJWV{';l~"!)l';:. EE~
STE BESLISSlNG.

·~ . Over,wegende <;lat he( teg~nstri]dig
;i,s, euetf:ij.ds. a.a:n'_ te. i::Lemen: d.af h~t
· ten laste gefegde feit bewezen is ·en
·~anderzijds- te· beslissen dat· << om.
deze beweegredenen » het beroepen
.·vonnis, d<i't zich ertoe: beperkt had
de rechtbank onbevoegd te vel'kla' ren; :bevesttgd wordt; ·

3° CASSATIE-

,Dat het mid del, ,in .. zovene .·. het
. schendirig van artikel 97 van:. de
Grondwet aanvoert, gegrond is;
'

1~

-~·

..

-.... ;\, ·r.

.Wanneer. vo!gens ·:de.- yeNneldingen
van het proces-verbaal vap. de. terechtzitting, eneJ'ZJj'ds, en volgi/ns · d/i/ van

-

'579-

· het door de ·griffier eensluidend verklaard afschrift van het vonnis, anderzijds, de rechters die het vonnis heb-,
ben gewezen, niet dezelfde zijn is het ·
.vonnis nie,tig (1). (krt. 779, eerste lid,
Ger. W.)
.2,; Nietig is het arrest van het Hof, van
beroep dat de nietigheid overneemt
· waardoor het beroepen Fonnis is aan.:g-etast (2).

~3·: Jlemietiging; op het niet . beperkte
cassatieberoep Fml de beklaagde, van
de beslissini' 'op de ' strafvordering,
brengt vern[etiging mede van de definitieve en niet definitieve beslissingen
op de tegen hem i11gestelde burger- ,
J~jke rechtsvordering'en die het gevolg
zijn van de eerste beslissing, hoewel
-·llet dasst:ltieberoep tegen de· 'iliet deli,·: 11itieve besliss/ngen vooralsnog niet
ontvanke]Jjk is (3). ·
(VERSTRAETE

T. ' OPENBAAR

~IAATSCHAPPELI.JK

WELZI.JN
WAAS EA)

CENT):\UM VOOR
SINT-NIKLAAS-

ken, vermeldL d-at zulks werd
aedaan · door de · ondervoorzitter
Lefebvre en de rechters D:Asseler
en De Loore;
Overwegende dat die tegenstrijdige vermeldlngen het voor het Hof
onmogelijk maken na te gaan of de
wetsbepalingen va'n de voormelde
artikel,en al qan niet iq ,;;tcht zijn
ge~1omen; dat het vonnis mitsdien
nietigis;
Overwegende,- dq't., het . bes.treden
arrest 'het beroepen vonnis. niet
vernietigt, maar oordeelt dat « door
het onderzoek en bij 'de 'beharideling
va11 de zaak voM bet Hof; .de feiten
ten 1aste 'van, bnde1; meer, eiser,
welke door de eerste rechte1' a:angenomen . zijn, .·.
bewez:~p , '":z;ijn
gebleven >>, en betbestreden '.Vodnis,
mec1~ _ geWt _op de _wetsb'epalingen
ing~roepen door de .eer~te,);~chter,
beho'udens erikele wijzigil1gen bevestigt;
,

I'.,

•

;.

l

RET HOF;.-:- Gelet,ophet bestreden !
arrest,
op 28
november 1978 gewezen door het Hof
'<:<j_n B~l;oep te. Oent;

Dat het arr,est aldus <ie, n1etigh~id
van het beroepen vonnis overneemt;

- -- ''( In zoverre de. voorziening
'geric.ht is h~gen de beslissing op de
s!1:afvo1'dering :,

,II. In zoverre .de. voorziening
gericht is tegen de b~slissing op de
tegen eiser ingeste,lde .ci\l_ielre<;~'lte
lijke vorderingen :

Over het middel, ambtshalve afgeleid
1.1it de sehendil)g van qe artikelen 779,
7ao, 783 e.n · 10',l2 van het Ger~chtelijk
, )N.etboek:

' 'Overw~gende dat het beroepen
vonnis, op 18 augustus 1978gewezen
.·. dooi· de Correctionele Rechtbat1k te
·Gent, vast~telt dat het verleend is
door de ondervoorzitter Lefebvre, de
-tethter· ·Bos
en
·de.
· plaatsvervangende
rechter
· Schbonjans, terwijl het proces'verbaal van. de· terechtzitting van
· dezelfde · kamer vari die techtbank
-van 18 augustus 1978, zijnde de dag
'waarop-'het\
,
. vonriis werd uitgespro~

' (1) en (2) c~~s.,
'1286):
'' ..

..

20 'juii

t978 ,(A.C.: 1978,

(3). Cas&., 4. jan. 1978 (A.9., 1918, 527) en,
26 ajJrll 19'78 (ibid., 1978, 993).

,-.

Overwegende .dat de hierna uit te
spreken. nietigh~i~ v;an de be~~i~s~ng
qp de strafvordenng .de vermetrgmg
meebrengt van 'de cte'finitieve. en van
de I).iet definitieve .. beslissingen. op
de civielrechtelijke vorderingen die
het gevolg zijn van de ee1:stbe<;loelde
beslissing';
Om die redenen, vernietig:t. het
bestreden. m:res~, .. ~n zover:r.e -. het
:uitspraak doet op 'de tegen eiser
ingestelde. strafvordering. en. c!vielrechtelijke
vorderingen; ;.
beveelt dat van· dit arrest melding zal
worden g'emaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernh~tigde ai·rest; laat
de kosten ten. laste van de Staat;
verwijst de aldus beperkte zaak
naarJ:1,et Hof- van Ber:oep te Antwerpen,

-58023 januari 1979 2' kamer Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : ide h. Soetaert - Gelijkluidende conclusie van de h. Colard,
advocaat-generaal.
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IN

CASSATIE

...:._ TERMIJN - STRAFZAKEN.- ARREST VAN
DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
WAARBIJ DE INOBSEijVATIESTELLING WORDT
BEVESTIGD - ONM!DDELLIJK CASSATIEBEROEP.

2° BESCHERMING · VAN DE MAAT~
SCHAPPIJ (WET TOT) - INOBSERVATIESTELLING
BEG RIP,

VAN

DE

VERDACHTEN

aan te wijzen in de psychiatrische
· afdeling waarvan de inobservatiestelling zal worden uitgevoerd wordt door
de W. Besch. Maatsch. niet verleend
aan de onderzoeks- en vonnisgerechten die bevoegd zijn om de inobservatiestelling te gelasten (3).
4" Wanneer de inobservatiestelling. van
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1° VOORZIENING

3" De bevoegdheid om de strafinrichting

-

3° BESCHERMING VAN DE MAATSC:ijAPPIJ (WET TOT) - INOBSERVA-

de verdachten door een onderzoeksgerecht is gelast, moet de onderzoeksrechter een of meer deskundigen aanstellen en hun opdracht bepalen (4).
(Art. 31 W. Besch. Maatsch.)
(DE SMEDT)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 december 1978
gewezen door het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;

TIESTELLI~QEN

VAN DE VERDACHTEN AANWIJZING VAN DE STRAFINRICHTING IN
DE PSYCHIATRISCHE AFDELING WAARVAN DE
INOBSERVAT!ESTELLING zAL WORDEN UITGEVOERD ONBEVOEGDHEID VAN DE
RECHTSCOLLEGES BEVOEGD OM DE INOBSERVAT!ESTELLING TE GELASTEN:

4° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT) - INOBSERVATIESTELLING' DOOR EEN ONDERZOEKSGE'RECHT - AANSTELLING VAN DE DESKUNDIGE EN BEPALING VAN ZIJN OPDRACHT UITSLUITENDE
BEVOEGDHE!D
VAN
DE
ONDERZOEKSRECHTER.

1• · CassatiebeJ·oep kan dadelijk worden
ingesteld tegen het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat
de inobservatiestelling gelast van een
verdachte . in de psychiatlische aideling van een strafindchting · (1). ·
(Artt. 1, 3 en 4 W. Besch. Maatsch.)
(Impliciet.)
2". De inobservatiestelling van de ver-

dachten, bedoeld in· hoofdstuk I
W. Besch. Maatsch. is de maatregel
waardoor de meest gunstige mate1iele
voorwaarden worden verwezenlijkt
VOOJ'· het geestesonderzoek waaraan
.die ve1·dachten blijken te moeten wor. den onderw01pen (2).

(18) 1(323)7)(3) en (4) Cass., 22 juli 1968 (A.C.,
196 , . en de noten onder dat arrest.

Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 1,
31 van de wet van 9 april 1930 tot
bescherming van de maatschappij, zoals
zij werd vervangen bij artikel 1 van de
wet van 1 juli 1964 :

Overwegende dat de inobservatlestelling van de beklaagde, ten aanzien van wie er gronden zijn om
aan te nemen dat hij verkeert hetzij
in staat van krankzinnigheid, hetzij
'in een ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid die
hem ongeschikt maakt tot het controleren
van
zijn
daden,
de
geschikte maatregel is om het gees.tesonderzoek dat voor die beklaagde
schijnt geboden te zijn in de meest
gunstige materiiHe omstandigheden
te verrichten :
Dat de wet. die aan de onderzoeks- en aan de vonnisgerechten
de bevoegdheid verleent om, onder
de voorwaarden die zij aangeeft, de
inobservatiestelling te gelasten en
die bepaalt dat deze geschiedt in de
psychiatrische afdeling van een
straf!nrichting, aan die gerechten
geen opdracht. heeft gegeven om de
strafinrichting te bepalen, in de
psychiatrische afdeling waarvan de
maatre~el zal worden uitgevoerd;
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· Ovei;wegEmde dat, luidens arti:_
k'el 3l van qe wet van 9 april 1930,
de wettelijke voorschriften betref~
fende qe vervolgingen in correctionele ,en crirninele .zaken toepasselijk
zijn op de bij deze wet voorgeschre~'
ven procedures, behoudens de
afwijkiitgen die zij bepaalt; dat geen
ehkele wettelijke bepaling afwijkt
van 'de n\spectieve bevoegdheden
van ;de onderzoeksgerechten en van
de onderzoeksrechter; dat het, overe~nkol)lstig de grondregels van de
strafvordering, de taak is van de
onderzoeksrechter en niet van het
onderzoeksgerecht de deskundigen
aan te wijzen en hun opdracht te
bepalen; ·
· ·
·
Overwegende dat hieruit volgt dat
ten deze de raadkamer, door te
bevelen dat de inobservatiestelling
zal geschieden 'in de psychiatrische
afdeling van de gevangenis te Antwerpen, e11 de kamet van inbeschuldigingstelling, door deze. beslissing
te · bevestigen,, de bevoegdheid diE
door de ·wet aan de raadkamer is
verleend, te buiten zijn gegaan;
Overwegende dat, nu de beslissihg die · de ihobservatiestelling
beveelt en meteen de inrichting
aanwijst waarin die zal plaats vinden een onsplitsbaar geheel uitmaakt, de onwettelijkheid betreffende de aanwijzing van de inrichting de gehele beslissing aantast;
Om die redenen, vernietigt .bet
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel, kamer ·
van inbeschuldigingstelling.

MEERWAARDE VERTEGENWOORDIGT VAN EEN ·
DOOR EEN MISDRIJF VERKREGEN GOED ·
AARD VAN DIE VORDERING.

2° STEDEBOUW - WET
1962, ART. 65, § 1, LETTER

VAN

29

MAART

C ' - VORDERING
TOT BETALING VAN EEN BEDRAG DAT DE
MEERWAARDE VERTEGENWOORDIGT.VAN EEN
DOOR EEN MISDRIJF VERKREGEN GOEI) VERJARING VAN DE STRAFVORDERING GEEN INVLOED OP DIE TIJDIG INGESTELDE
VORDERING.

3° VERJARING BOEW -

WET VAN

STRAFZAKEN -

29

MAART

1962,

ST!'DEART.

65,

§ 1, LETTER C - VORDERJNG TOT BETAL!NG
VAN EEN BEDRAG DAT DE MEERWAARDE
VERTEGEI\I'I'OORDIGT VAN EEN DOOR EEN
i\I!SDR!JF VERKREGEN GOED - ,VER.JARING
VAN DE STRAFVORDERING - .GEEN INVLOED
OP DIE TIJDIG INGESTELDE VORDERING.

TAAK VAN HET. HOF ~.
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR-·
DERING- BESTREDEN BESLISSING WAARVAN
HET BESCBlKKENDE. GEDEELTE IS 'GEGROND
OP EEN DOOR HET CASSATIEBEROEP GEKRh ·
TISEERDE REDEN- BEVOEGDHE!D VAN HET
HOF OM EJEN RECHTSGROND IN DE PLAATS TE
STELLEN WAl):RDOOR HET BESCHIKKENDE
·GEDEELTE WORDT VERANTWOORD:

4° CASSATIE .--,-

en

3~ Ho~wei de, VOJ:deJing va~ het
Bestuur van de .. · Stedebouw en de
Ruimtelijke Ordening tot betaling van
de meerwaarde, bepaald bij art, 65,
§ 1, lettf!J' C orga,pieke wet qp de.
Stedebouw tot .de strilfvordering
· behood, veitoont de.· veroordeling tot
betahng van die meerwaarde niei: het
kemnerk van e[Jn eigenlijke straf; de
rechte1· mag die maatregel ,bevelep.
niettegenstaande . verjaling van de
strafvordelii]g, indien (fe voi'de~ing. tot
bet<,liingis ingf!diend vqordat de. strat-.
vordering is verjaard (1). (Art. 26 wet
17 april 1878.)
· .
·

1° 2°

23 januari 1980 2" kamer
(1) RaadpL i.v.m. de aard van de vordering. :'
VoorzitteJ'.; baron Richard, vporzitter Verslaggever : de. h. Lebbe.- GeiJjklui- Cass., 14 me1 1974 (A.C:, 1974, 1020) en 7 sept
(
dende conclusie van de h. Co lard, advo-. 1976 (ibid:, 1977' 25):
Raadpl. over de vedari.ng van de yordering :
caat-generaal.
Cass. 3 okt. 1910 (Bull.. en· Pas., 1910, I, 432),
16 jan. 1911 {ibid., 1911, I, '82) 5 maart 1923
(ibid., 1923, I; 223) 28 juni 1971 (A.C., 197i:;'
1115) en 13 juni 1977 {ibid., 1977, 1052).
· 2• KAMER--'-' 23 januari 1979
Zie ook CoNsTANT, Manuel de droit penal,
1° STEDEBOlJW - WET VAN 29 MAART' d. I, nr. 362; R!GAUX en TaoussE, de contraven,1962, A~T. 65, § 1, LETTER c - :VQRDERING tions dq Code. penal, biz. 45 err 46; SCHUND,
Traite fie droit cn'minel, d. I, biz. 360.
TOT J?ETALING VAN. EEN .. BEDRAG DA,T DE

-5824" : Wanneer het· beschikkende gedeelte
van 'een .bestn'?den .. beslissing. gegrond
is op een dooi -het cassatieberoep
gekritiseerde reden, kan het Hoi die
reden vervangen' door een rechtsgrond
waa1.·door het beschikkende gedeelte
. van de beslissi1.1g wordt verantwoord
(1). (Impliciet.).
(MERTENS, STl!l;"CK, G.EENS T. B,ELGISCHE
STAAT-:;- MJNJSTEJ'l. VAN OPENBAREWERKEN)
ARREST

'HEJ;' HOF; -Gelet op het bestreden arrest, OJJ . 15 juni 1978 op
verwijzing door bet Hof van Beroep
te <!ent gew_'rzen;
·
·gelet Cip het arrest door het Hof
op 13' december 1977 gewezen.
Over het derde middel, afgeleid uit de
schendirig van artikel 87 van de Grond~
wet, ... ·
·

Dat het middel feitelijke grandslag mist;.
Over het ee1·ste. en het tweede middel
s.amen, het eerste afgeleid t1it de -schending van de artikelen 795 en 797 van het
Gerechtelijk Wetboek, en steunend op de
overschtijdiri.g van de bevoegdheid welke
door ·het Hof van Beroep tE;!:Gent'werd
begaan,
dooi'dat b:et. artest, .0~ . de irihoud v.ast
te stellen van het'in kracht van gewijsde
gegaan vonnis van de .. Correctionele
Rechtbank te Tutrthouf
30 oktoc
ber 1972, zich . nH'!t beperkte .· tot de
vaststelling van hetgeen u1tdrukke!ijk in
dlt vonnis wei·d gezegd, in acht genoinen
het beschikkend gecleelte erva,n . en·· de
in:otieven die hiertoe leidden, docli.' er
rrianif!=st to:e. bverging · een interpretatie
te ·geven · vim ·genoemd· vonnis, hetgeen
reeds mag blijken uit de zin'snede : '' Bij
gebrek aan interpretatief vonnis dient
aangenomen dat ... »,
terwijl een interpretatie van een in
kracht van ge~ijsqe gegane ,beslissing
sleclits kan geschieden door een interpretatief Vonhi's, · hetwelk slechts kan
bekome_n w,orden_ yolgeris de daartoe
voorgeschrevt;Jn . procedure, die ~nhoudt
dat ·,:ulkdarNr vonn~s slechts kan beko~
me:(l·· worcjlen .. op · verzpek van een .der

partijen, ~n enkel k;;m uitgesproken
worden door de rechter die het te
interpreteren vcinnis heeft gewezen
(schending vari m'tikel 795 'van het
Gerechtelijk Wetbciek), terwijl dit nfrnmer ambtshalve kan gebeuren (schen~
ding van artikel 797 van het Gerechtelijk
Wetboek); _de aangehaalde zinsnede uit
het arrest inderdaad ontegenspre~elij]f
aantoont dat het hof ·van beroep -zic~
niet beperkt tot de vaststelling v,an wflt
uit het vonnis van de Correctiomiie
Rechtbank' van Tun1hout va·h 30 oktober 1972 6ngetwijfe!d blijkt, gezien b!ij~
kens de termen -van· het arrest··dit niet
duidelijk zou · zijn, en in het • ari·est
<l.ienvolgens
uit
elementen
buiten
beschikkend en motiv.erend. gedeelte van
gETnoemd , vonnis (van de . Correct!onele
' Rechtbank te Turnhout) wil a:fleiden wat
de vroegere rechter zou bedoeld hebbeh,
of zelfs> naar de ihening van. het ai·i·est,
zou bedoeld moeten hebben; immers de'
door het · Hof. van Beroep. te . Gent
· gepleegde overschrijding< van bevoegdc:
heid des te manifester .is, daar uit
aline,a 2, blad 5, va!1 het arrest duidclijk
naar voreri komt dat fiet genoemde ·Hof
'opnieuw enkele feitelijke elemeriterl
onderzoekt die de rechter te Turnhmit
'war en voorgelegd; ·en op grond waarvarl.
hij een vonnis di.ende te ·wijzen,. om ·op
grond van deze elementen te .besluiten
; tot wat . het . voormelde 'vonnis van
30 oktober 1972, naar het oordeel VruJ.
het Hof van Beroep te Gent, had dierieri
te·zeggen·:·
'
"
·
I

1

,;

<

•

•

,

i

het tweede afgeleid uit de miskenning
door het ai'r~St vai1 het gezag van.
gewijsqe van het vonnis van de Cqn:ec- .·
tionele Rechtbank · 'te Turnhout vah'
30 oktober 1972,
doordat, eei:.Ste onderdeel, het arrest
duidelijk aan interpretatie van genoemd
vonnis doet, zoals' eerder reeds aiu1gegeven, . terwijl het · slechts · verrriag vast te·
stellen wat ondubbelzinnig uit dit vonnis
~hl;
..
tweede onderdeel, het ·arrest dan nog
een met de termen van het vonnis van
de Correctionele Rechtbank te Turnhout
duidelijk strijdige interpretatie ervan'
geeft, welke interpretatie dari nog steunt
op een schending van de artikelen 60 en
65 van het Strafwetboek; het arrest
immers beoogt te.doen_aannemen dat bij
voormeld vonnis beklaagden werden veroordeeld zowel yoor het feit vari · wederrechtelijk bouwen~. als voor het- feit van
wederrechtelijk in stand houden; niet~(1) Cass., 16 riov, 1971 (A.C., 1972, 2'65; .tegenstaande het vonnis van 'Turnliout
raadpl. Cass.; 13 maart 1978 (jbid., 1978; 816):
'in zijn- motiVererid .gedeelte -stelt dat .

van

-583.«· Het. feit', beklaagden ten ·laste gelegd
·bewezen -is », waarbij duidelijk verwezen
wordt naar " het feit », enkelvoudig, en.
hetzelfde vonnis .in overeenstem;ning
hierill:ede in; zijn besc,hikkend, gedeelte.
e~I)< enkel straf oplegt, en dit zonder
t9epassing te maken van artikel 65, van
het Strafwetboek, ,hetwelk .niet vermeld
staat bi(.d~· toegepaste .wetsbeJ?aJingen,
en, waarnaar ...evenmin verwe;;:en wordt
d.o~r :yast~tel1i~g van e~nzl:!lfre misih.tdtg'
opzet of en~e . term van de,zelfP,e _stre~
king,< zodat, in1 acht genop1en arhkel 60
van ''het Strafwetboek, I twee. straffen
gec'u~uleet;d · hadden moeten · wprden,
opgelegd indien het bestaan . van twee
sti·afbare feiten door de rechter was
vastgesteld; derhalve niettegenstaande
de hv~reenstemmin:g tussen het. motive.:'
reM et1 besc'hikkend 'gedeelte van· h.et
v'onnfs van .de Correctionele Recl'ttbarik
te . Tut•nlio\it, 'welke · beide wijzen op
\ferooi·delihg VO<;ll' een ehkel feit, . het
arrest besluit dat· bij gelloemde 'in Jmic~t
van gewijsde gegane beslissing beklaag~
den zouden, zijn ·vewordeeld, Z(J'Ye1 voor.
het wederrechtelijk bouwen; als voor ,het
wedei·recht~lijk in sti:ui.d Mud~n; •. Bet.::;
g#,eh 'des te mihder juist kan heteri; daar~
zo'Wel'' de ~igenaars aJs architekt en·
a.a:rihemer; voor identiek het±elfde feit
bif hitz~lfde \rcmnfs werden vero6rdeeld ,: ·

Overwegende dat de . middelen•
ertoe strekken te bewijzen dat de
vordedrig vari verweerdet wel \Tel'j&a.rd 'was, orri,dat de eisers door de
Corredionele . Rechtbank te. Turnl].outop 30 .. oktober 1972 nietwerden
ve.roordeeld uit hoofde van het
wederrechtelijk in stand houden•
van de gebouwen, maar ·aneen uit
h66fde' va.n bet wederrech:telijk bouwen, 'zo{lat l].~t hof van .beroep, doof
he( tegenovergestelde . te beslissen,
zfjri bevoegdheid overschdjdt en het:.
gezag. van gewijsde van gemeld
vonnis schendt; .
·, Ovefwegeiide dat; hoewe_l de vor·;'
dering van )1et Bestuui· yan . de
$tedebouw en de Rufmtelijke OrderiJng,, strekl(ende tot betaling vim. de
11,1e~rW:a.arde · bepaald · bij artikel 65,
§.. 1;· c; :van, de Stedebouwwet, inge-;
steld~~voor de strafrechter, tot de
strafvorderihg behoort, de veroorde- •
ltn~ •tcit •dceze betali)1g niet •.. het
karakter"
van'
'ee.n ...
eigenlij.ke
:.straf'
.: {:·: ·...•,;' ..
;t:l;._:-).
'
··, '·
'. ~.:

ve.rtoont; dat de rechter .deze maat-.
regel mag bev~len ·.niettegenstaande·
de verja,ring van de str~fvor,dering,·)
indien de. eis tot betaling is inge~·:
diend v66r de verjaring van de.
:;;trafvordering1 wa~ ten deze .. h~t
geval is; ·
Overwegende dat hieruit volgt dat
de middelen, ook al waren ze
gegrond, niet ontvankelijk zijri · bij
gebtek aan belang;
II. Over de voorziening van
Geens, Gaston :
. Ove1wegende d.at eiser gee~ mid-.·
del aanyoert;
.,,._·,-.

Om die redenen, •- vetwerpt ·de·'
iVOOrzieningen, veroordeelt de eisers
in de kosten.
·· ·· ·
. . .
. ,; · .. · :· ··.
)

januari 1979 · 2" kamer Voorzitt~r :. bar{)ln ·RichiJ,rd, voorzitter. r- ,.
v~rslaggever : de h .. Pelva -:- O~llJ~lui
de!lde conclusie van de . h. Colard, advo7
caat-generaal ...:.. Advodtiin : i.n.rs.' Q'ey:
kens en HendriJ';, Turnhouf.
· · ·.
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VOORZIENING IN CASSATIE -.,.,.., voltM
STRAFZAKEN
ADMINISTRATIE
GENDE PARTIJ ONTVANKELIJKE

~ 'VOORZIENING VAN J)E
·VAN .F!NANCIEN; ·NERV0LGEEN BETEKENING ':...:.. NIET
VOORZIENING.

Ni~t ohtvankelijk is de ~oorzie~ing van

dE! administratie vanflnancieii;, ver'volg(mqe partij, di.e niet is beteJ~e!ld. niin
de partij tegen. wie z1j is geJ~:cht · ( :j.).
(Art.418.S.V.) . . . · . ·.
·· .

(DE: BELcascHE siTMT ~- !'.in~fsJ.'ERIE · 'vA,N
'
FINANCI{i.N T. NOIRFALISE) , ...
ARREST( vertaling)

HET HOF; ~ Gelet op het bestre'den . arrest, op 27 -s~ptember, 1978
door" het .'Hof van Beroep.
te.. Luik,
,,
·.-•'
gew~ze:r; . ,
.
. . 1
•
, ·. Qve.rwegei1de .dat. uit de;.stukken,
waarop het Hof vermag a~ht ·• te·
slaan, ni~t blijkt dat het Minist,erie.

-584van· Financiert · namens de Belgische'
Staat zijn · vooi'ziening als vervoi'gende partij heeft doen betekeneri
aan de partij tegen wie zij is
gericht;
Dat de voor'ziening niet ontvankelijk is;
Om d!e redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
24 januari 1979 2' kamer
Voorzdter : de h. Legi·os, afdelingsvoorzitter Verslaggever : d~ h. Sace GeHjkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal.
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VOORLOPIGE HECHTENI.S VING

VAN

DE

HECHTENIS

-

HANDHAWET VAN

20

APRIL lB74, ART._ 5 .,...-, CONCLUSIE VAN DE·_
Vi':RDACHTE - REDENGEVING.
.

Daar art. 5 Wet 20 apJil 1874, zoals het is
gew1jzigd bij art, 3 Wet-p maart 1973,
voorschrijft dat wanneer het onderzoeksgei·echt beslist dat de vodrlopige
hechtenis moet worden gehandhaafd,
dat gerecht de- ernstige en uitzonderJijke omstandigheden die dermate de
openbare veiligheid raken dat ze de
handhaving van de voodopige hechtenis noodzakelijk maken, nauwkewig
moet omschrijven en de gegevens
eigeit aim de. zaak of de persoohlijkheid van de verdachte moet \?eJmelden, moet 'dat gerecht, op straffe van
schending van .genoemd artikel, antwoOJ·den op de conclusie wamin o.a.
wordt betwist dat derge]jjke ernstige
uitzon'c!e,1iJf;:e
omstandigheden
bestaan (1).

en

(PEUGNIEZ)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; ':_ Gelet op het bestreden- arrest, op 18 december 1978
gewezen door het Hof van Beroep te
Luik; kamer · van inbeschuldiging
stelling;
(1) Cass,-, 27 sept. -1977 en 21 maart 1978
(A.C., 1978, i29 eri 843).

Ovez· het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
· doordat het m;rest 'zich e'rtoe be'pei·kt
de redengeving van de beschikking van
de raadkamer van 8 decembei· '1978 over·
te nerhen en 'ei· gewooil aan toevoegt dat
voor de strafvervolging en de openbare
veiligheid de voorlopige hechtenis nag ·
steeds moet worden 'gehandhaafd gelet .,
op' de · ernst : van de feifen en op de
om:Standigheid dat de __ appellant _ van
Franse ·natfonaliteit is zodat het gevaar
be$taat dat hij aan berechting in Belgie
ontkomt,
terw1jl een dergelijke redengevinK de
door _~erdacl:lte voor het _Hof genomen
conc!usie en met name .de .. volgende
middeh~n te · enen maJe onbeantwoord,
Iaat : 1". bi] de beoordeling van . de
buitengey.rone .ernst \(an,.de ~eitep moet
\y-orden gelet op het deel dat d~ verdachte precies heeft geno;nen . in . de
ui~voering .van h~t misdrij£, en :gJ.!Jgen
aile deelnemers plet z.onder meer gelijkgeschflkeld. worden; .2" het hof, verschaft.
geen eril{el antwciord op de co:qclusie aan
de · harid waarvan kan worden beoordeeld in b.oeverre bet belang van de
openbare veiligheiq bijna twintig .mafln-:
de_n na d~:f ultvoe1:ing van het .misdrijf
nog vereist dat de voorlopige hechtenis_
gehandhaafd blijft; de enkele verklaring
dat de· v~rdachte voor de hem ten laste
gelegde feiten naar het hoLvan assis;;en ·
kan verwezen worden, vor!llt . 9P z\ch
geen verantwoording voor de beslissing
om de voorlopige hechtenis in het
belang van de opertbare veiligheid · te
handhaven, nu de bevoegdheid van 'het
hof van assisen tin· zake vee leer stoelt op
een samenloop van veriwarende omstandigheden in de zin van de wet dan
op de werkelijke en objectieve e.rnst van
de feiten; 3" met de vaststelling dat
betrokkene van F~·anse nationaliteit is
en er dus_ gevaar bestaat dat hij aan
berechting in Belgie ontkomt~ heeft het ·
hof niet geantwoord op het door verdachte bij conclusie aangevoe1'de middel
volgens hetwelk het gevaar dat hij zou
vluchten om zich aan de berechting te
onttrekken niet meer bestaat; het enkele
staatsburgei·1:;chap van de verdachte is
imtners geen bewijs van bet bestitan var\.
het door het hof van . beroep verrrielde
gevaar; de wetgeving betreffende de
voorlopige hechtenis · maakt namelijk
geen onderscheid tussen Belgen en· bui~·
tenlanders maar tussen pe1·sonen die
hun verblijf: in .Belgie hebben en perso-:o
!1en die hun verblijf niet in· Belgie

-585hebben; nu heeft verdachte er bij conclusie op gewezen dat zijn verblijfplaats
en, zelfs zijn woonplaats sedert verscheidene jaren in Belgie zijn gevestigd :

Overwegende dat bij zijn eigen
redengeving, het arrest 'er zich toe
beperkt benevens een onbegrijpe..:
lijke overweging te vermelden « dat
wegens de vereisten v;:u1 de straf..:
vervolging en van de op(mbare veiligheid de handhaving van de hechtenis nog steeds verantwoord is; dat
er dienaangaande in deze zaak ernstige en uitzonderlijke omstandigheden aanwezig zijn; dat hierbij moet
gedacht worden aan de e1'nst van de
feiten die het reinste banditisme
zijn en kunnen leide:h tot een verwij zing naar h,et hof van assisen;
dat thans is komen vast. te staan ...
dat het slachtoffer Remo Pietro
gedeeltelijk arbeidsongeschikt zal
blijven; dat overigens• het gevaar
blijft bestaan dat betrokkene (eiser),
die van Franse nationaliteit is, de
wijk neemt naar ·het buitenland en
aldus aan berechting in Belgie
ontkomt »;
· . ,.
.
Overwegende dat ow de 'handhC\~.
ving van de voorlopige hechtenis te.
verantwoorden, zowel de beroepen,
beschikking als de vordering van
het openbam• ministede ernstige en
uitzon<;lerlijke omstandigheden, am'r:-:
voeri:m die de. openbm·e veiligheid
raken en die aan ·de .zaa)\: ,of al:tn
verdachtes persoonlijkheici · eigen
zijn, maar .die door eiser worden
be twist .op grond van bepaalde feiten, met name op g1'ond van de
feiten die •verme1d zijn in de in het
middel weergegeven conclusie;

OverwE;!gende dat eiser krachtens
een bevel tot aanhouding op
19 mei 1977 gevangen werd gezet ter
zake dat hij te Luik, op 17 mei 1977,
als dader of mededader, door middel
van geweld of bedreiging een
bedrag van ten minste vijfduizend
frank . dat hem niet toebehoorde~
bedrieglijk weggenomen heeft ten
nadele V:.ah Remo Pietro, met de
omsta11digheid dat de
diefstal
gepleegd werd bij nacht, door twee
of. meer personen en dat de schuldige gebruik gemaakt heeft van een
voerttiig om de diefstal te vergemakkelijken of zijn vlucht te verzeke~·en;
.
·
Overwegende dat het arrest bij
zijn uitspraak over de handhaving
van de voorlopige hechtenis, aan
zijn beslissing zowel een eigen als
een van de vordering van hetope'n:.
baar ministerie overgenomen redengeving ten grondslag legt;
Overweg~nde dat, na bij
een
gedrukte fqrmule te hebben vermeld
dat de handhaving van de voorlopige hechtenis verantwoord is
wegens ernstige en uitzonderlijke
omstandigheden die de openbare
veiligheid raken en die voortvloeien
uit de behoeften van het onderzoek
en uit de ·noodzaak om de. her haling
vax: ~elijkaardige feiten te beletten,
i
de, bedoelde vordering ook vermeldt
Dat het arrest dat omstandig ver,..:
dat. :de gegevens eigen a an de zaak weer niet beantwoordt;
en aan de persoonlijkheid van de
Dat het rpidde~ gegrond is;
verdachte in de beroepen beschikking passend werden aangewezen;
Om die redenen, eh zonder dat el'
Overwegende dat die beschikking,
ter VE;rantwoording van haar beslis- grond bestaat tot toetsing van het
sing, vaststelt dat de feiten wp,araap. tweede middel dat niet zou kunnen
eiser deelgenomen heeft zeer ern- leiden tot cassatie zonder ven:vijstig zijn, dat de toegebrachte slagen zing, ,vernietigt het bestreden arrest;
VOOl; het slachtoffer onmiskenbaar' beveelt dat van dit ari·est melding
zal worden gemaakt op .de kant vari
ps~chische gevolgen :hebben geliad
die nog steeds voortduren, .en dat de de vernietigde beslissil}g; laat . de
kosten ten. laste yan de Staat; ·verwetsdokte1~ verklaart dat het slachtoffer aan de ontvangen ~lagen een wijst ·de zaak. naar het Hof van
blijvende ongeschi~theid zal over- Beroep te ·Brussel, kamer van inbeltOl.;l,den;
·
schuldigingstelling.

-
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2' kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - ·Verslaggeve1· : de h. Bosly ,GelijkluMende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Piedbreuf, Luik.
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WEGVERKEER 1\IENT, ART. 10.1.3°-

WEGVERKEERSREGLEHINDERNIS DIE ALDAN
NIET TE VOORZIEN IS - BEOORDELING DOOR
DE FEITENRECHTER.

De rechter beoordeelt op onaantastbare
wijze, in Ieite, volgens de gegevens
van de zaak, of een hindernis al dan
niet te voorzien was VOOJ' een bestuurder (1) (2). (Art. 10.1.3" Wegverkeersregl.)
,
{MICHIELS)
ARREST

(vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 november 1978
door het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 195, 211, 211bis van het Wetboek
van Strafvordering, 418, 420 van het
Strafwetboek, 7.1.3, 10.1.1" en 3" van he'
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, alsook van
de bewijskracht van de akten,
doordat het arrest op eiser de bepalin~
gen van de strafwet toepast wegens een
onvoorzichtigheid die hij zou begaan
hebben en waarvan de ernst een strafverzwaring zou verantwoorden,
terw1j'l, eerste onderdeel, het. arrest
niet bepaalt waarin die onvoorzichtlgheid heeft bestaan noch in hoeverre die
aan eiser persoonlijk .is toe te rekenen;

(1) Cass., 15 juni 1976 (A.C., 1976, 1151).

(2) De beoordeling door de feitenrechter of
een hindernis of een maneuver van een
weggebruiker a! dan niet te voorzien is,· is
aileen dan een onaantastbare beoordeling als
z1j van feitelijke aard is .. Hoewel die rechter
de feiten moet vaststellen, staat het aan het
Hof van Cassatie na te gaan of die feiten het
geVQlg verantwoorden ·dat de rechter er in
rechte uit afleidt; raadpl. hieromtrent Cass.,
5 feb. 1968 (A.C., 1968, 742).

tweede onderdeel, de redengeving vah
het arrest dubbelzinnig is waar' ze vermeldt dat eiser « geen enkele begeleider
of geleider had om hem te helpen "•
hoewel een dergelijke hulp niet aileen
niet vereist 'was maa'r evenrriin het
ongeval zou voorkomen hebben en dat
gemis aan hulp trouwens niet aan eiser
maar .enkel aan diens werkgever- zou
kunnen toegerekend worden;
derde onderdeel, met de vermelding
dat eiser « op de openbare weg een
gevaarlijk maneuver heeft uitgevoerd om
achterwaarts 'de binnenplaats van een
fabriek op te rijden ''• het arrest de
bewijskracht miskent van het p'rocesverbaal 1102 van de rijkswachtbrigade
's-Gravenbrakel de dato 7 oktober 1976,
meer bepaald van de vaststellirigen van
de verbalisanten, van de gegevens van
de door hen opgestelde situatietekening
en van de getuigenverklaringen, uit
welke vaststellingen, gegevens en verklaringen blijkt dat ten tijde van het
ongeval de vrachtwagen regelmatig langs
het trottoir stand, zijn achterwaarts
maneuver nog niet begonnen was en de
do01·gang van het verkeer geenszins
belette;
vierde ondeJ·deel, door te stellen dat
het zich eerst l<mgzaam vo.ortbewegend
en daar·na langs het trottoir stilstaand
voertuig van eiser een n!et te voorziene
hindernis heeft opgeleverd voOI' a·e
bromfietser die daatvoor bruusk heeft
moeten remmen, wat zijr1 val en zijn
glijbeweging tot gevolg heeft gehad, het
arrest een onjuiste toepassing maakt van
artikel 10.1 en· 3 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975;
vijfde onderdeel, de redengeving van
het arrest niet passend is en in tegenspraak met de feiten, wat gelijkstaat met
gemis aan motiverin'g en het gemis aan
afdoend antwciord · op · de coildusie
waarin eiser elke fout van zijnentwege
betwistte:

Wat het eerste, het tweede en het
vijfde onderdeel samen betreft :
Overwegencie dat uit het arrest
blijkt dat eiser die achterwaarts de
binnenplaats van een fabriek wou
oprijden, een gevaarlijk en foutief
maneuver. heeft uitgevoerd door,
zonder de hulp van een begeleidei·
of geleider,- met zijn zwaar geladen
voertuig van dertien metPr lang en
twee meter zestig breed links ·op
een zes meter'· brede weg te gaan
rijden en zodoende het linker deer
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te nemen, op een plaats waar het
zicht voor de tegenliggers beperkt
was tot tien a twintig meter, nu die
tegenliggers uit een bocht kwamen
die volkomen onoverzichtelijk was
gemaakt door een twee meter vijftien hoge muur;
Dat het arrest aldus beslist dat
eiser een aan hem toerekenbare
onvoorziehtigheid heeft begaan; dat
het zonder enige tegenspraak of
dvbbelzinnigheid met redenen is
omkleed en de conclusie beant:..
woordt waarin eiser betwistte enige
fout te hebben begaan;
Dat deze onderdelen van het middel feitelijke grondslag missen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende daV het arrest niet
ste11.nt op het in dat onderdeel van
het · middel bedoelde stuk en de
bewijskracht ervan dan ook niet
kan hebben miskend;
Dat dit onderdeel van het rriiddel
feitelijke grondslag mist;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van
beroep naar de omstandigheden van
de zaak geoordeeld heeft dat eisers
voertuig voor de bromfietser een
hindernis heeft opgeleverd die niet
kon worden voorzien;
Dat dit onderdeel van het middel
opkomt tegen een feitelijke beoordeling van de rechter en derhalve
onontvankelijk is;

2" KAMER- 24 januari 1979

VOORZIENING IN CASSATIE -

TERMI.JN STRAFZAKEN .BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - BESLISSING DIE AAN
BURGERLIJKE
PARTIJ
MAAR . EEN
DE
GEDEELTE VAN HAAR EIS TOEKENT BESLISSING BIJ VERSTEK GEWEZEN TEN MNZIEN VAN DIE PARTIJ - VOORZIENING VAN
DE BEKLAAGDE TEGEN DE BURGERLJ,JKE
PARTIJ VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE
VERZETTERMIJN---' NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

Als tegen een beslissing die t.a. v. de
burgel'iijke partij bij verstek is gewezen, verzet van die partij openstaat,
omdat haar eis slechts gedeeltejjjk is
toegewezen, is het ·cassatieberoep dat
de beldaagde tegen de burgel'iXike
partij t1jdens de verzette1m~jn fnstelt
niet ontvankeiJjk (1). (Art; 413 Sv.)
(DEBLATON T. TH!RIONET)
ARREST ( vertaJing)

Met de nqtitie overeenstemmend arrest.
24 januari 1979 2" kamer. Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace Gelijkluidende conclusie van de h .. Velu,
advocaat-generaal.
1" KAMER- 26 januari 1979

1° KOOPHANDEL-KOOPMAN -

RECH.TER DIE VASTSTELT DAT DE OORSPRONKELIJKE ElSER IN EEN GEDING HANDELAAR IS
OF, ALTHANS, ZICH ALS DUSDANIG VOORDOET, ZONDER TE BETWISTEN HANDELAAR
TE ZIJN GEEN VERMELDING VAN HET
NUMMER VAN HET HANDELSREGISTER IN.HET
EXPLOOT VAN DAGVAARDING- K.B.

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, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
24 januari 1979 2" kamer
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Bosly Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Servais, Antwerpen.

1964,

ARTT.

40

EN

41 -

20

JULI

GEVOLGEN.

2° HANDELSREGISTER-

RECH'fER DIE
VASTSTELT DAT DE OORSPRONKEL!JKE ElSER
IN EEN GEDING HANDELAAR IS OF, ALTHANS,
ZICH ALS DUSDANIG VOORDOET, ZONDER TE
BETWISTEN HANDELAAR TE Zl.JN GEEN
VERi\iELIHNG VAN HET NUMMER VAN HET
HANDELSREGISTER IN HET EXPLOOT VAN
DAGVAARDING K.B. 20
JULI
1964.
ARTT. 40 EN 41 - GEVOLGEN.

(1) Cass., 6 april 1976 (A.C, 1976, 903);
raadpl. noot 2 onder cass. 28 sept. 1976 (ib1d.,
1977, 109).
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3° VERBINTENIS -

CONTRACTUELE VERBINTENIS SCHULDENAARS DIE HANDELAARS, DOOR EEN ZELFDE VERBINTENIS VERBONDEN, ZIJN - HOOFDELIJKHEID.

4° KOOPHANDEL-KOOPMAN
SCHULDENAARS
DIE
HANDELAARS, DIE EEN ZELFDE VERBINTENIS GEBONDEN, ZIJN -'- HOOFDELIJKHEID.
5° HOOFDELIJKHEID - SCHULDENAARS

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 december 1976 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit .de
schending van de artikelen 154, 211 van
het Wetboek van Strafvordering, 6,. t315,
1316 van het Burgerlijk Wetboek, 870,
871, 1042 van, het Gerechtelijk .Wetboek,
DIE HANDELAARS, DOOR EEN ZELFDE VER1, 41, 42, 44 van de door koninklijk
BINTENIS VERBONDEN, ZIJN - HOOFDELIJKbesluit van 20 juli 1964 gecoordineerqe
HEID RECHTENS AANWEZIG.
wetten op het handelsregister, zoals
1" en 2" Wanneer de rechter vaststelt gewijzigd ·door de wet van 10 oktodat de oorspronkelijke eiser handelaar ber 1967, en 97 van de Grondwet,
is, of zich als dusdanig voordoet, en
doordat het aiTest de door verweetder
dat hij evenwel het nummer van zijn ingestelde vm·dering gedeeltelijk ontvaninschrijving in het handelsregister in kelijk verklaart en de eisers solidair
het exploot van dagvaarding niet heeft veroordeelt
om
aan
verweerder
vermeld, moet de rechter de eis van 100.000 frank te beta! en. met de convenambtswege onontvankelijk. vezklaren, · tionele intresten van 18 pet. vanaf
tenzzj de eisez; binnen de door de 4 augustus 1971 op grond : dat de eisers,
rechter gestelde tezmijn, bedoelde om te bewijzen dat verweerder handeinschrijving, op de datum waarop de laar was, 'sJechts aarivoeren dat het
eis werd ingesteld, 'verantwoordt (1). proces-verbaal ·van '19 juli 1974 van 'de
(Artt. 40 en 41 K.B. 20 juli 1964).
politie van Sint..:Niklaas ·in de opgave
van . de identiteit van verweerder, als
3", 4" en 5" Hoofdelijkheid is rechiens beroep vermeldt : « groothancleiaar »;,dat
aanwezig tussen handelaai-s die het evenwel bnbekend is op'welke grand
gebonden zijn door een zelfde contrac- deze aanduiding in voormeld procestuele verbintenis (2) (3).
verbaal opgenomen is en geenszins eruit
kan worden afgeleid dat verweerder in
(MELAERTS, DE LANDTSHEER T. QUINTELIER)

(1) ScHOENTJES-MERCHIER's, « Bijzonder en
afwijkend handelsrecht - Overzicht van derechtspraak (1966-1971) "• Tijdschr. Privatll
Recht, 1973, nrs. 30-31, biz. 644 en 645.
(2) Cass., 3 april 1952 (Bull. et Pas., 1952, I,
498) en de noot; conclusie van ProcureurGeneraal Dumon, toen Advocaat-Generaai,
onder Cass., 15 feb. 1974 (A.C:, 1974, 661), inz.
biz. 664, 666 en 667, en de noot FAGNART onder
hetzelfde arrest in Rev. cl'it jur. beige, 1975,
biz. 233 tot 255, inzonderheid nr. 13; Cass.,
5 dec.1975 (ibid., 1976, 434) en de noot 2; Rep.
prat. dr. beige, dee! IX, trefwoord Obligations,
nr. 446; PLANIOL en RrPERT, Traite prat. de dr.
civil frant;ais, dee! IX, druk 1954, nr. 1075;
VAN RYN en HEENEN, Principes de droit commercial, dee! II, druk 1957, nr. 1229; DE PAGE,
Traite eJementaire de droit civil beige, dee! III,
druk 1967, nr. 328.
(3) Zoals het arrest van 5 dec. 1975, waarvan
in de vorige noot sprake is, wijst het onderhavige arrest erop dat er rechtens een vermoeden van hoofdelijkheid bestaat tussen de
schuldenaars-handelaars, die door eenzelfde
contractuele verbintenis zijn gebonden. Men
kan zich afvragen · waarom er een ve1moeden
zou zijn. Hoofdelijkheid bestaat rechtens,

maar dam·van )<an natuurlijk worden afge"Vekeri: Het Hof heeft overigens, zonder meer, op
3 april 1952 (weik arrest is vermeid in. noot 2)
besiist dat hoofdeiijkheid rechtens aanwezig is
tussen schuidenaars-handelaars, die door eenzelfde contractueie verbintenis gebonden zijrh
In de samenvatting v66r het arrest van
5 dec. 1975 wordt er ook enkel op gewezen dat
« hoofdelijkheid rechtens bestaat tussen 'schi.ti~
denaars-handeiaars, die door eenzeifde contractueie verbintenis gehouden zijn »,
Sommige auteurs, waaronder DE • PAGE
Traite, d. III, nr. 328 en Rep. prat. dr. beige,
v" Obligation, nr. 446, hebben. wei ge~chreven
dat << en matiere de commerce ... ie principe de
droit commun de !'obligation · conjointe est
renverse. La solidarite se presume; contrairement a ce qui se passe en matiere civile "·
Zuiks betekent blijkbaar niet dat er in de
zin van de artt. 1349 en vig. B.W. een
vermoeden is dat hoofdelijkheid bestaat, maar
wei dat hoewei, in de regel, hoofdelijkheid in
p1·incipe niet aanwezig is omdat zij uitdrukkeiijk moet bedongen zijn, tenzij zi] van rechtswege bestaat krachte;.,s een bepGiing vim de
w,et (art. 1202 B.W.), er in handebzaken echter,
id principe, hoofdelijkheid bestaat, tenzij
daarv'an wordt afgeweken: bij overeenkomst of
krachtens de wet.

-,.... 589november 1972, toen hij d_e onderwerpelijke eis inleidde, of voordien, de hoedanigheid van haridelaar bezat,
i. tenvijl, eerste onderdeel, de verniel.ding, in h~t door de politie opgestelde
proces-verbaal, betl'effende de' hoedanigheid van handelaar van verweerder, het
bewijs dain'Van Ievert behoudens betichting van valsheid; el; Q.aarbij in aile geval
geen teg~nbewij~ is geleverd 1 zodat het
an·est de ho~danigheid van handelaar
\ran verweerder teri onrechte verwerpt
(schending van de' l:i.l1tikelen 154, 211 van
het Wetboek va11 · Strafvordering, 1315,
1316 van het Burger!ijk Wetboek, 870,
87L en W42 van het Oerechtelijk Wethoek); · · . ·
·
. .tweede onderdeel, het door.: !fe eiser:;;
jngeroeP,en ;ve1weer van niet-ontyankelijkhei~. van verweerders vordering bij
gebrek a'an 'ir\scnrijvil}g in het handelsregister, van ',opiinbai·e orde is en van
··ambtswege do6r de 1·echter mbet worden
opgeworpen, zodat het arrest het bij_bpengel). van verdere, bewijzen Iwcl. moeten bevele,n OJ,U, ove1: 1het middel wettelijk
'te kurinen bei;lissen (scliending yan. de
artikelen 1, 41, 42, 44van het koninklijk
beslult Vah ~0 juli' 1964, 6 van h~t
Bm'ge1'lijk Wetbdek,' 870, 871, 1042 ·van
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet):

W at het eerste onderdeel betreft :

.

'

•;' : • '

. ·. Dat, welke ocik de draagkracht
rrio~e' zijn van ai'tikel 154 \r~m het
Wetnbek van Strafvordering, waarop
het onderdeel hoofdzakelijk steunt,
het alleszins . feitelijke . ~rondslag
rnist;
. Wat' het
tweede
crnderdEiE~l
betreft :
Ovetwegende dat, wanneer ' de
. rech'ier vaststelt dat de oorspronkelijke e.iser in y~n geding haridylaar
_is, '·' z~.ch. . als dpsdanig voordoet,
althans. ,niet petwist voormelde ho.edanigl~eid te bezitten, en dat hij,
desondanks, het nummer van zijn
inschrijving in het handelsregister
in het exploot van dagvaarding niet
heeft vermeld, deze rechter, kl·achtt~ris al'tikel 41 van de bij koninklijk
besluit van 20 juli 1964 gecoordi·-ueerde wetten betreffende het han__deisregi~tei·, ertoe gehouden is de
eis van arnbtswege niet ontvankelijk

te verklaren .tenzij de oorspronkelijke eiser, binnen de door dezelfde
rechter gestelde termijn, bedoelde
inschrijving, op de datum waarop de
eis werd ingesteld, verantwoordt;
Overwegende echter dat deze verplichting op de rechter niet rust
wanneer de oorspronkelijke eiser de
hoedanigheid van handelaar niet
bezit of wanneer de oorspronkelijke
verweerder die hem die hoedanigheid toeschrijft, daarvan geen
bewijs levert;
Dat · noch voornoemd artikel 41
noch enige andere in het onderdeel
vermelde wettelijke bepaling de
rechter ertoe verplicht in' die laatste
hypothese het << bijbrengen van
verdere bewijzeh , te bevelen;
Dat het onderdeel naar recht
faalt;
Over het tweede 'middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 2, elfde
lid, van de wet van 15 december 1872 op
de handel in het algell?-een,. die titel I
van bo.ek. I van het Wetboek van Koopnandel ,iormt, zoals gewijzigd door de
wet van 3 juli 1956, 1, 2, 116 van de door
het koninklijk besluit' van 30 november 1935 gecoordineerd~ wetten op de
handelsvennootschappen, die titel IX
van boek I van het Wetboek van Koophandel vormen, 1202 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de door verweerder
ingestelde vordering gedeeltelijk ontvankelijk verklaart en de eisers solidair
''eroordeelt
om
aan
verweerder
.100.000 frank te betalen met de conventionele intresten van 18 pet. vanaf
4 augustus 1971 QP grorid : dat de eisers
de hoedanigheid hadden van handelaai·s
bij het sluiten van de overeenkomst; dat
door kwestieuze lening ·a an te gaan ten
voordele van de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid « Hair
Up "• waarvan de belangen zich volledig
met de hunne vermengen, zij minstens
een . subjectieve · daad van koophandel
hebben gesteld en zij solidair zijn verbonden,
terHrijl, eerste onderdeel, de personenvennootschap met bepe;·kte aansprakelijkheid, waarvan qe eisers de enige
vennoten waren, een afzonderlijke
rechtspersoonlijkheid had ten opzichte
van die van de eisers en dus een
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daad van koophandel hebben gesteld,
daar deze vennootschap vree.md was aan
de handel van de eisers en het feit dat
de vennoten dezelfde belangen hadden
als de vennootschap daaraan geen
afbreuk
doet
(schending van
de
artikelen. 2, elfde lid, van het Wetboek
vm1 Koophandel, 1, 2 en 116 van het
koninklijk besluit van 30 november 1935),
tweede onderdeel, de eisers in conclusie staande I:J_ielden dat zij geenszins
hoofdelijk gebonden waren daar zulks
noch in de akte was bepaald noch uit
enige wetsbepaling voortsproot; het
arrest onvoldoende op dit middel antwoordt (schending van de artikelen 1202
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet):

Wat
het
tweede
onderdeel
betreft :
.. Overwegende dat de eisers in
conclusie · stelden dat, zo verweerders vordering ontvankelijk en
gegrond zou worden verklaard, te
hunnen opzichte '<< geen hoofdelijkheid kon worden aanvaard vermits
artikel 1202 van het Burgerlijk Wet-:~oek duidelijk vermeldt dat hoofdelijkheid niet kan worden vermoed
maar uitdrukkelijk moet worden
bedongen, tenzij ze voortvloeit · uit
een wetsbepaling », hetgeen ten
deze niet het geval was;
Overwegende dat het arrest tot
hoofdelijkheid besluit op grond dat
de eisers handelaars zijn en dat zij
ten deze « minstens een subjectieve
daad
van
koophandel
hebben
gesteld. >>; dat het aldus te kennen
geeft dat de regels vervat in
artikel 1202 van het Burgerlijk Wethoek geen toepassing vonden;
· ·Dat, met dit antwoord, het arrest
voldoet aan het vormvereiste van
ar,tikel 97 van de Grondwet;
Dat het onderdeel mitsdien feitelijke grondslag mist;
. Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, wanneer handelaars gebonden zijn door eenzelfde ·contractuele verbintenis, er
techtens een vermoeden van hoofdelijklieid tussen hen bestaat;'

Overwegende dat de eisers niet
betwisten dat ze beiden gebonden
zijn door een contractuele verbintenis ingevolge d.e lening die ze
hebben aangegaan;
Overwegende dat, na te hebben
vastgesteld dat de eisers de enige
vennoten en zaakvoerders zijn van
de vennootschap met beperkte aan~
sprakelijkheid << Hair Up » en dat
uit de akte van lening, die nergen;s
hun hoedanigheid van zaakvoerders
vermeldt, geenszins blijkt dat ze in
de onderwerpelijke overeenkomst
<< slechts als zaakvoerders » zijn
opgetreden, ·het arrest con'stateert,
zonder desaangaande in het onderdee! te worden aangevochteri, dat de
eisers de hoedanigheid van handelam·s hadden bij het sluit(m van de
overeenkomst;
Overwegende dat deze constateringen volstaan om, krachtens het
hierbovenvermeld vermoeden, zonder schending van .de in het onderdee! vernoemde wettelijke bepalingen, de beslissing dat de eisers
hoofdelijk gebonden zijn door de uit
de overeenkomst ontstane verbintenis, wettig te verantwoorden;
Dat het onderdeel gericht is tegen
een ten overvloede gegeven reden
van het arrest; dat het mitsdien bij
gemis van belang niet ontvankelijk
~;

'

·Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
26 januari 1979 1' ka111er Voorzitte1· : de h. de Vreese, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Chatel
- Ge!Jjkluidende conclusie van de h.
Tillekaerts,
advocaat-gene1'aal
Advocaten : mrs. Houtekier, Dassesse.

3' KAMER- 29 januari 1979
1° GEMEENTE-

LASTINGEN -

EN

PROVINCIEBE-

DIRECTE GEMEENTEBELASTING - AANSLAG EN INKOHIERING INKOHIERING HEEFT BETREKKING .OP DE
INVORDERBAARHEID EN
NIET OP HET
BESTAAN ZELF VI\N DE BELASTINGSCHUl:D.

-
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2° .(}EMEEN'J?E- EN PROVINCIEBELASTINGEN - DIREGTE GEi\IEENTEBE-

De te1m1]i1 om bij de bestendige
deputatie van een provincieraad een,
bezwaar 1nzake ·directe, gemeentebelastingen in te dienen bedraagt drie
maanden te rekenen van de afgifte
van het aanslagbiljet, ook al is de
aanslag nietig (2). (Art. wet 5 juli
1871.)

2"

LASTINGEN ,-,. BEZWAARSCHRIFT BJJ DE
BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIETERivllJN ~ BEGINT TE LOPEN
RAAD \'ANAF DE AFGIFTE.,VAN HET AANSLAGBILJET, ZELFS IN. GE\'AL VAN NIETIGHEID VAN
DE AANSLAG.

3"GEMEENTE- EN PROVINCIEBE,·LASTINGEN -:: DIRECTE GEi\IEENTEBELASTING· ·
GEMEENTEVERORDENING
BEKENDl\IAKlNG - · VASTSTELLING VAN DE
BEKENDMAKING DER GO£DKEURING VAN DE
VEROEDENING - GEVOLG WAT HET BEWIJS
\'AN DE BEKENDMAKING VAN DE. \'ERORDENlNG ZELF BETREFT.

3" en 4" Uit de enkele vaststelling dat de

goedkeuring, b1j koninkhjk besluit,
van de verordening van een gemeenteraad is bekendgemaakt, kan niet
wettig worden afgeleid dat de Ferordening zelf is bekendgemac7kt.
5" Wanneer het Hoi Fan Cassc7tie kennis

neemt Fan een middel ten betoge dat
de door de. bestreden beslissing toegepaste gemeenteverordening niet wettig
is beke1idgemaakt, mag het Hal de
aaiJplakkingsformulieren
uit
de
gedingstukken in aanmerking nemen
om na te gaan . of. de . bekendma/dng
overeenkomstig de wet is. gebeurd.

4° GEMEENTEVERORDENING
BEKENDI\'IAKING --: VASTSTI;:LLING \'AN DE
BEKENDMAKING DER GOEDKEURING VAN DE
VERORDENING ~ GEVOLG WAT HET BEWIJS
\lAN DE BEKENDi\IAKlNG VAN DE VERORDENING ZELF BETREFr.

5° CASSATIE -

BEVOEGDHEID - GEi\IEENTEVERORDENING - BEKENDMAK!NG ~ HET
HOF lilAC' DE'· AANPLAKKINGSFORiilULIEREN
UI'f' DE .GEDINGSTUKKEN IN AAN:IIERKING
. NEll lEN OM NA TE GAAN. OF DE BEKENDMAKING IS GEBEURD.

6" GEMEENTE-

EN

DIRECTE GEi\lEENTEBELASTING GE!IlEENTELIJKE BELASTI:-IGSVERORD:ENING - ,EiEKEND!IIAKING - GEEN
BEWIJS VAN DIE BEKENDl\lAKlNG- GEVOLGEN.

EN

PROVINCIEBE-

LASTINGEN.·,-,

DIRECT:£ .GEl\IEENTEBELASTING -, BEZWAAR BIJ DE BESTENDIGE
: DEPUTATIE INGEDIEND
TERl\llJN
• AFGIF'l'E • VAN HET AANSLAGBILJET
BETEKENIS VAN • AFGIF'TE "·

8° GEM:EENTE- EN . PROVINCIEBELASTINGEN ..;..,.. DIRECTE GEMEENTEBELASTING - ·BEZWAAR BIJ DE BESTEND!GE
DEPUTATIE lNGEDIEND
TERMIJN
'AFGIF'TE VAN·HET AANSLAGBILJET- BEWIJS
.VAN AFGIF'TE. ·

1" Inkqhie1ing van een directe gemeen-

tebe/astivg heeft betrek./dng op de
invord,erbaa1.'heid en 1iiet op het
bestaan zelf van de be]astingschuld

(1).

.

.

(1) Cass.; 13·juni 1975 (AC, 1975, 1090).
. '

·'\·'

Niet ·wettig is de beslissing van de
bestendige deputatie Fan een prol'hlcieraad over een bezwaar · inzake
clirecte
gemeentebelastingen,
de~t
gegrond is op een gemeeiJteverordening wamvan niet bewezen is dat ze
overeenkomstig de wet is bekendgemaakt.

PROVINCIEBE-

. ,LASTINGEN -

7" GEM:EENTE-

6'~

7" De

tennijn om Nj de bestendige
deputatie van een provincieraad .een
bezwaar in te dienen tegen de mmsle~g
in een directe gemeentebelasting
bedraagt drie nwanden vamlf de
. af.!Iifte van het aanslagbiUet, d.i. va1wf
de oFerhandiging van het biljet aan de
belastingplichtige of de aanbieding
ervan aan zijn waning (3). (Artt. 8 en
13 wet van 5 juli 1871.)

8"

Het bewJ:fs ww de. af,_~ifte Fan een
aanslagbiljet aan qe belastingplichtige
kan .. worden bJ:fgebrc7cht door alle middelen naar recht en, o,m. dQor gewichtige, bepaalde en met elkam· OFereensteinhlende vermoedens, oak c7l ZI}'n
sommige als dusdanig in acht ge,nomen handelingen 11erricht door .de
partij die zich erop beroept.

(DCFLOC J.\ DUFLOU L. T. STr\D !'\IEIJWPOORT}

(2) Cass., 24 api'il 1978 (:..I.e, 1978, 966 en
noot 1); VA~ HouTTE, derde uitg., blz. 623,
m·. 807; FEn: en CAilDIJl\, 2e uitg., nr 24.
. (3) Cass •. 10 ian. 19'i5 (A.C., 19'i5, 531).
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poort, op het aanleggen van wegenuit~
rusting, trottoirs en van riolen van
RET HOF; - Gelet op de besti'e- 16 november 1971, goedgekeurd bij
p.eri beslissing, op 2 jun'i 1978 door koninklijk besluit van 12 oktober 1972,
>> doordat, bet bestreden besluit, antde Bestendige Deputiltie vim de
Pi·ovincierai;ld vEm West-Vlaanderen woordende op de opwerping van eisers,
dat de onderhavige aanslagen nie'tig zijn,
gewezen;
en dat aldus de bezwaartermijn niet
Qverweg~nde dat het dispositief loopt, voorhoudt, dat deze termijn niet
afhankelijk kan zijn van de omstandigvan de b~slissing luidt :
heid dat de aanslag a! dan niet geldig is,
« artikel 1 : het bezwaar tegen de
de eventuele nietigheid van de aanaanslagen gebracht in de kohieren en
slag geen beletsel kan zijn . tot het
van de dienstjaren '1970, 1971, aanvangen van de bezwaartermijn, en
1972 wordt niet ontvankelijk ver- verder, op de preciese opwerping van
klaard »;
reclamanten nu eisers -'- dat de
onderhavige aanslagen nietig zijh, omdat
<< artikel 2 : het bezwaar tegen de
aanslagen gebracht in ·de kohieren de belastingverordeningen der stad
Nieuwpoort van 23 april en. 24 juni 1965,
van. de \dienstjaren 1973; 1974 en goedgekeurd
bij koninklijk besluit vaT'.
1975 wordt o~1tyank~lijk doch. onge- 29. september 1965, op het aanleggen van
.gi·ond verklaard »;
·
w:egenuitrusting, riolen en trottoirs niet
Over· het eerste mjddel, .woordelijk werden bekendgemaakt zoals vereist bij
artikel 102 van de Gemeentewet, .zodat
gesteld als volgt :
deze niet bindend zijn voor de rechtsonschending, verkeerde toepassing, derhorigen en aldus geen geldige aanverkeerde interpretatie van de arti- slag toelaten, wat meteen a! .uitsluit dat
kelen 93, 97, 107, 110, 111, 113, 115 en de bezwaartermijn zou !open, antwoordt,
.129
van
de
Grondwet,
van
de dat uit het getuigschrift van bekendmaartikelen 69, 75, 76, 5", 90, 2",, 102, 134, king, het aanplakkingsformulier van
136, 137, 138 en 139 van de Gemeentewet, bekendmaking en het register der bevan artikel 1 van de · wet van kendmakingen onder de afkondigings22 juni 1865, van de artikelen 8 en nummers 431, 432 en 433, 'blijkt dat de
13 van de wet van 5 juli 1871, van goedkeuring
der
reglementen
van
artikel 6'van de wet van ·18 april ·1898, 23 april en 24 juni 1965 werd bekendge''an de al'tikelen 1 tim 4 van het maakt' op 22. oktober 1965, en. dat . uit
koninklijk besluit van 12 november 1849, het getuigschrift van bekendmaking het
van de artikelen 41, 42 en 44 van het aanplakkingsformulier en het register
besluit
vari
de
Regent
van der bekendmakingen nrs. 686 en
· 10 februari 1945, van de artikelen 176 en 787 blijkt, d;~t de goedkeuring der her239 van het· koninklijk . besluit van nieuwde niglementen werd bekendge4' maart 1965 tot uitvoering van het maakt op 5 augustus 1970 (fiscale regleWetboek van • de Inkomstenbelastingen, menten van 7 april 1970, 26 oktober 1971
van de artikelen 1317 tot 1324 van het en 16 november 1971); en ter rechtvaarBurgerlijk . Wetboek
en
van
de diging van de stelling dat de bekendmaartikelen 1, 3, 4, en'7 of 9 naar gelang de king van de goedkeuring - bedoeld is
· soort Vim' verhaalbelasting, verder 10 of de goedkeuring bij koninklijk besluit 12 naar gelang, 11 of 13 naai' gelahg en antwoordt ' dat de afkondiging van de
15 of 17 naai~ .geiang van de belastingver- goedkeuting der fiscale verordeningen
ordeningeri · der. stad NieU:wpoort op het automatisch de bekendmaking ervan
aanleggen van riole~. van.. voetpaden en impliceert' en dat het slechts ' door de
vim. de wegbedekking d.d. 23 april en bekendmaking van de goedkeuring is,
24 juni 1965, goedgeji:eurd bij koninlijk dat de belastingplichtigen kunnen worbesluit van 29 september 1965 en voor den geacht te weten dat de belastiJ;lgverzoveel als nodig van artikel 14 of 16, ordeningen te hunnen opzichte uityoernaar gelang de belastingverordening, baar zijn gewordEm' .en .dat tenslotte van de belastingverordeningen der stad nu overstappende van de theoretische
Nieuwpoort, op het leggen van wegen- stelling, de gelijkstelling van bekendhla.uitrusting, trottoirs en riolen van king van goedkeuring en van belasting7. april 1970, goedgekeurd bij koninklijk verordening zelf inhoudend, naar de
besluit van 16 juni 1970, en. van grieven in feite omtrent de bekendmaartikel 14 of 16, naar gelang van de king van wat dan ook - dat .aJ de
belastingverordeningen der stad Nieuw-· andere opgew01:pen middelen zouden

--'- 593t1eerKorri.~n op de betichting vart valsheid in: geschrifteri, en dat de bestendige
deputatie niet zou bevoegd zijn voor het
onderzoek van. die betichting, en uit
geen .enkel stuk. blijk~ dat 'de procedure
wegens valsheid' werd ingeleid bij de·
bevoegde rechtbank,
» dan wanneer, 'indien
de fdrmele
nietigheden ' van de aanslag niet beletten dat de bezwaartermijn loopt, de
nietigheid van de aanslagen voortvloeiend. uit het gebrek aan de materiele
elemi:mten van de aanslag, die teruggaat:
op het . bestaan en ontstaan vah de
belastingschuld 'uit de wet zelf, ten
a:anzien van de belastingplichtige, en
aldus gelijkstaat met het afwezig zijl1
·van een belastingschuld in hoofde van '
-de belastirigplichtige, wei 'degelijk tot
gevolg heeft dat 'er geen bezwaartermijn
loopt en ·een bezwaai·schrift steeds toelaatbitar is, en . dit bepaald het geval is
voor een nietigheid 'die voortvloeit"uit
het feit dat de ingeroepen belasti:ngvei'orderiingen. ·der stad Nieuwpoort, riiet
bindend zijn, 'wegerts gebrek . aan
bekendmaking er.van,
·
·
» en dan 'wannei?/ niet de bekendmaking van de' kdninklijke goedkeuring
(die trouwen.~ gep\lbliceerd wdrdt. in. het
'Belgisch Staatsblail) is vereist, maar de
brk~hdma\Ung der beschikkingen van de
l:Je,lastingreglemente,n zelf, omdat met
hame' de t'echtsonderhorigen
de.
hb'cigte 't:noeten worden gebracht van .de'
wettlcilijke ~escliikkingel1 die l{~n (kun.nen) binden,
» en dan wanneer, ,zeifs mochtel). de
bekendmakingen van 5, augustus ~970. e1;1
26. oktober, 1971, regeln,1atig .en konform
aan artikel, 102 v<~n de. Gemeentewet· zijn
gebeurd - .quod .non -,-, dit dan •nog
geen ,gevolgen ZQU' hebpen, ·omd.at .deze
belastingverordeningen slechts. verwijz;e,n
naar de belastingsverordeningen i(an
23 april en 24 jun~ 1965, zodat yvanneer
deze laatste niet regelmatig zijn bek,endgemaakt, . deze . laatste beschikkingen .
ctcich ni~t bindendzijn, .
.
·, » en dan wan11(?er, bij n~zicht ~~;1 ·de
aa1;1gehaalde stukken, (register bekend-,
~making en,: aanpl<ikkingsf01:mulier ... e.n
getuigschrift), uit. deze van ,1965 . bl\jkt,
dat ze niet konstateren, dat er bekendgeffilla.kt is geweest, mqar dat er bekendgeml!akt wordt.. of , zal worden, en .~eze
. stukken trouwe1;1s .de dag ,v66r .qe
bekendmaking zelf, zijn. opgemaakt,
·. zpdat !1et geloo~ ~a.n deze. stukkenv.er. scrml<,hgd we.rd geschonden (sche~~~mg
van de artikelen .1317 tot 1324 van het
BurgerlijkWetboek),
·

op

» en dan· wanneer, de bewijsstukken,
door de gemeente voorgebracht, niet met
authenticiteit zijn bekleed, zodat er ook
geen inschrijving wegens valsheid. is
vheist, en de bestenqige deputatie zelf,
als rechtsinstantie, de bewijsk,racht der
aangevoerde stukken boven' ·genoemd,
had moeten ·beoordelen, wat zij niet
heeft gedaan , :

I. In zoverre het middel betrekking heeft op de beslissing waarbij
het bezwaar tegen de. aanslagen
gebracht in de kohieren over de
dienstjaren 1970, 1971 en 1972 niet
ontvankelijk wordt verklaard :

Overwegende dat de inkohiering
enkel tot doel heeft het bestuur de
mogelijkheid· te geven de betaling
van de belasting te eisen . en de
invordering er\ran te vervolgen; dat
die verrichting •vreemd is aan het
bestaan van de belastingschuld.; dat
. het beweerde « afwezig zijn van een
belastingschuld » ·derhalve niet tot
gevolg •heeft da:t er geen bezwaartermijn zou loperi;
:, :
Overwegende dat, ingevolge artikel 8 van de wet van 5 juli 1871, de
bezwaren tegen de aanslagen .inzake
directe gemeentebelastingen moeten
W011den · ingediend binnen de termijn van dri~ maanden te rekenen
yan de aflevering van het aanslagbiljet;
' , ·
·
·
Overwegende dat d~ze terrriijn
van openbare orde is;. dat, zoalS, .de
beslissing . onderstreept, de t~rml.jp
niet afhankelijk is van << de orristandigheid dat de 'aanslag al dan .nlet
geldig is »; dat immers zodanige
eventuele nietigheid geen be~etS,el
kan zijn tot het aan\l'angen van d,e
bezwaartermijn van ,drie maanden
vanaf de aflevering· van het aapsl\);gbiljet;
. . Dat de }?eslissir1g d~r~alve . de
ingeroepen wettelijke ·. b~p~lingen
•niet .h,eeft k~nnen scqenden,; ·
Dat het mid del l}aar repht faalt;
II. •In· ·zoverre het• middel betrekking heeft dp de beslissing waarbij
het ·bezwaar .tegeh de aanslagei1,

-
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gebracht in de kohieren van de
dienstjaren 1973, 1974 en 1975, ongegrond wordt verklaard :
, Overwegende dat, luidens artikel 102, eerste lid, van de Gemeentewet, de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad door
omroeping en aanplakking worden
bekendgemaakt;
Dat aan deze bepaling niet is
voldaan wanneer aileen de goedkeuring, en niet de tekst zelf van de
reglementen en verordeningen is
bekendgemaakt;
Overwegende dat de bestendige
deputatie vaststelt dat « meer
bepaald uit het aanplakkingsformulier van de bekendmaking blijkt dat
de goedkeuring der hernieuwde reglementen werd bekendgemaakt op ·
5 augustus 1970 (fiscale reglementen
. van 7 april1970) en 26 oktober 1971,
lees 1972 (fiscale reglementen van·
16 november 1971); dat dit eveneens
blijkt uit het register van de
bekendmaking onder afkondigingsnummers 686 respectievelijk 787 >>;
dat zij voorts beslist dat een
« afkondiging » van ·de goedkeuring
der .fiscale verordeningen automatisch de bekendmaking ' e1:van
impliceert;
Overweg€mde dat uit de vaststelling . dat . de goedkeuring van de
verordenfngen
wel;d
bekendge'maakt, n~et.wettig kan worden afgeleid dat 'de ve'rordeningen zelf wercien bekendgemaakt;
'···

.

'

Over-wegende . echter dat uit de
aanplakkingsformulieren, die in het
dossiel' vootkomen, blijkt dat de
tekst zelf van het reglement van
16 'november 1971 werd bekendgemaakt;
Dat nochtans, nu de bestreden
beslissing .niet preciseert of de aanslagen, waarvan zij de wettelijkheid
onderzoekt, op de reglementen van
23 april en 24 juni 1965 en
7 april 1970 stoelen, dan wei uitslui,tend
op
het · reglement
van
16 november 19'71, het Hof in de

onmogelijkheid verkeert de wettelijkheid van de beslissing nopens de
aanslagen voor de dienstjaren 1973,
1974 en 1975 te onderzoeken;
Dat in dit opzicht, het middel
gegrond is;
Over het tweede middel, letterlijk
gesteld als volgt :.
schending, verkeerde toepassing,
verkeerde interpretatie van de artikelen 93, 97, 107, 110, 111, 113 en 115 van
,de Grondwet, van de artikelen 69, 75, 76,
5", 90, 2", 134, 136, 137, 138 en 139 van de
Gemeentewet, van artikel 1 van de wet
van 22 juni 1865, van de artikelen 8 en
13 van de wet van 5 juli 1871, van de
artikelen 41 en 42 van net besluit van .de
Regent van 10 februari 1945, van de
artikelen 176 en 239 van het koninklijk
besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering
van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, van de artikelen 155 en 208 van het
Wetboek der Inkomstenbelastingen; vaJ:l
de artikelen 870, 873 en 1863 en 1317 tot
1324 van het Burgerlijk Wetboek en van
de artikelen 1, 3, 4, 7 of 9, naar gelang de
verhaalbelasting, 10 of 12 vooral, naar
gelang de verhaalbelasting, ·en 15 of
17 naar gelang,. van de belastingverordehingen der stad Nieuwpoort op ];let
aanleggen van riolen, van voetpaden eh
v~m de wegbedekking d.<:l., 23 ·ap1:il
21 juni 1965, goedgekeurd bij' koninklijk
besluit van 29. september 1965, en voor
zoveel als nodig, van artikel 14 of 16,
naar gelang de belastingverordenipg,
van de belastingverordeningen der stad
Nieuwpoort op het leggen van wegenuittusting, troittoirs en riolen van
7 april 1970, goedgekeurd bij koninklijk
besluit van 16 jurii 1970 en, van artikel 14
bf 16 naar gelang, van de belastingVeroi'"
deningen der stad Nieuwpoort;· op het
aanleggen van wegenuiteusting, trottoii·s
en van riolen, van 16 november 1971,
goedgekeurd bij , koninklijk besluit van
12 oktobei· 1972,
do01·dat, het bestreden besluit antwoordende op de opwerping van eisers,
dat de oriderhavige aanslagen nietig zijn,
en aldus de bezwaartermijn geeri aanvang neemt, voorhoudt, dat deze termijn
niet afhankelijk kan worden gesteld van
de omstandigheid dat de aimslag a! dan
niet geldig zou zijn, en de eventuele
nietigheid van de aanslag geen beletsel
kan zijn van het aanvangen van de
bezwaartermijn,
dan wanneer,. indien weliswaar, hel
ontb!·ekeri van formele elementen van
aanslag en aanslagbiljet; niet be let. dat

!'P
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de bezwaartermijn een aanvang neemt,
dat niettemin anders wordt wanneer een
materieel element van de aanslag ontbrel!kt, en een dergelijk element precies
de belastingplichtige is die een bepaald
belastingbedrag moet betalen, zodat
wanneel' deze elementen ontbreken de
aanslag nhitig is en het aanslagbiljet
meteen,
en dan wanneer, eisers in hun
bezwaarschrift van 8' oktober 1973, onder
punt 1, opwierpen dat ' een aanslag op
twee eigenaars tegelijk - ook al zouden
ze onverdeelde eigenaars zijn in casu quod non- ongeldig is' en onder 2) dat
' Een dergelijke inkohiering bovendien
niet toelaat uit te maken hoeveel ieder is
verschuldigd ' en aldus de nietigheid van
de aanslag opwierpen wegens ontbreken
van de. aanduiding van wie de belastingschuldenaar is en/of wat hij moet betalen, met het gevolg dat de bezwaartermijn niet began te !open (blz. 5 bezwaars.chrift 8. .10.1973 'Bovendier. . zijn de
aanslagbiljetten nietig omdat de aanslagen .nietig zij11. Ze kunnen de bezwaartermijn n,iet doen \open '), zoals het
bestreden besh.tit g 0 ed heeft begrepen,
waar het bestredep besluit hierop,
iodoende, geen adeguaat .antwoord geeft,
» en dan wanneer, overigens, mochten
eisers dit niet hebben opgeworpen, de
bestendige deputatie, als rechtsinstahtie,
ambtshalve dit middel had moeten
opwerpen, zoals trouwens ook uw Hof
dit ambtshalve mag doen >> : ·

Overwegende dat het middel
enkel 'betrekking heeft op bepaalde
aanslagen gebracht in de kohieren
over de • dienstjaren 1970, 1971 en
1972;'
Overwegende dat de beslissing te
kennen geeft dat de bezwaren laat~
tijdig. werden ingediend en deswege
niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat de eiseressen in
liet middel niet betwisten dat zij de
aanslagbiljetten. hebben ontvangen;
Overwegende dat, ingevolge artikel 8' van de wet van 5 juli 1871, de
bezwaren tegen de aanslagen inzake
directe gemeentebelastingen moeten
ingediend worden binnen de termijn van drie maanden te rekenen
van de aflevering van het aanslagbiljet;

Ovel'wegende dat deze termijn
van openbare orde is; dat, zoals de
beslissing onderstreept, de termijn
niet afhankelijk is van « de omstan:2
digheid dat de aanslag al dan niet
geldig is » dat immers zodanige
eventuele nietigheid geen beletsel
kan zijn tot het aanvangen van de
bezwaartermijn van drie maanden:
vanaf de aflevering van het aanslagbiljet;
Dat de beslissing derha1ve de
ingeroepen wettelijke bepalingen
niet heeft kunnen schenden;
Dat het midde.l naar recl;lt faalt;
01rer het derde middel, letterlijk
gesteld als volgt :
« scheriding, verkeerde toepa's.sing, ·
verkeerde intei'pretatie, vari de artikelen 93, .97 en 107 van de Gmndwet,
van de artikelen 8 en 13 van de wet van
5 juli 1871, v.an qe artike.len 176 en
239 van het kopinklijk hesluit .. van
4 maart 1965, .tot uitvoering v;m he~
Wetboek der Inkomstenbelastingen, vari
artikel 208 van het Wetboek der Inkbrri~
stenbelastingen, van artikel 138 'v<!If de
Gemeentewet en van de aitikelen 1317
tot . 1324 en 1349 en 135:3 v'ail het
Bm~gerlijk Wetboek,
··
··
» do01:dat, het bestreden besluit, zijn
argumentatie in verband met het vertrekpunt van de bezwaartermijn, opbouwend in twee fazen, met name enerzijds,
het bewijs der verzending anderzijds 'de
eruitvoortvloeiende' ontvangst bevestigd
door feitelijke gegevens of vermoedens1
voorhoudt, 1) dat het volstaat dat het
aanslagbiljet wordt verstuui·d naar het
adres van de belastingplichtige, zbndet'
dat dient nagegaan wie het verzonden
stuk in feite heeft ontvangen, en dat de
gemee.nteoverheid de aans1agbiljetten
mag zen den naar het adres wai:u: 'ze
gerechtigd is te denken dat de geadresseerde zich bevindt, ook het adres dat
haar door de belastil).gplichtige is opge~
geven, zolang haar daaromtrent door. de
belastingplichtige geen wijziging werq.
bekendgemaakt, en zonder rekening te
houden met de gegevens van het bevolkingsregister, en dat bepaald de beide.
eisers bij schrijven van 15 febn,mri 1968
aldus woonstkeuze zouden hebben
gedaan, vermits zij het door de
gemeente opgegeven adres ' Franslaan te
Nieuwpoort'
niet
zouden
hebben
betwist, welke woonstkeuze dan nog zou
zijn bevestigd door het bezwaarschrift
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van 14 juni 1973, waarbij een aansiag
der gemeente Nieuwpoort in de gemeentebelasting als onbebouwde duinengrondei1, werd b,etwist, en aldus ontkomt aan
het feit dat Mevr. Lucienne Duflou
wonende te Geluwe, Ieperstraat 26, terwijl de aanslagbiljetten waren opgemaakt op het adres Franslaan, 76,
Nieuwpoort, en de verzending der aanslagbiljetten als regelmatig beschouwt
en deze regelmatige verzending als een
irermoeden van effectieve ontvangst
beschouwt, 2) en doordat het bestreden
besluit de inschrijving van de verzendingsdatum op het kohier,, als bewijs
aanneemt van de effectieve verzending
en aldus het vermoeden van effectieve
ontvangst op dit vast feit de!· verzending
steunt, 3) en dit vermoeden van effect1eve ontvangst als versterkt beschouwt,
door het feit dat het gemeentelijk advies
vciorhoudt dat de gevorderde belastingbedragen over de dienstjaren 1971 .en
1972 \verden betaald op 7 j1,1li 1971 en
r' december 1972, terwijl na een tussen
de beide partijen overeerigekomen vermindering van door de gemeente terug
te betalen 'belastingbedragen, voor het
dienstjaar 1972 een saldo werd betaald
op 3 mei 1973, zodat de kwestieuze
betalingen van 9e dienstjaren 1971 en
1972 zouden zijn verricht binnen de drie
maanden na het versturen ·der aanslag~
biljetten en hieruit het bewijs zou kunnen worden afgeleid dat de aanslagbiljetten na hun· versturen, ook effectief
werden ontvangen,
(( dan wannee'r, 1) het onloochenbaar
is, dat hei vermoeden der effectieve
qntv:angst, zoals uiteengezet 'in het
bestreden besluit, ook a! word.t dit, vermoeden ' versterkt' door de zogenaamde
betalingen '· voor
de
aanslagjaren
1971 en 1972, tach uiteindelijk steunt op
de ' regelmatige verzending' en het
bestreden besluit daarom ook moet uiteenzetten dat het aanslagbiljet mag worden toegestuurd . aan het adres van de
belastingplichtige zonder na te gaan wie
het in feite heeft ontvangen, ook als dit
adres niet het feitelijk adres is maar een
adres opgegeven doOl' de gemeente in
bepaalde stukken, hetwelk niet werd
betwist,
'
·
' » dan wanneer, in zake gemeentelijke
directe verhaalbelastingen, de ontvangst,
en niet het opsturen der aanslagbiljettert
inoet worden bewezen, zodat wei dege.lijk moet worden nagegaan of de belas'tingplichtige dit aanslagbiljet heeft ont'vangen en wann'eer, en het opsturen aan
'<tdressen zogenaamd geldig wegens een
;wettelijke fictie, niet te pas komt,

>> 2) en dan wanneer, a) de inschrijving
op het kohier, van de verzendingsdatum,
niet als een bewijs van de effectieve
verzending op die datum, aan het in het
aanslagbiljet opgegeven adres kan worden aangenomen, vermits dergelijke
inschrijving kan gebeurd zijn door de
partij in zake, om als bewijs te dienen in
onderhavig proces - en niet in tempore
non suspecto - of door iemand die niet
bevoegd was of onwetend was en zonder
dat er.een handtekening is,
>> b) en dan wanneer, mocht aangenomen worden dat dit als bewijs der
verzending kan gelden - quod non dan in elk geval is uitgemaakt ·dat het
aanslagbiljet niet werd opgestuurd aan
Mevr. Lucienne Duflou eiseres ·in
cassatie
vermits die te Geluwe
woonde, wat (woonst te Geluwe) door de
gemeente en het bestreden besluit niet
wordt geloochend,
>> 3) en dai1 wannee1; a) het feit clat
het aanslagbiljet zou zijq. verzonden aan
het adres opgegeven in het aanslagbiljet,
niet impliceert, dat de belastingplichtigen dit zouden hebben ontvangen,'vooral
waar Lucienne Duflou elders woonde, en
daarom precies niet de verzending maar
de ontvangst moet worden bewezen;
·

» b) en dan wanneer, de eenvoudige
bewering, aangehouden in dit advies der
gemeente - partij in zake - als zouden
eisers de onderhavige aanslagen over de
aanslagjaren 1971 en 1972 hebben
betaald, niet volstaat, niet aileen omdat
een partij in zake zichzelf geen bewijs
kan verschaffen en . normaal dus ,de
originele stukken hadden moeten zijn
voorgelegd,
maar
ook
omdat
de
gemeente deze stukken verkeerd kan
hebben gelnterpreteerd, en aldus "kan
blijken dat aileen Jeannette Duflou heeft
betaald voor allebei en/of zonder te
hebben geweten of erkend, dat a!dl.ts de
aanslagen over de aanslagjaren 1971 en
1972 werden betaald en zonder dat zij
een aanslagbiljet had(den) ontvangen » :

Overwegende dat het middel
ei}kel betrekking heeft op de aanslagen gebracht in de kohieren over
de dienstjaren 1970, 1971 en 19n, en
voor zover ze eiseres Lucienne
Duflou betreffen;
Overwegende dat artikel 8 van de
wet van 5 juli 1871 bepaalt da,t de
reclamaties « worden gezonden aan
de bestendige afvaardiging binnen
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ning van de aflevering van het 15 februari 1968 heeft geantwoord
waarschuwing-uittreksel
uit
de en het opgegeven adres niet
rol »;
betwistte; 3) dat beide eiseressen in
Overwegende dat het woord een bezwaarschrift van 14 juni 1973
« aflevering >> in zijn gebruikelijke
« formeel
verklaarden ' beiden'
zin 'betekent « overhandiging aan >> woonachtig te zijn op het adres
of « aanbieding aan de woonst van >> Franslaan 86 te Nieuwpoort »,
de belanghebbende;
dat, met betrekking tot de
· Overwegende dat de beslissing de ontvangst van de aanslagbiljetten,
reclamatietermijn niet doet lopen de beslissing releveert dat, « zoals
vanaf de datum van toezending van blijkt uit de gegevens van het
de aanslagbiljetten; dat zij vaststelt gemeentelijk advies, de gevorderde
dat deze biljetten op de datums die belastingbedragen werden betaald
zij pr~ciseert werden verstuurd aan op 7 juli 1971 (dienstjaar 1970) en
het « adres >> van de belangheb- 1 december 1972 (dienstjaar ~972),
bende en de feitelijke gegevens terwijl na een tussen de beide
preciseert waaruit kan worden afge- partijen overeengekomen verminde'leid dat de biljetten aan dit ring van door de gemeente terug te
<< adres >> zijn toegekomen; dat zij de
betalen belastingbedragen, voor het
reclamatietermijn doet lopen vanaf dienstjaar 1972 een saldo werd
de « aflevering van de biljetten »;
betaald op 3 mei 1973; de omstanOverwegende dat het bewijs van digheid dat de kwestieuze betalin-::
de aflevering van de aanslagbiljet- gen voor de dienstjaren. 1970 en
de aanslagbiljetten del'
ten aan belanghebbende door alle 1971
middelen van recht kan worden dienstjaren 1971 en 1972 werden op
bijgebracht en onder meer door dezelfde datum verstuurd - werden
gewichtige, bepaalde en met elkaar verricht binnen de drie maanden na
het versturen der aanslagbiljetten,
civereenstemmende vermoedens;
levert
het bewijs dat de. aanslagbilOverwegende dat, in dit opzicht,
de bestreden beslissing verschei- jetten na hun versturen ook effectief werden ontvangen >>;
·
dene omstandigheden onderzoekt;
- dat zij, met betrekking tot de
Overwegende dat de bestE:mdige
verzending van de aanslagbiljetten, deputatie, uit. het geheel van deze
verwijst naar de inschrijving van de vaststellingen en consideransen, · ook
verz;endingsdatum op het kohier;
al hadden enkele onder hen betrekdat, met betrekking tot het king op feitelijke gegevens die. van
adres van Lucienne Duflou, de verweerster zelf uitgingen, heeft'
beslissing nagaat of het adres waar- mogen afleiden dat de aanslagbiljetnaar de aanslagbiljetten werden ten regelmatig aan eiseres werden
afgeleverd;
to~gestuurd het juiste adres is; dat
zij. vaststelt dat, hoewel eiseres te
Dat het middel niet kan worden
Geiuwe, Ieperstraat zou wonen, het
adres Franslaan te Nieuwpoort als aangenomen;
juist adres kan gelden op grond dat
En overwegende dat uit · de
het . ten deze om een woonstkeuze
gaat; dat de beslissing dit afleidt : bestreden beslissing noch ui t enig
1) uit een brief van het stadsbestuur regelmatig aan het Hof overgelegd
van .
Nieuwpoort,
gedagtekend processtuk blijkt dat, met betrek29 januari 1968, en gericht tot eise- king tot .de aanslagen gebracht in
kohieren
van
de
dienstres '« Franslaan te Nieuwpoort » de
waarin gepreciseerd wordt dat, jaren 1970, 1'971 en 1972, een middel
behalve bij tegenbericht, voormeld hetwelk de openbare orde raakt,
ad1;es als juist adres zal worden ambtshalve · moet worden opgeworbeschouwd; 2) uit het feit · dat· pen;
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te slaan op de overige middelen die
enkel betreh:king hebben op de aanslagen gebracht in de kohieren van
de dienstjaren 1973, 1974 en 1975;
vernietigt de bestreden beslissing in
zoverre ze het bezwaar tegen de
aanslagen gebracht in de kohieren
.van de dienstjaren 1973, 1974 en
1975 ongegrond verklaart; verwerpt
de voorziening voor het overige;
beveelt dat van dit arrest melding
z<ll worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster in de
helft van de kosten en laat de helft
ten laste van de eiseressen; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de
Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen ..
29 januari 1979
3e kamer
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvooi·zitter - Verslaggever : de h. Chatel
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, advocaat-generaal _:_ Advocaat :
mr. P. Delafontaine, Kortrijk.
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3° GEMEENTELASTINGEN -
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DIRECTE GEMEENTEBELASTING
GEMEENTEVERORDENING
BEKENDMAKING VASTSTELLING VAN DE
BEKENDMAKING VAN DE GOEDKEUR!NG VAN
DE VERORDENING GEVOLG WAT HET
BEWIJS VAN DE BEKENDMAKING VAN DE
VERORDENING ZELF BETREFT.

4° GEMEENTEVERORDENING
BEKENDMAKING VASTSTELLING VAN DE
BEKENDMAKING VAN DE GOEDKEURING VAN
DE VERORDENING GEVOLG WAT HET
BEWIJS VAN DE BEKENDMAKING VAN DE
VERORDENING ZELF BETREFT.

5° GEMEENTE- EN PROVINCIEEELASTINGEN - DIRECTE GE!VIEENTEBELASTING GE;\!EENTEVERORDENING
BEKENmiAKI:\G - lVIOGELIJKHEID VOOR DE
INWONERS \'AN DE GEMEENTE INZAGE TE
NEi\IEN VAN DE BESLUITEN VAN DE GEi\IEENTERAAD L!.JKHEID

GEMEENTEWET, ART. 69 - MOGEDIE HET GEBREK VAN DE BIJ

ART. 102 VAN DE GEMEENTEWET VOORGESCHREVEN BEKENDMAKING N!ET VERHELPT.

Art. 102 Gemeentewet schrijft de
bekendmaking voor va11 de tekst zell
van de gemeenteverordeningen; aan
die ve1plichting is dus niet voldaan
wanneer aileen de goedketiJing en niet
de tekst zelf van de verordening is
bekendgemaakt.
·

1" en 2"

3" en 4" Uit de vaststelling dat de goed-

keuzing; bij koninkl~jk besluit, van een
verordening van een gemeenteraad is
bekendgemaakt, kan niet wettig worden afgeleid dat de verordening zelf is
bekendgemaakt (1).
5" De omstandighdd dat, overeenkomstig art. 69 Gemeentewet, aah 'de
inwoners van de gemeente niet 1nag
geweigerd worden op het gemt!entehuis inzage te nemen van de gemeenteverordeningen, ve11lelpt geenszins
het gebrek van de b~j art. 102 van
dezelfde wet voorgeschreven bekendmaldng van die gemeenteverordeningen.
(VERMOERE T. STAD BLANKENBERGE)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 14 juli 1977 door
de Bestendige Deputatie van de
Provincieraacl van West-Vlaanderen
gewezen;
Overwegende dat de voorziening
zonder enig onderscheid of beperking . gericht is tegen voormelde
beslissing;
Overwegende dat de beslissing
onder meer luidt :
« artikel 2 : de bezwaarsch1:iften:
worden
ontvankelijk
verk:laard•;
artikel 3 : het aanslagbiljet betreffende het dienstjaar 1971 op 11aam
van reclamant wordt vernietigd;
(1) RaadpL Cass., 3 nov. 1975 (A.C., 1976,
296) en Cass., 29 jan. 1979.
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het bezwaar wordt de goedkeuring van de fiscale veroi'de~
gegrond verklaard voor · zover het ning d.d. 7 maart 1973 werd bekendge.:.
betrekking heeft op de verhaalde maakt, en bij nazicht van de genoemde
kosten voor rioleringswerken; arti- fotocopieen .. b!ijkt, dat de goedkeuring
door de Koning wordt bedoeld, en dit
kel 5 : er · wordt een ontheffing blijkt
uit de. aangehaalde stukken, zoals
toegestaan van 52.502 frank ,;
het bezwaarschrift van 19 mei 1977.
Dat de voorziening, voor zover ze
op bedoelde. artikelen van de beslissing betrekking heeft, bij gebrek
aan belang, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat artikel 1 van de
beslissing luidt : << De bestendige
deputatie verklaart. zich onbevoegd
om uitspraak te doen over het
bezwaar voor zover het betrekking
heeft op de .aard en de uitvoeringswijze der werken en op de administratieve verrichtingen van het
gemeentebestuur van Blankenberge
die aan de inkohiering van de
aanslagen voorafgaan , ;
Overwegende dat geen middel
tegen dit artikel van de beslissing is
gericht en dat uit de regelmatig aan
het Hof overgelegde stukken niet
blijkt dat een · middel hetwelk de
openbare orde raakt, desaangaande
ambtshalve moet worden opgeworpen;
Over het ~weede middel, letterlijk
gesteld als volgt :
schending, verkeerde toepassing,
verkeerde
interpretatie
van
de
artikelen 93, 97, 107 en 129 van de
Grondwet, van de artikelen 69, 75, 76, 5",
90, 2", 102, 136 en 138 van de Gemeentewet, van artikel 1 van de 'wet van
22 juni 1865, van de artikelen 8 en
13 van de wet van 5 juli 1871, van de
artikelen 1 tot en met 4 van het
koninklijk besluit van 12 november 1849,
van artikel 21 van de wet van
30 december 1887, van artikel 6 van de
wet van 18 april 1898, en van de
artikelen 1317 tot en met 1322 vah het
Burgerlijk Wetboek,
>> . doordat, 1) het bestreden besluit
biz. 6 en 7, konstateert dat uit de voor
eensluidend verklaarde fotocopie uit het
register der bekendmakingen en uit de
voor eensluidend verklaarde fotocopie
van het bericht van bekendmaking
blijkt, dat de goedkeuring van de fiscale
v~rordening van 16 februari 1971 en .uit
de voor eel}sluid~nd verklaarde fotocopie
van het bericht van bekendmaking, dat

uitdrukkelijk zegt, en erai'ui toevoegt
' dat de afkondiging van de goedkeuring
van de fiscale verordening automatisch
de bekendmaking ervan fmpliceert ,
>> dan wanneer, artikel 102 van de
Gemeentewet, de bekendmaking van de
beschikkingen van het belastingregle, ment vereist, en niet van de koninklijbi
goedkeuring, te meer, dat deze laatste
verschijnt in het Bejgisch Staatsblad, en
de genoemde fotocopieen van het Register der bekendmakingen en van de
berichten van bekendmaking anders
interpreteren, zou neerkomen op het
schenden van het geloof eraan gehecht,.
, 2) en doordat, het bestreden besluit
voorhoudt, dat de middelen in.dit ver7
band opgeworpen, het vqorwerp zouden
dienen uit te maken van: een onderzoek
naar valsheid in geschriften, waarvoor
de Bestendige Deputatie niet bevoegd
zouzijn,
, dan wanneer, geen enkel de.r aangehaalde bewijsmiddelen een authentie\?'
karakter had, en aldus alle i.nschrijving
wegens valsheid is uitgeslote.ri, wat m.et~
een meebrerigt da:t liet bestr'eden besluit
niet op adequate wijze heeft geant' woord >>:
·
·

Overwegende dat, luidens arti~
kel 102, eerste lid, van de Gemeentewet, de reglementen en verorde~
ningen van de gemeenteraad door
omroeping en aanplakking .worden
bekendgemaakt;
Dat aan deze bepaling niet is
voldaan wanneer aileen de goedkeuring en niet de tekst zelf van de
reglementen .en verordeningen is
bekendgemaakt;
•.
Overwegende dat de bestenQ.ige
deputatie vaststelt dat uit << de
eensluidend verklaarde fotocopie uit
het register der bekEindmakingel\ en,
de voor eensluidend verklaarde
fotocopie van het bericht van
bekendmaking, waarbij het · colleg~
van burgemeester en schepenen van
de. gemee.nt~ Blankenberge beves"
tigt dat c:le go~dkeuring van. de
fiscale verordening d.d. 16 fe.br.uRr.i
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1971: op 23 oktober 1971 werden
bekendgemaakt >> alsmede uit " de ertoe aanleiding bestaat de overige
voor eensluidend verklaarde fotoco- ' middelen te onderzoeken die niet
pie van het bericht van de bekend- tot ruimere cassatie kunnen Ieiden,
making, waaruit. blijkt dat de goed- vernietigt de bestreden beslissing in
keu.ring van de fiscale verordening zoverre ze onder artikel 6 het
d.d. 7 maart 1973 op 23 oktober 1973 bezwaar ongegrond verklaart voor
werd bekendgemaakt >> << op ondub- zover het betrekking heeft op de
belzinnige wijze blijkt dat voldaan ve1'haa!de kosten voor wegen- en
werd aan artikel 102 van de ophogingswerkeri; verwerpt de voor~ ·
ziening vobr het overige; beveelt dat'
Gemeentewet >>;
I
'
van dit arrest melding zal wor<;len
dat zij voorts beslist " dat, de gemaakt op de kant v:an de gedeelafkondiging van de goedkeuring van telijk v~rnietigde beslissing; verqorde fiscale verordening automati>sch deelt eiser en verweerster elk in de
de bekendmaking ervan impli- helft van de kosten; verwijst de
ceert »;
aldus beperkte zaak naar de
Overwegende dat uit de vaststel- Bestendige Deputatie van de Pro::,
ling dat de goedkeuring van de vincieraad van Oost-Vlaanderen.
verordeningen
werd
bekendge29 januari 1979 3" kamer maakt, niet wettig kan worden afge- Voorzitter : de h: Gerniers, afdelingsleid dat de verordeningen zelf wer- voorzitter - Verslaggever : de h, ChateL
den bekendgemaakt;
- Gel~jkluidende conclusie van de h.
Overwegende dat de beslissing
daaraan echter toevoegt << dat geen
enkele wet of andere overheidsbepaling voorschrijft dat de integrale
tekst van de fiscale verotdening
dient te worden aangeplakt >>; dat zij
evenwel aldus eveneens artikei 102,
eerste en derde lid, va'n de Gemeentewet schendt, dat het verbindend
karakter van de reglementen en de
verordeningen van hun bekendmaki:qg, op de voorgeschreven wijze,
en· 'niet van de bekendmaking van
een deel ervan, doet afhangen;
Dat de door de beslissing alsnog
in aanmerking genomen omstandigheid dat, op het gemeentehuis, ingevolge artikel 69 van de Gemeentewet, van de verordeningen inzage
kon ·worden genomen, het gebrek
aan bekendmaking ervan niet verhelpt;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het. Hof vermag .,acht ·te
slaan evenmin blijkt dat de onderwei·pelijke verordeni:ngen · werde.n
bekepdgymaakt;
·
Dat het middel, in zoverre het
stoelt
op
de
schending
van
artikel 102 van de Gemeentewet;
gegrond is;·
·

Krings, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. P. Delafontaine, Kortrijk.
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GOEDGEKEURD OF VASTGESTELD PLAN VAN.
AANLEG -WET 29 MAART 1962, ART: /OBIS
- NIET BEBOUWD PERCEEL- BEG RIP ..
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van artikel 70bis, § 1, wet 29 maart wordt overwogen dat het voor de toepas1962 houdende organisatie van de. selijkheid van het voormelde gemeenteruimteli:ike ordening en de stedebmm~ lijke belastingreglement van 21 okto'11Wet worden beschouwd het perceel ber 1976 onverschillig is of de grand
dat, l1oewel erop niet is gebouwd, een waarop de belasting werd geheven a!
geheel vormt met een ander perceel, dan niet dee! uitmaakt van een siertuin
waarop een waning staat, wanneer van een woonhuis waannede hij een
beide percelen zodanig in functie van geheel vormt, en dat door deze omstanelkaar zijn aangelegd en van elkaar digheid een niet-gebouwde grand het
afhangen da't, Jndien ze gescheiden karakter van bebouwbare grand niet
worden, de voorwaarden van bewoning wordt ontnomen,
van het gebowv, in de staat waarop
terwijl artikel 1 van voormeld gemeenhet werd opgevat en gebouwd, grondig telijk belastingreglement in de toepassezouden worden gewijzigd (1).
lijkheid van dit reglement slechts voor-

1" en 2o Als bebouwde grand, in de zin

3" Niet weWg is de beslissing van de

bestendjge deputatie van een provincieraad die, zonder in Ieite na te gaan
of twee percelen of gronden moeten
worden beschouwd als een geheel in
de
zin
van
art.
70 bis,
wet
'29 maart 1962, houdende organisatie
van de J'uimtel~jke ordening en de
, stedebouw, oOJ·deelt dat iedere grand
waarop het mogelijk is te bouwen een
ongebouwde grand is, tenz1j' een overheidsbeslissing hem van zijn in het
bijzonder plan van aanleg vermelde
bestemming onttrekt of een aanvraag
om te bouwen werd geweigerd (2).
(WAUTERS, BOTERMAN T. STAD TIELT)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 11 mei 1978 door
de Bestendige Deputatie van de
Provincieraad van West-Vlaanderen
gewezen;
Overwegende dat de voorziening
beperkt is tot de beslissing waarbij
uitspraak wordt gedaan over de
door de stad Tielt geheven aanslag
voor het aanslagjaar 1976, ingekohierd onder artikel 6 van de belasting op de niet-gebouwde gronden,
gelegen in het woongebied van een
door de Koning goedgekeurd of
vastgesteld plan van aanleg;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 1 van het belastingreglement Vfln de stad Tielt van
21 oktober 1976,

(1) en (2) Vgl. Cass., 20 nov. 1975 (A.C., 1976,
363); contra : Cass., 15 juni 1977, R.W.,
1977/1978, kol. 1591.

ziet voor niet-gebouwde gronden en
terwijl een siertuin, die dee! uitmaakt
van een woonst, ermede een harmonisch
geheel vormt en met die woonst als een
geheel te beschouwen is, wat door de
bestreden bes!issing niet wordt ontkend,
een gebouwde grand is :
Overwegende dat, luidens artikel 1 van het belastingreglement
van 21 oktober 1976 van de stad
Tielt voor het jaar 1976, een jaarlijkse rechtstreekse belasting wordt
geheven op de niet-gebouwde granden die gelegen zijn in het woongebied van een door de Koning goedgekeurd of vastgesteld plan van
aanleg en palen aan een openbare
weg die, gelet op de plaatselijke
toestand, voldoende is uitgerust; dat
het ten deze niet gaat om een
belastingreglement met betrekking
tot percelen begrepen in een niet
vervallen verkaveling;
Overwegende dat de eisers in hun
bezwaarschrift aanvoerden dat de
belaste << grond betrekking heeft op
de tuin, die behoort bij het woonhuis te Tielt, Ieperstraat, 27; dat de
belasting geen betrekking kan hebben op gronden die als siertuin
dienen van een woonhuis, zoals ten
deze het geval is, en die met het
woonhuis een geheel vormen; dat
deze siertuin op dergelijke wijze is
aangelegd en steeds bestaan heeft
en dat hij als een geheel moet
worden aangezien; dat deze siertuin
immers volledig ommuurd is met
~en muur in baksteen gemiddeld
~wee en een halve meter hoog; dat
deze siertuin de enige normale toe~
gang vnrmt naar de belangnjke
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gelegd geworden om ermede een gebouw, in .de staat waarin het werd
harmonisch geheel te vormen en opgevat en gebouwd, grondig zoureeds in 1889 als dusdanig bestond den worden gewijzigd; dat in dit
en met voormelde woning samen- geval beide percelen of gronden als
ging; dat het huis met de siertuin een bebouwd geheel moeten Worden
terzelfdertijd door eenzelfde juridi- aangezien;
sche handeling werd verworven en
Dat de rechter over de zaak zelve
steeds een eenheid van bestemming deze feitelijke toestand client na te
heeft gekend »;
gaan;
Overwegende dat de bestreden
· Overwegende dat de bestreden
.beslissing, na te hebben vastgesteld beslissing dit niet nagaat en het
dat de bedoelde grond zich bevindt begrip bebouwde grond schendt
in een regelmatig en geldig bijzon- door te oordelen dat als onbebouwd
der plan van · aanleg en aldus client te worden aangezien iedere.
bestemd is voor gesloten bebouwing, grond waarop het mogelijk is te
constateert « dat uit geen enkel stuk bouwer)., indien hij door een overniet van zijn in het
of gegeven uit het dossier blijkt dat heidsbeslissing
bijzonder
plan
van
aanleg vermelcle
de belaste grond krachtens een
'bestemming is onttrokken en zolang
oy.erheidsbeslissing aan zijn in het een aanvraag om erop te bonwen
brJzonder plan van aanleg vermelde
bestemming zou zijn onttrokken · niet werd geweigerd;
Dat het middel. gegrondis;
dat de middelen van reclamanten'
die erop neerkomen dat de kwes~
Om · die reclenen, vernietigt de
tieuze siertuin in functie van de
woning is aangelegd om ermede een bestreden beslissing in zoverre zij
harmonisch geheel te vormen, aan uitspraak doet . over.. de onder
de onbebouwde grond zijn karakter artikel 6 'ingekohierde aanslag, en
van bebouwbare grond niet ontne- over de kosten; beveelt dat van
men; karakter dat voortvloeit uit de onderhavig arrest melding zal worvoorschriften van het voormelde bij- den gemaakt op de kimtc van de
zonder plan van aanleg; dat recla- gedeeltelijk ve1'riietigde beslissing;
in de
manten ·geen enkel stuk of gegeven veroordeelt verweerster
naar voor brengen, waaruit zou· kosten; verwijst de aldus .beperkte
blijken dat een aanvraag tot bou-. zaak naar de Bestendige Deputatie
van de Provincieraad van ·· Oostwen negatief zou zijn onthaald. >>;
.
.
• Vlaanderen.
Overwegende dat het begrip
29 januari 1979 "---- 3' kamer -,.
<<
niet-bebouwde gronden », zoals Voorzitter : de h. Gerniers, · afdelings-'
die bewoordingen voorkomen in voorzitter -'- Verslaggever : de h. Versee·
artikel 1 van het behandelde belas- - Ge!Jjkluidende conclusie van de ·h.
tl.ngreglement en in artikel 70bis,. Krings, advocaat-generaal.
§ 1, lid 2, van de wet van
29 maart 1962, niet noodzakelijk aile
gronden beoogt waarop niet is
gebouwd; dat een grond of een
perceel, hoewel erop niet is.
3" KAMER- 29 januari 1979 .
gebouwd, een geheel kan vormen
met een hoofdperceel, dat het · VOORZIENING IN CASSATIE - VORi\'1
DIRECTE
GEMEENTEBELASTI:-IGEN wonen als hoofdbestemming heeft;
BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPliTATIE
dat beide gronden of percelen zodaBETEKE!I:I:"'G VAN DE VERKLARI:.IG VAN
nig in functie. van elkaar kunnen
VEREISTE · VOR:VIVOQRVOORZIE!I:Ii'iG ·
aangelegd zijn en van elkaar kunSCHRIFT
nen afhangen dat, moesten ze van
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De voorziening in cassatie tegeh de
beslissing van de bestendige deputatie
van een provincieraad over het
bezwaar van een belastingplichtige
inzake directe gemeentebelastingen
moet, op straffe van verval, biimen
tien dagen betekend worden aan de
- pia·t~; tegen wie z1j is gel'icht (1). (Art.
4 wet 22 jan. 1849; art. 2 wet 22 juni
1865; art. 2 wet 18 maatt 1874; art. 16
wet 22 juni 1§77.)
(STAD HALLET. LORIES)
ARREST

-Met de n'otitie overeenstemmend arrest.
. 29 januari 1979
3' kamer Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter --:- Verslaggever : de h. Chatel
- . Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings,' advocaat-generaal.
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PROVINCIEBELAS-

DIRECTE GE~IEENTEBELAS
. TiNG ~ BELASTING OP HET AANLEGGEN EN
. VERBREDEN VAN STRATEN DATUM VAN
AANSLAG
BEPAALD
DOOR
DE
DATUM
- WAAROP DE VERRICHTINGEN TOT VERWERVING VAN GRONDEN ZIJN VOLEINDIGD BEWIJS VAN DE DATUM WAAROP DIE VERRICHTINGEN ZIJN VOLEINDIGD ..

Als een gemeenteverordening tot invoenng van belasting op het aanleggen en
verbreden van straten bepaalt dat die
belast1ng verschuldigd is vanaf de
1' januari volgend op de voltooiing van
de ve1n'chtingen tot verwerving van
gronden, beslist de bestendige dep!ltatie van een provincieraad wettig dat
bij de aanslag rekening moet worden
gehouden met de datum waamp de
verwervingsverrichtingen
· werkelijk
zijn voleindigd en dat het besluit van
het college van burgemeester en schepenen tot .vaststelling van de voltooiing van die v-errichtingen slechts een
weerlegbaar bewijsmiddel is (2}.
(STAD KORTRIJK T. LAMON)

ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing op 30 juni 1977 gewezen door de Bestendige Deputatie
van de Provincieraad van WestVlaanderen;
. Overwegende dat de voorziening
enkel gericht is tegen de artikelen 2
en 3 van de beslissing luidende :
« artikel 2 : het bezwaar tegen de
aanslagen gebracht in qe .kohien~n
van
de
dienstjai·en.
1975
e:h
1976 wordt ontvankelijk verklaard;
artikel 3 : de aanslagen: gebracht in
de kohieren van de dienstjaren
1975 _en 1976 worden vernietigd >>;
Over beide middelen samen, het eerste
afge'!eid uit de schending van .artikel. 13
van het toepasselijk_ besluit van_ .de
gemeenteraad van · de stad Kortrijk
inz.ake de belasting op het openetL en
verbreden, van straten,
·
doordat ci.e aangevoc:hten beslissing
oordeelt · dat het in yoormeld artikel
besproken besluit van het college van
burgemeestet: en schepenen houdende
voltooiing- der « - immobiliet:e .verrichtingen >>, gedagtekend 25 _rnE::!i 1973,
slechts een bewijsmiddel .-is t)lssen
andere, dat. vatbaar· is voor tegenbewijs, .
terwijl de tekst zelf van het ·vobrmelde
artikel 13 van het belastihgsbesluit
luidt : « De belastihg- is verschuldigd bp
de 1' januari volgend op de voltooiing
der imrriobillere ·verriChtihgen,. vastgesteld door het college van butgemeestei·
en schepenen. De belasting is eisbaal'
vanaf ontvangst door de ontvanger van
de uitvoerbare rol en betaalbaar .binnen
twee maanden vanaf het toesturen van
het waarschuwingsuittreksel uit de rol »;
geen enkele vorm van teks.tkritiek het
mogelijk maakt deze tekst zo. te begi'ijpen dat de vaststelling door het college
van burgemeester en schepenen -slechts
8en weerlegbaar: vermoeden zou zijn en
hiet een vormvereiste; de· interpretatie,
gegeven door de beslissing van -de
bestendig~ deputatie, klaarblijkelijk ook
strijdig is m~?t. de onderliggende . bedoeling van. voormeld artikel. 13, rlat dis~u:;;
sies wil vermijderi omtr'ent het preci~se

(1) Cass .. 17 okt. 1975 (A.C., 1976, 223).

(2) Vgl. Cass., 12 mei 1970 (A.C., 1970, 843)
en 22 sept. 1970 (A,C., 1971, 74); de ve;richtingen die voleindigd zijn tijdens de geldigheids-

termijn van de belastingverordemQgen kul')nen slechts. aanle1ding geven tot een ·aans\ag
op grond vat1 die verordemng.
·· ·
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van fiscale zaken inderdaad client te
worden vermeden :
het tweede middel, afgeleid · uit de
scheriding van het voormeld artikel 13
v~m het belastingreglement inzake het
openen en verbreden van straten,
doordat de beslissing van de Bestendige Deputatie van de provincie WestVlaanderen, na te hebben overwogen dat
de vaststelling door het <;:ollege van
burgemeester
en
schepenen
van
25 mei 1973 « als laattijdig dient te
worden beschouwd », besluit dat « ·de
bestreden aanslagen gebracht in de
kohieren van de dienstjaren 1975 en
1976 dienen vernietigd als zijnde in
strijd met de dwingende bepaling
omschreven door artikel 13 van het
fiscaal
reglement van 13 december 1968 »,
terwijl h,et bedoelde artikel met geen
woord rept over de tijdsspanne waarbinnen de vaststelling van de voltooiing der
« immobiliere verrichtingen » dient te
gebeul'en, begrijperlijkerwijze omdat
anders opnieuw de feitelijke discussie die in fi:Scale zaken zeker moet worden
gemeden - zou opduiken omtrent de
preciese datum waarop de « immobiliere
verrichtingen » werkelijk werden volhet
vage
begrip
tooid;
ook
« laattijdigheid » weinig geschikt is om
in fiscale zaken bepalend te zijn omtrent
de vraag of een bepaalde belasting
verschuldigd is of niet :

Overwegepde dat de middelen
niet gericht zijn tegen artikel 2 van
de beslissing;
Overwegende dat de beslissing,
zonder desaangaande te worden
aangevochten, met betrekking tot
haar artikel 3, vast.Stelt dat « de
immobilaire verrichtingen » op
3 september 1968 voltooid waren en
dat de totaal verhaalbare uitgave in
1968 was gekend, en oordeelt dat
ten deze het fiscaal reglement van
13 december 1968 en niet dat van
14 februari 1973 waarop eiseres de
aanslagen liet steunen, toepassirig
vond;
Overwegende dat artikel 16 van
het reglement van 1968 luidt : « het
huid1g reglement is toepasselljk op
de bewerkingen tot verwerving van

de zaten der openbare wegen, waarvan de voltooiing gelegen is tijdens
de dienstjaren 1968 tot en met
1972 »; dat · artikel 13 luidt : « de
belasting is verschuldigd op de
1" januari volgend op de voltooiing
der immobilaire verrichtingen vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen »;
Overwegende dat uit het samenlezen van deze bepalingen volgt :
.1) dat de datum welke voor de belasting in aanmerking moet worden
genomen die is van de feitelijke
materiele voltooiing van de verwervingen, datum die in het collegebesluit wam·van artikel 13 gewaagt,
moet worden vastg~steld; 2) dat
voormeld artikel 13 geenszins betekent dat de datum van de voltooiing
van de verrichtingen die is van de
vaststelling win -deze voltooiing;
Dat, door te oordelen dat het
collegebesluit slechts een bewijsmiddel is, « tussen andere », van de
feitelijke voltooiing van de verwervingen en vatbaar is voor tegepbewijs, de beslissing van artikel 13
geen interpretatie geeft die. de toedracht ervan schendt of die met de
opzet ervan, zoals hiJ uit de andere
bepalingen van het reglement,
inzonderheid artikel 16, blijkt, sti'ijdig is;
Overwegende dat de beslissing
geenszins voorhoudt dat artikel 13
van het besluit van 1968 een tijdsspanne bepaalt, waarbinnen de
vaststelling van de voltooiing van de
<< immobilaire verrichtingen >> dient
te gebeuren; dat ze enkel in concreto oordeelt dat, zelfs indien de
datum van het collegebesluit als
datum van de voltooiing der verrichtingen in aanmerking zou kunnen worden genomen, zoals eiseres
het verkeerdelijk stelde, clit besluit
ten onrechte getroffen werd << met
toepassing van het in 1973 geldende
fiscaal reglement, terwijl de grondverwervingen afgesloten en. de verhaalbare uitgave gekend waren in
1968 en als dusdanig 1:essoi·teerden
onder de bepallngen van het. op dat
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ogenblik van kracht zijnde fiscaal ·. over de gronden te beschikken ten
einde wegen te kunnen aanleggen,
reglement s,, met hal'ne het regle:..
met name de venichtingen om aan
rrientvan 13 december 1968;
een Jandbouwe1; die deze gronden
· Dat . in , deze beoordeling .geen
bewerkt, vergoedingen te betalen die
vaagheid. schuilt;
vooraf moeten worden betaald om
over die gronden te kunnen beschikDat de middelen niet kunnen
ken.
worden aangenomen;
een 'belastingverordening
Er~ overwegende dat uit de regel,.. 2" Wanneer
van een gemeente op het verweJ.'Ven
matig aan het Hof overgelegde stukvan de f' zate » van de openbare weg
ken niet blijkt dat een middel dat
bepaalt da.t zij toepasselijk is op de
de openbare orde raakt, ambtshalve
verwervingsvenichtingen waar11an de
moet worden opgeworpen;
vo]toOJjng valt t1jdens een van de
Om die redenen, verwerpt de
voorzieniqg; veroordeelt eiseres in
de.lwsten.
29 januari 19.79 __:. 3" kamet - VoOJzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter
__:.· Verslaggever : de h., Chatel - GelijkJuidende ' conclusie van. de h. Krings,
advocaat-generaal - . Advocaat : mr.

B: Van Dorpe, Kortrijk:'
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l GEl\1EENTE- EN. PROVINCIEBE~
LASTINGEN - DIRECTE GEl\IEENTEBE0

LASTIXG - BELASTING OP HET VERWERVEN
VAX DE " ZATE " VAN DE OPENBARE WEG · VERWERVINGSVERR!CHTINGEN- BEGRIP.

2•,; GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBELASTING - BELASTING OP HET VERWERVEN
VAN DE·, ZATE 'VAN DE OPENBARE WEGJAARLIJKl:m BELASTING ~ TbTAAL TE SPREIDEN BEDRAG, DUUR EN 1VOORWAARDEN VAN
BELASTBAARHEID BEPAALD VANAF DE VOL,TOOliNG VAN DE VERWERV!l\'GSVERRICHTINGEN.

3° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBELASTI:'I!GEN BEZWAAR BESTENDIGE
DEPUTATIE- BEVOEGDHEID ~ Ol\IVANG:
!';

1

'I

1 >", /!.is een /)elastingVf!l'Ordening van een
ge~neente

opgegeven dienstjm:en en de te1mijn
van tentgbetal~ng van de veJ:haalbare
uitgaven wordt vastgesteld op twintig
jaa1; beslist de b,estendige deputat1:e
van een provinciei·aad wettig dat, de
gemeei1te, ingevolge die. .verordening;
.de belastingplicbtigen kan onderwerpen aan ~en gedurende twintig jaar te
,heffen jaarliJkse belasting n;am·van
het totaal te sp]·eiden bedrag uiteraard
van b1j de .eerste betaling vaststaat en
waarvan. de vo01:1Yaarden irm~ belastbam:heid worden bepaald naar de
toestand op het pgenblik dat de verl'icbtingen voleindigd zi}n.
3" De bestendige deputatie, waarbij aan-

hangig is een bezwaaJ' tegen een
directe gemeentebelasting, neemt kennis van alle betwistingen waartoe de
aanslag aanleiding geeft; geen enkele
wettehjke bepaling beperkt haar
bevoegdheid tot de in het bezwaar
aangevoerde g1ieven (1).
(ALLEWAERT E.A. T. STAD IZEGEi\1)
ARREST

HET HOF; - .. pelet op. de bestre-:den beslissing, op 23 februari 1978
door de Bestendige Deputatie van
de
Provincieraad
van
WestVl~anderen gew~zen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 31, 97, 108;
llO, 111, 113, 115, 129 van de Grondwet,
75, 76, 134, 139 van de Gemeentewet,
43 van het besluit van de Regent van
10 februari 1945 op de .gemeentecomptabiliteit, 1, §§ 1 en 3, 2, 3, 10, 11, 14 van de
belastingverordening van de gemeente
Izegem op het verwerven van de zate

op. het .vern;erven van de
zate » 1ran de openba];e weg bepaalt
dr:it zlj toepasselijk 'is vanaf de voltooiing \ran de verwerving-sverrich tingen,
beslist de bestendige deputatie 11an
een pmFi!JCiemad wettig dat .onder
.. FeJ:n•erving~verrichtingen moet worde11
(1) Cass., 13 juni 1915 (A.C., 1975, 1090) en
:verstaan de vel'l'ichtingen. waal'l:loor de
··gemeente het recht zal ve11d·Ijgen 01~ noot 5.
«
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tweede ondel'deel, door de eenvoudige
van h.et algemeen rechtsbeginsel van de verwijzing naar de adviezen. van de
gelijkheid der partijen v66r de rechter,
gemeente, partij in zake, de beslissing
doordat de bestreden .beslissing, na de haar dispositief niet motiveert, vermits
fiscale verordening van 21 mei 1965, zij niet onderzoekt of de aangevoerde
goedgekeurd bij koninklijk besluit van feiten wel " vast , zijn, en of. ze het
29 september 1965, op het verwerven van mogelijk maken erop een logische redede aardebaan van openbare wegen, als nering te bouwen, die tot de vaststelling
toepasselijke belastingverordening te van de voltooiingsdatum leidt, te meer
hebben · aangeduid, en na te hebben daar de ingeroepen gemeentelijke ai:lvievastgesteld dat het besluit van het sche- zen geen enkele motivering aanvoeren
pencollege d.d. 12 decembe1~ 1914, hou- en geen enkel vast feit, dat bet mogelijk
dende vaststelling van <fe voltooiing der maakt erop een logische redenering te
werken, laattijdig en zonder waarde is bouwen, voerend tot bet gezochte feit,
en ten. onrechte · de voltooiing der wer- bebalve dan, dat " aan de, op de
ken op 11 augustus 1967 bepaalt,. beslist terreinen aanwezige landbouwer Alidor
dat het ogen15lik vim de voltooiing der Masschelein, Meensesteenweg 217, te
werken niet kan worden gelijkgesteld Izegem, nog vergoedingen voor prijzij en
met de datum' waarop de. laatste aan- genotsverlies waren te voldoen », welkl:i
koopakte
werd
verledeh,
dit
is kosten evenwel niet verhaalbaar zijn
31 oktober 1964, omdat op dat ogenblik blijkens de tekst van artikel 2 · van bet
belastingsreglement,
en
Iiiet alle elementen zouden zijn gekend toepasselijk
die een samenstelling van de verhaal- welke tocb principieel gekend zijn. op
·
bare uitgaven mogelijk · maakten, en h~t ogenblik van de aankoop,
onidat uit de formele gegevens van ·de
del'de ondel'deel, eenmaal de werken
geineentelijke adviezen zou blijken dat voltooid, er dan nog minstens de tijci
al!e verrichtingen, ten deze, in 1966 defi- resteert gedurende bet daarop volgende
nitief zouden zijn · beeini:ligd e.n dus de jaar, verlengd tot 31 maart van bet
voltooiing zoumoeten worden gesitueerd volgend jaar, om te taxeren en de
" in 1966 ''• zodat, de eerste jaarlijkse verhaalbare kosten vast te stellen :
schijf terecht aan het aanslagjaar
Wat
het
196'7 zou zijn verbonden en de betwiste
tweede
onderdeel
aanslagjanin terecht de zi:wende, achtste, beti·eft :
negende en ti(mde schijf zouden betrefOverwegende dat de bestendige
fen,
·
deputatie die na onderzoek van de
tel'wjj], ·eel'ste ondel'deel, nu het gaat zaak de door de gemeenteoverheden
om het verwerven van de zate van de
open bare weg, deze · verrichting voltooid verschafte inlichtingen juist bevindt,
is bij bet verwerven van het laatste stuk daardoor geen ongelijkheid tussen
grond dat moet dienen voor de openbare de partijen doet ontstaan;
weg, dit is ten deze, per 31 oktober 1964,
Overwegende dat de eisers,, eneren de verrichtingen strekkende tot het zijds, aanvoeren dat de beslissing op
vaststellen van de. verhaalbare uitgaven de adviezen van de gemeente stoelt
of tot het vaststellen der " prijzij », niet
,i de werken ., of beter " de onder~ om de datum van de voltooiing van
nemingeh , zijn die moeten zijn voltooid · de werken te bepalen en dat, nu die
en·.. waarvan sprake in de ten deze adviezen niet gemotiveerd zijn, de
toepasselijke gemeentelijke belastingver- bestreden beslissing evenmin regelordening, te meer daar, op dat ogenblik, matig met redenen is omkleed;
aile uitgaven · gekend; of principieel kenOverwegende . dat de bestl'eden
baar zijn, deze uitgaven genoemd zijnde
beslissing
aanhaalt dat uit de forin attikel 2 van de aangehaalde belastingsverordening, met name : de kosten mele gegevens van de gemeentelijke
voor het opstellen van de plans, de prijs adviezen blijkt dat aile verrichtinvan de verwerving, de waarde van de gen ten deze · in 1966 definitief
terreinen door de gemeente afgestaan, waren beeindigd en dat de ondernede kosten van de noodzakelijke akten, mingen. derhalve in 1966 waren
certificaten ·en getuigschriften en de voltooid;
gerechtskosten, en de beslissing trouOverwegende dat het middel erbp
wens niet"opgeeft welke van die verhaalbare. kosten .niet zouden zijn gekend per neerkomt de beoordeling van de
bewijswaarde van de door.· de
31 oktober 1964,
V<W
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bestreden
beslissing
ingeroepen
Wat heteerste 'onderdeel betreft :
gegevens te betwisten; dat deze
Overwegende dat, luidens artibeo·ordeling in 'feite ben:ist en der- kel 11 van .het ten deze toegepaste
halve onaantastbaar is;
belastingreglement van 21 mei 1965
van
de stad Izegem, dat aan een
Overwegende dat
de
eisers,
anderzijds, -· aanvoeren dat .om de rechtstreekse belasting onderwerpt,
einddatum van· de verrichtingen te waarbij de door de gemeenteraad
bepalen, ,.rekening· werd gehouden gedane onkosten worden teruggen;tet de vergoedingen die aan de yorderd, de al dan niet aangelande
aanwezige landbouwer voor prijzij eigendommen die gelegen zijn langs
en genotsverlies _waren te voldoen, openbare wegen of gedeelten van
terwijl deze kosten op de eigenaars openbare wegen die worden aangeniet te verhalen zijn en deze kosten legd, verbreed, rechtgetrokken of
principieel gekend zijn op het ogen- verlengd, de eerste schijf van deze
· belasting verschuldigd is op de eerblik van de g.ankoop;
ste januari volgend op de voltooiing
,6verwegende • dat de . bestendige « van de ondernemingen >>;
deputatie oordeelt :- dat ·prijzijver~
Overwegeride dat . de beslissing
gbedingen
en
schatti;ngskosten nagaat wat dient verstaan te worden
eveneeris .in de verhaalbare uitgaven door laatstvermelde bewoordingen
dienen te worden opgenom€m; dat en desaangaand oordeelt dat « de
z1j '.mcieten worden beschouwd als belastingschuld vaststaat op het
behorende tot de kosten van de ogenblik dat •de verwervingen van
grondverwerving; dat het fiscaal de wegbedding zijn beeindigd en de
reglement · trol).wens ter zake geen elementen tot samenstelling van de
expliciete beperking heeft gesteld;
vei·haalba]:e uitgave zijn gekend ))
Overwegende dat in artikel 2 van en << de ondernemingen inzake het
het reg~ement wordt bepaald dat in verwerven van de aardebaan van de
de terugvorderbare uitgaven begre- weg . slechts als voltooid kunnen
pen. is de p1'ijs van de verwerving worden beschouwd wanneer alle
van de terreinen welke in de zate verrichtingen tot grondverwerving
van- de nieuwe weg worden opgeno- definit1ef zijn beeindigd >>;
men;
Overwegende dat deze motieven
Overwege:t;J.de da:t onder de prijs geen schending inhouden van het
van de verwerving dient .te worden belastingreglement en de beslissing
verstaan de uitgaven die · worden verantwoorden waarbij de stelling
gedaan om de gemeente de moge- van . de eisers .wordt verworpen,
lijkheid te bieden over de gronden volgens welke de datum van de
te bes-chikken ten einde de weg te voltooiing van de ondernemingen
kuhn aimleggen; dat de bestreden noodzakelijk samenvalt met de
beslissing derhalve wettelijk cio~· datum _van de verwerving van . het
deelt. dat de vel'goedingen die aan laatste nodige stuk grond, ten deze
::le " landbouwer die deze gronden 31 oktober 1964, en dat op die dag
bewerkt, moeteri . worden betaald noodzakelijk alle uitgaven gekend
alvorens over ¢le gronden te kunnen waren of principieel konden worden
beschikken, eveneens in de verhaal- vastgesteld;
bare uitgaven begrepen zijn;
Overwegende dat de beslissing
vervolgens in feite en derhalve voor
Overwegende dat voor zover het het· Hof op onaantastbare wijze
middel · aanvoert dat die kosten vaststelt
dat
ten
deze
op
reeds gekend waren op het ··ogenblik 31 oktober 1964 niet alle elementen
Vql) de aankoop van de gronden, het
waren gekend die een· samenstelling
d~ feitep en net recht vermengt; .
van de verhaalbare uitgaven moge•-Dat het -onderdeel niet kan wor- lijk maakten en dat uit de formele_
rlEm aEn1genomen;
gegevens van de gemeentelijke

en

-608adviezen blijkt dat aile verrichtingen ten deze in 1966 definitief
waren beeindigd en aile ondernemingen derhalve in 1966 waren
voltooid;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende
dat
eiser
niet
bepaalt welke grief hij ten opzichte
van de bestreden beslissing laat
gelden;
Dat het onderdeel, bij gebrek aan
nauwkeurigheid, niet ontvankelijk
is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de scbending van de artikelen 31, 97,
108, llO, inzonderbeid tweede en derde
lid, 11l, 113, l15, 129 van de Grondwet,
75, 76, inzonderbeid 5", 134, 135, 137, 138,
139, 139bis van de Gemeentewet, 2 van
de wet van 15 mei 1846 op de Rijkscomptabiliteit, en 10, ll, 14 van de
belastingverordening van de gemeente
Izegem op bet verwerven van de zate
van de openbare weg, goedgekeurd per
21 mei 1965 en door de Koning goedgekeurd per 29 september 1965,
doordat, op de opwerping van de
eisers dat de geldigbeidstermijn van de
fiscale verordening is verstreken op
31 december 1969, zodat de betwiste
aanslagen niet kunnen worden gevestigd
bij gebreke van een tekst, dit is een
goedgekeurde belastingverordening, bet
arrest antwoordt dat de toepassing van
de vermelde belastingverordening tot
voorwerp en gevolg beeft dat een jaarlijkse belasting mag worden gebeven te
beginnen met bet aanslagjaar 1967, voor~
twintig jaar lang, volgens de· voorwaarden van die belastingverordening;
terwij.l
die
belastingverordening,
kracbtens artikel 14, slecbts gelding
beeft tot 31 december 1969, zodat de
betwiste aanslagen niet kunnen gevestigd zijn kracbtens genoemde belastingverordening, en aldus principieel zonder
tekst zijn gevestigd en principieel nietig
zijn;

Overwegende dat, luidens zijn
artikel 14, het toegepaste belastingreglement toepasselijk is op de
bewerkingen tot verwerving van de
zate der openbare wegen waarvan
de voltooiing gelegen is tijdens de

dienstjaren 1965 tot 31 december 1969, en, volgens artikel 1, § 3,
de duur van de terugbetaling van de
verhaalbare uitgaven wordt vastgesteld op 20 jaar;
Overwegende dat, nu zij vaststelt
dat het ogenblik van de voltooiing
gelegen is in 1966, dus binnen de
geldingsperiode van het belastingreglement, de bestendige deputatie
haar beslissing verantwoordt dat dit
reglement de gemeente toelaat de
belastingplichtigen te onderwerpen
·aan een gedurende 20 jaar te vestigen jaarlijkse belasting << waarvan
het totaal van het over 20 jaar
gespreid bedrag uiteraard bij de
aanvang wordt vastgesteld en waarvan de voorwaarden van belastbaarheid worden bepaald na :u· een
op het ogenblik van de voltooiing
der ondernemingen bestaC(nde toestand>>;
·
Dat het middel naar recht faalt;
Over het derde middel, afgeleid uit de
scbending van de artikelen 93. van de
Grondwet, 1 en 2 van de wet· v;:m
22 juni 1865, 8 en 13 van de wet van
5 ju!i 1871, en 138 van de Gemeentewet;
doordat de bestreden beslissing oordeelt dat, wat betreft bet dienstja~i· 1975,
eveneens bezwaar werd ingediend tegen
de aanslagen over aanslagjaar 1975 in de
verbaalbelastingen op bet bestraten, bet
leggen van riolen en trottoirs, maar dat
deze klacbt niet werd gemotiveerd, zodat
bij ontstentenis van enig in dit verband
opgeworpen middel, bet de bestendige
deputatie niet mogelijk is de klacbt te.
toetsen aan de bepalingen van de desbetreffende fiscale reglementen en het
bezwaar aldus niet toelaatbaar is,
terwij.l geen enkele wettekst, toepasselijk inzake directe gemeentelijke ver~
haalbelastingen, voorscbrijft dat bet
bezwaar moet gemotiveerd zijn, maar
dat daarentegen de bestendige deputatie
ambtsbalve de onwettelijkbeden, onre~
ge!matigbeden en nietigbeden moet
opwerpen, onderzoeken en erover beslissen, zodat bet bezwaarscbrift in elk
geval toelaatbaar is :

Overwegende dat de bepalingen
van de belastingwetten betreffende
de vestiging van de aanslagen de
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openbare orde raken .en de bestendige deputatie, uitspraak doende als
rechtscollege inzake · directe gerneentelijke belastingen, ambtshalve
~en middel kan opwerpen dat afgeleid is uit de schending van een
wettelijke bepaling van openbare
orde; dat geen wetsbepaling voor~
schrijft dat zij aileen. kennis mag
nemen· van de door de belasting_;
plichtige opgeworpen grieven;
Overwegende dat · de vaststelling
dat de eisers htin ·bezwaar tegen' de
aanslag dienstjaar 1975, inzake
belasting op het bestraten, het leg~
gen' van riolen en trottoirs, niet
hebben gemotiveerd, de beslissing
niet verm1twoordt dat dit bezwaai·
niet ontvankelijk is;
Da't het middel gegrond is;
'

•

{1/

l

i'

ij'
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Overwegendevoorhet overige dat
uit fie regelmatig aan het Hof ,overgelegde stukken niet blijkt dat een
rnidclel hetwelk de openbare orde
niakt, ambtshalve l116et worden
o]_)&'eworpen;
· Om die i·edeneri, vernietigt de
bestreden beslissing in zoverre zij
het · bezwaar tegen de aanslagen
dienstjaar 1975 inzake belasting op
het bestraten, het leggen van: riolen
e1l. · trottoirs, niet ontvankelijk verklaart; verwerpt de voorziening voor
het ove'rige; · beveelt dat · van dit
arrest melding zal worden gedaan
op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt,
veiwee:i':=;ter in de helft van de
kdsten en laat de helft ten laste van
de eisers; verwijst de aldus beperkte
zarik naar de Bestendige Deputatie
van de Provin:cieraad van · OostVlaandel'en.
29,januari1979 - i'· kame.r - Voorzit-,
te1.; : de h. Gernier~, afdelingsvoprzi,tter
- Verslaggevei· : de h. Versee - GelUkIuidrmde conclusie, van de h.. Krings •.
advocaat:-generaal c....e Advocaten : rrii·s.
P.'Delafo!itaine, Madou (Kortrijk).

2" KAMER- 30 januari 1979

INKOMSTENBELASTINGEN -

AFTREK
VAN AXDERE UITGAVEN DA!'i BEDRIJFSUl'l'Gt\r
\'EN - SO~DIE:'>J BESTEED TOT AFLOSSI:--IG OF
HErtSTELLI:--IG VA:--1 HYPOTHECAIRE LEXI:'\GE:--1
VOOrt HET BOUWE;\1 VA:\ EEN Oi':ROERE:'\D
GOED, HET VErtWER\'E:--1 pF HET VERBOUWI;:N
\'A:'\ EEN GEBOlJWD OXROEREND GOED LE1':IXG 1\IET HET DOEL EEN WO:\ING T'£
KOPE:\1, TE BOCWEN OF .TE VERBOLWEN, DIE
ALS MIDDELGRC)OT WORDT BESCJIOL\\'P
Krti\CHTENS . DE
HUISVESTI:-IGSCODE
ONROEREND GOED WAARVAN DE VERKOOPWAARDE Nl,ET HOGER IS DAN HET MA]\I.,MUM
BEPAALD
IN
ART.
5.. K,Jl,

20

APRIL 1959, TOT BEVORDErtiNG \'A:'Ii DE
BOUW, DE AANKOOP EN DE \'ERBOIJ\\'ING VAN
i\IIDDELGROTE
WONINGEN, ' GEW.
BIJ
ART. 3 K.B. 7 DEC. 1967 MAXIMmi
VERHOOGD VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN
ArtT. 6 K.B. 20 APRIL 1959, AANGEVULD BW
ART., 4 K.B. 7 DEC. 1967 :,_ VOORWAAFtDEN
DIE i\IOETEN ZI.JN VERVULD BIJ HET AAN,
, GAAN VAN DE LENING.

Om wettig te besli9sen dat ee1i W()ll!i;lg
als
middelgmot
kan
wqn;len
beschouwd krachtens r:Je Huisve.fi~ings
code, en, .dat derhalve,. Juide!Js· de
artt. 54, 3', ·tot 56. W.LB., de sommep
'besteed tot ai7ossing of herstellihg van
een hypothemire lei1ing •voor het bou~
wen, van een onroerend goed, het
verwe1ven of het verbouwen van. een
gebouwd onroerend goed en ge,wam:·
borgd door een tijdel~ike. verzekeling
bij overlijden, met afnemend kapitaal,
zulleJJ af.."f·etrokken worden van het
totaul bedrijfsinkomen, moet de, ,rechter het tijdstip in acht nemen nf/cwl'Op
de Jening is mmgegaan om ·te beoordeJen of de voorwaarden van art. '6 KB.
20 april 1959, .aangevuld bij art. 4 K[J.
7 dec. 1967, vervuld. zijn en inzondel'c
heid of een ascendent, van de aanvrager of zijn echtgenote sede1:t te1;1
minste zes maanden met de aanvrager
smnenwoont, 1w die voorwaarden een
verhoging van 5pct. van de milxilnumverkoopwum:de meebrei1gen.
(BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN FINAN;Cli;:N T, BENATS, BOELEN)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gel~t op }let hestr~,
den arrest, op 18 mei 1978 do61'. het
Hof van Beroep te Antwerpen geWe:.
zen;
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Over net middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 54, 3" en 56, § 2, 2",
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. ·
. . doordat
het.
an:est · zich
op
1 jal)uari 1973, zijnde 'een jaar en zeven
rriaar1den na het aangaan. van de lening,
plaatst om. te oordelen df de sommen die
de venveerders in 1972 hebben terugbetaald op huri hypothecai1~e lening aan de
in die wetsbepalingen gestelde vo'orwaarderi.voldoen om van hun J:iedrijfsinkomsten te. worden afgetrokken, .
terwijl de artikelen 54, 3° en 56, § 2, 2°,
vart hetWethoek vim
Inkorrtstenbelasiingen slechts de aftrek toelaten' van
sommen besteed tot aflossing of herstelling van een. hypothecaire lening die
*..53 tot . voorwerp » heeft het bouwen ...
van ,een waning die als middelgroot
wordt beschouwd krachtens de wet van
~;~·. maart 1954 tot bevordering van de
bouw, de aankoop en de verbouwing van
middelgtote · wonirigen, wetteksten die
derhalve noodzakelijk implicereil dat 'de
waning
aan
het · · criterium
« middelgroot » moet beantwoorden. op
het ogenhlik dat de lening wordt aange-

Overwegende · dat,
opdat
de
waning van de verweerders zou
beantwoorden aan het begrip « middelgrote · waning >>, zoals be'doeld
door de wet van 8 maart 1954, zij'
met toepassing van artikel 5 van het
koninkiijk besluit van 20 april 1959,
zoals gewijzigd bij artikel 3 van het
koninklijk · besluit van 7 december 1967, slechts een maximumverkoopwaarde van · 1.050.000 frank
mocht hebben; dat dit maximumbedrag evenwel, krachtens artikel 6
de
van het koninklijk besluit van
20. ap1:il 1959, zoals aangevuld bij
artikel 4 van het koninklijk besluit
van 7 december 1967; met 5 t.h. kon
worden verhoogd 1" voor elk onge-·
hu,wdkind vande aanvrager of zijn.
echtgenote en dat onder een zelfde.
dak woont, 2" voor de aanvrager die
nog geen vier jaar getro1.1wd is of
wiens laatstgeboren kind · mirider
dan vier jaar .oud is, 3" voor ieder
vmi de' ascendenten vari de aanvragaari :
·
· ·
.
. ger ·of van, zijn echtgenote, indie.n
· Overwegende . da~ . krachtens zij sedert .ten min,ste zes ~aariden
attikel' 54:, 3", van het Wetboek van met de aanvrager samenworien,.
de. In]{oinstenbelastingen van, het . 4" voor ·de loon- of weddetrekkende,
to tale-, bed1:ijfsinkomen mogen wor- die een gedeelte van zijn waning
den . afgetrokken
de
sommen gebruikt tot uitoefening van zijn
besteed tot aflossing of herstelling beroep;
·
van hypothecaire leningen voor het
Overwegende dat het · arrest
bouwen, het verwerven ·of het ver- !;>eslist dat de verweerders onder
bouw(m Van·. een geb6uwd onroe- meer aanspraal,\: mogen maken op
r~rgl g 0 ed en gewaarborgd door ~en de.. sub 3" · hiervoren aangeduide
tijdelijke verzekering bij overlijden, . reden tot ve~·hoging met
t.h; van·
met' afnemend .kapitaal, maar dat de maximumverkoopwaarde, . wat,
die aftrek .. slechts wordt toegestaan het mogelijk maakte de woning v(:ln
onder de voorwaarden en binnen de de verweerders als middelgrote
gtenzen bepaald bij de ai·tikelen 56, wontng te beschouwen; ·. dat,. die
57 en 58 van hefzelfde Wetboek; dat beslissing steu,nt op de vaststelling
inzonderheid, de sommen die eiser dat de schoonmoe,der v<:ln verweeril1 '1972 . be steed had· tot aflossing ·of der sedert 1971 bij hem inwoonde,
hel:s,teHing . van een doo1· he1n op dit is sedert meer dan zes maanden
1 juni i971 ·aangegane. hypoth.ecaire v66r
de· a(:lnvang van het aanslaglening, en waarvan hij voor het jaar waarvoor de aftrek is gevrao,gd;
aarislagjaai· 1973 ·de aftrek van zijn
Overwegende dat de voorschriften
totaal bedrijfsinkonien vroeg, luidens artik~l 56, § 2, 2°, moesten van de vermelde lwninklijke besluibetrekking ·hebben op een lening ten echter de vi::>orwaarden bet\:effen
diE) tot vqorwerp had het kopen, het waaraan de leningen, rrio~teg J)eantbouwen
het V(h·bouwen van een woorden opdat de erop beti·ek:king
won.ing .die (:lls . middelgrbot wm:cl.t hebbende sommen besteed tot aflos-.~
beschouwd kracht(ms · de Huisves- ·sing of herstelling .. vOOl' , aftrek van
het bedrijfsinkomen in aanmerking
tingscode;

o·

oL

kunnen genomen worden; dat de 2" Op de vool'Ziening vai(deproctireiu·:f,
'genera a!, ing·esteld met toepassin'g van
voorwaarden dus cte·kentnerken van
art. 441 Sv., vemietigt het .•Hoi' het.
de leningen zelf bepalen en hun
vonnis van de politierechtbank, 1-vaarbeshian. · bijgevolg moet beoord~eld
_bJj de beklaagde. wegens een regelmaworden - op bet . ogenblik van het
tig gecontraventiOJ1aliseerd wanbedriji.
aangaa,I,J. van die leningen, en niet
tot een coiTectionele straf wordt ve)'>
b_ij ~e aanv,ang VC\n de aanslagj aren
oordeeld en verwijst de zaak, naar een
waarvoor de aftrek van de bedoelde
andere politierechtbank (2). (Artt.
sommen woi·dt gevraagd;
427 en 441 Sv.)
·
Dat het middel gegrond is;
(PROCUREUR~GENBRAAL BIJ HET. HOF VAN CAS• .
.SATIE IN ZAKE SENA}

,, Om- die-··redenen, vernietigt het
ARREST
bestrederi arrest;.beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
HET HOF; - Gelet op de hh~rna
op de kart{ van . ·de vernietigde
beslissing;. veroordeelt de verweer- volgende vordering v,an de procuders in de kosten; venvijst de zaak reur-generaal bij het Hof- van Cas'
• ·· '
· '- · · ·
ng~i- hetJiot van Bei·oep t~ BrusseL sa tie :
« Aan de tweede kamer van het
30 januari 1979 _:_ 2" kamer- Voorzitter : i'iP,der de Schaetzen, afdelingsvoor- Hof van .Cassatie.
zitter- Verslaggever : de'· h. Delva ·
• >> De ondergetekende procureur-·
Gelijkluideiide · conclusie. van· de h. generaal .heeft de eer. hierbij . ken:- .
··
Declercq, advocaat-generaal.'
baar te maken dat, bij een b1·ief van·
10 november 1978, bestuur der. w~t- .
geving, nummer 7/130.836.394/A(J/
Div.-LD/CP, de minister .van Justitie·
hem gelast heeft bij het Hof; ·_over.-' •
eenkomstig.
artikel 441 'Van het W.et~ ·
~· KAMER--:- 30 januari 1979
boek van Strafvorde:ring, ,aangifte te .
1 ~ STRA.F ......:.: WEGEN:S EEN WANBEDRJJF'
doen van het in kracht van gewijsde
bNDER' AANNEl\!!Nd VAN VERZACHTENDE
gegane .vonnis, op )0. april 1978 op
OMSTANDIGHEDEN NAAR DE POLITIERECHT- .tegenspraak uitgesproken door. de
'BANK VERWEZEN BEKLAAGDE - CORRECTIO- Politierechtbank te
Herentals en
NELE STRAF- ONWE'ITIGHE!D·.,
wam-bij .Philip· Qoleta Sel?-o,;;. h.aven-.
2" cAssATIE .:::.:.: STRAF;ZAKEN - vdoRZIE- arbeider, geboreh · te l):ontich op ·
4 juli 1949. en woneiide te Ekeren1
NING VAN DE PROCU!l.EUR-GENERAAL _;;_WET~
Onze-Lieve-Vrouwestraat · 8~, wm~dF
BOEK VAN STRAFVORDEIUj'-lG, ART. 441 ~
veroordeeld tot een geldboete van
VONNIS VAN. DE POLITIERECHTBANK wAARBIJ
26 frank en een vervangende gevanDE BEKLAAGDE WEGENS E:EN REGELlVIATIG
genisstraf van 8 . dagen wegens
GECONTRAVENTIONALISEERD
WANBEDRIJF
.TOT El,':N CORRECTIONELE STRAFWORDT VER~:mopzettelijke shigeri of verwondinOORD)':ELD ..,.- VERNIE;TIGING EN VERWIJZING.
gen, feit, gepleegd.op 17 aprip977:
j

'.

1" 'Wani1eer ··i:fe beklaagde' wegen; een

. wan/:Jedhjf.'naal' de politierechtbimk is
·-verwezeii door een beschikking van de
-raadkamer, ·mf!t ·opgave van' verzach-'tende omstandigheden, kan de po!i_tieJrechtbank hem .. wegens dit misdrijl
,geen con:ectionele straf opleggen (1)..
(Artt. .4; en 5 wet 4 okt. 1867; art. 38
Sw.)
·
···
·

.'(1) en (2) CaS's., 17 juni 19tr8 (riC:, 196& •.

1257).

>>
Dit. wanbedrijf was .·· door
beschikking vari21 juni 1977 vari de
raadkamer van de Rechtbank ·V'an
Eerste' Aanleg te Turnhqut regehnatig gecontraventionaliseerd ··geworden.

» Met desondanb een correctionele .straf _uit te spreken heeff de
aangegeven beshssmg de artil\:e.len .4
en 5 van· de wet van .4 oktober 1867
op de verzachtende omstandigheden, het eerste gewijzigd door· de

-612wet van 1 .febnmri 1977, eve.nals 1" Onwettig is het vonnis··vc?n, de col'recartikelen 38 en 40 van het Strafwettionele
rechtbank~
waarb1j
de
beklaagde wordt veroordeeld, ,ZO!Jder
boek geschonden.
Om die redeneh; vordert de
ondergetekende procureur-generaal
dat het a an het ·Hof moge be hagen
h(;:;t aangegeven: vonni~ te vernietigei1; te bevelen dat van zijn arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigcle beslissing
en de zaak te verwijzen naar een
andere politierechtbank.

dat de zaak regelmatig bij .de recht-,
bank aanha{1gig is gemaakt door een.
beslissing tdt verwJjzii1g· van e'en
onderzoeksgerecht gevolgd t7mr e'en
dagva<lrding; door een dagvaarding of
door de· vrijwillige verschijJiilig van· de
beklaagde (1). (Artt. 130 en 182 Sv.;
art. 15, l"lid, wet van ljuni1849.).

»

~,

Brussel, 5 decemb<;r 1978,

,~ Voor de p!·ocqri:mr,generaal,
»

De advocaat-gerieraal,
» (get.) Declercq »;

Gelet op artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, met
aar1neming van de gronden van
deze vordering,. vernietigt het aangegeven en in kl'acht van gewijscle
gegaan vonnis op 10 april 1978
gewezen dom· de· Politierechtbank te
Herentals, inzake Sena Philip;
beveelt .dat van clit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; verwijst
de zaak naar de Politierechtbank te
Turnhout.
30. j()~U~ri 1979 -:- 2''. k~1~er - Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter .....:. Verslaggever :·de h. Lebbe
Gehjkluidende conclusie van de h.
DeClercq, advocaat-generaal.
!;
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1" VONNISSEN'
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ARRESTEN

., 7 STRAFZAKEN - CORRECTIONELE RECHT.. BANK REC:HTD9ENpE ZOJ\IDER PAT, DE ZAAK•
REGELMATIG BI.J HAAR AANHANGIG IS
GEMAAkT _:_ VEROORDELENP VONNIS ONWETTIGHEID.
'
. .
STRAFZAKEN - VOORZIE~
NING VAl\ DE PROCUREUR-GENE~AAL- WETBOEK VAl\ STRAFVOrtDERING, ART. 441 VON.~ll> v.:..r-. DE CORRECTIONELE RECHTBANK
WAARB!J DE BEKLAAGDE IS VEROORIYEELD'
1
ZONDER DAT DE ZAAK REGELMATIG BIJ DE'
RECHTBANK '•AANHANGIG IS GEMAAKT
VERNI~T!GING ZONDERVERWIJZING.

2° CASSATIE -

2"

Op de voorziening van de procureurgeneraal, ingesteld met toepassing van
art. 441 Sv,, vernietigthet Hot; zonder
vennjzing; het vonnis wami/Jij de correctionele rechtb<wk de beklaagde veroordeelt zonder dat cle zaak regelnwtig
b~j
de rechtbc?nk aanhangjg is
gem<wkt do01· · een bt;!s!issins; tot veJ·i.vJjiing van een onderzo~ksgerecht
gevolgd va{J een dE:Jgvaarding, door een
¢agvaa{cling ol .. door... df! vJijwillige
versch~j111~1g van. de /Jeklaa§{de (2).
(Artt. 130, 182 er~ 441 Sv.; ~rt. 1R, 1.'' lid,
wet 1 juni 18~9.), . ·

(PROCGREL'R-GENERAAL BIJ HET HOF YA:'>i Cr\SSATIE IN ZAKE BOL'CQL'E)
ARREST

HET i10F; - Gelet ()p 'de '\rorderiqg van de procureur-generaal. bij
het Hof van Cassatie, luidend~ als
volgt:
··
·
··
,
.. · .
« Aan de tweede kamer · van het
Hof van Cassatie.
.>~ D~ ondergetekende procureurg~neraal heeft ·de .. eer hierbij kenbaar te maken dat,, bij ~en brief van
20 september i978,bestuur der wefgeving, nummer 7/130/836/384/AP/
Div.Pourv. LD/LV,· .de minister van
Justitie hem gelast heeft bij het
Hof,· overeenkomstig artikel 441 van
het Wetboek van Strafvordering,
aangifte te. doen van het in kracht
van gewijsde gegane vonnis, op
2 februari 1978. op tegenspraak·uitgesproken door de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde' in
izoveri·e dit vonnis Norbert Livin
Boucque, ' aahnemer, geboi·en ·' te

(1) en (2) CQ~s., 25 <lpril 19~8 '(A:C.,:·l978,
983).

-613Sint-Lievens.::Houtem op 2 augustus
1931,. en wonende te Sint-LievensHoutem (Vlierzele), Strijmeers 53 (2)
veroordeelt ,we gens het drag en: van
een jacht- of sportwapen zonder
wettige reden (artikel 13, wet
3 januari · 1933).
·
» Deze veroordeling werd uitgesproken zonder, dat de .strafvordering bij de rechtbank ·aanhangig
wer<:i ge1naakt c).qor een beslissing
van het onderzoeksgerecht, .door
een regelmatige dagvaarding of door
de yrijwillige verschijning Vfm de
beklaagde.
, Zij schendt derhalve de bepalingen van artikelen· 130 en 182 ·van
het Wetboek yan Strafvordering.
'
'

•

. I

Om die redenei1, vordert 9e
ondergetekertde procureur-genera::tl
dat het aan het Hof moge.. behagen
het aangegeven vonnis te vernietigen in zoverre het Norbert Livin
Boucque wegens hierboven vermeld
feit veroordeelt; te beveler1 dat var1
zr]n arrest melding zal worden
gemaakt 0 p de kant van. de gedeel.telijk vernietigde beslissing en te
zeggen dat er geen · gi·ond is tot
verwijzing;
»

, Brusse.l, 28 .povember }978,
»

Voor. de procureur-generaal,
» De advocaat~generaal,
» (get) Declercq »;
.

I

Gelet op artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, met
aanneming· van de beweegredenen
van hoger . aangehaalde vordering;
vernietigt het aarigegeven en 'i'i1
kracht van gewijsde gegaan vonnis
op 2 februari 1978 gewezeil door de
Correctionele Rechtbank te Dendermonde in \zoverre het Norbert Livin
Boucque · veroorqeelt . Wegens het
dragen van een jacht- of sportwapen zonder wettige reden; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden ' gema:akt op de ka:ht van de
ge<:leeltelijk .. yerni~tigd'e beslissing;
zegt dat er geen grond is tot 'verwijzing.

30 januari 1979 - 2" kamer ' - Voorzit::ter : ridder de Schaetzen, afdeli'ngsvoor<
zitter - Verslaggever : de h. Boon
Gel~ikluidende
conclusie' van de h.
Declercq, advoCaat-generaal.

2'

KA\IER-

30 januari 1979

1° IDENTITEITSKAART ~ GEE"' OVERLEGGING VAN EE:-1 IDE:"'TITEITSKAAHT OP
VOHDEHI:\G .VAN DE pOLITIE - KONH\KLI.JK
BES!XIT
\'AN
26
.JA:\UA!U
J967,
AHT!'. l EN !:I - TOEPASSELI.JKE STHAF.

2° <;::A~SATIE ·-:- STHr)F'tr\l~EN

- VOORZI)':NING 1:1: CAsSAT!)': \c!l.:'-1 DE PHOCCRf:URc
GE:'\ERt\J\L - \I'ETBOEK .Vr\:\ ST!{,\FVOHDERll\'G:, 1\.HT. 441 - VON :>liS VAN DE POLITIEREdrmr\:\K TOT . Vl·:ROOHDI,Ll:\G VA:\ DE
BEKLAr\GDE TOT tt:-< STI\r\F DIE CITGAXI'
BOVE:\ HET WETTELI.JKE i\lr\.,XL\Ic:\1 - VER.L\Hl:\G VA:\ DE STI\r\F\'OIWI~Rl:\G- VEHNii~TI
GING.

1" Onwettig is de, ,' ,··eroordeling van eeJ~.

beklam;de tot· een correctionele st1'af
''omdai hl)' ZJjh ideiJtiteitslwilrt niet
heelt vooigelegd op vordering Villi de
politie, zoals zulks is voOJgeschre\·en
bij art. I K.B. 26 .fan. 1967, nu die
overtreding enkel wordt gestraft met
een geldboete die 25 lrunk niet mag te
bo11e1.1 gaan (1). (Artt. 1 en 9 K.B.
26 jan. 1967 en art. 6 v,·et 2 juni 1856.)
2" Op ,het cassatieqeroep 1·an de procu-

reur-{;-eneraal, ingesteld met toepas-.
sing van art. 441 Sv., 1·ernietigt het,
Hoi, het 11onnis vap de politierecht- ',
bnnk d<it de beklaagde 1·eroordeelt tot'
een straf' die ,uitqaat bm·en het wette!Jjke maximum. (Artt . .429 en 441 Sv.)
(PROCCREUR-GE:\ERAAL BI.J llf:T IIOF \'A:\ CASSATIE I:\ ZAKE Sl'EYBHOL'CKI
ARREST

HET HOF; ....:... delet op de hierna
volgencle vordering van de procu-,
reur-generaal bij het Hof van Cas-.
satie :
·
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie. ·

' (1) RaadJ?)·. Cass., 24 mei 1977 (A.C, 191.(,
9/U)
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De on<;lergetekende procureur- kant· van.' de vernietigde ·. beslissing
genera;:tl heeft de eer hierbif ken- en .te z:eggen dat er geen .grond is
b~uir'te maken dat, bij een brief VC!n
tot .verwijzing.
11 oktober 1978, bestuui· der wetge>> Brussel, 28 november 1978;
ving, · nummer 7/130.836/370/ API
Div.-LD/CP, de minister van Justitie
:> Vom:·de p1:ooureur-generaal, .'
hem gelast heeft bij het Hof, over» De advocaat-generaal,
eenkomstig artikel 441 van het Wet>> (get.) Declercq >>;
hoek v<m·Strafvordering, aangifte te
Gelet op artikel · 44f van het
doen van het in kracht van gewijsde
gegane vonnis, op 3 oktober 1977 bij Wetboek van Shafvoi·dering, de
verstek uitgesproken door de Poli- reel en en van de even 'aangehaalcfe
tierechtbank te Vilvoorde e1i waar- vo1'dering overnemende, vernietigt
b1j Henri, Hubert Speybrouck, con- het hiervoren aangeg~ven en 'in
cierge, · geboreri te Etterbeek op kracht van gewijscle gegaan vonriis
18 juli 1938, en wonende te Elsene, op 3 oktober 1977 door de Politie~
Frans Donssti'aat 9, wordt veroor- r,echtbank te Vilvoorde gewezen. in
deeld orn zijn identiteitskaart niet zake Speybrouck ·Hubert; . beveelt
te · hebben overgelegd op voi·deting dat van d~t arrest melding zal worvan' . de· poll tie,· 'feit gepleegd op den gemaakt op 'de kant van · de
' vernietigde beslissing; zegt dat er
4 mci.m:t 1977.
·
'
geen grond is tot vervyijzing. ,.
,;.D.e beklaag~~ ~erd,tot 26.frank 30 januari f979 - 2' k<imer- Voorzitgeldboete en 8 dagen vervangende teJ' : ridder de .Schaetzeh, afdelingsvooi·~
gevangenisstraf veroordeeld, terwijl zitter. - Vers!Eiggever : de h, Le.bbe: ~
voonnelde' inbreuk door mtikelen 1 Gel~jkluidende conclusie van <de heer
9 varl.. het kortinklij k: beslui t van Declercq, advocaat-generaal:- ·.
26 jantiari 1967. strafbaar gesteld
wordt . inet een gelctboete die
2' KA:IIER- 31 januari1979 ·
25 frank niet mag.te bov.en gaan;,
»

en

;, De y,eroordeling is dus onwettelijkl omdat zij voormelde wetsbepalingen schendt.
·
· >>Ret op· 1 £ebruari' 1978 tege:ri het
vop'h'is yah. 3 oktober 1977 aangeteken<;le: · . 'Verzet · werd op 13 februq.ri )97.8 ongedaan verklaard.

1" AANSPRAKELI.JKHEID
"(BUITEN
OVEREENKOMST) - STAAT.,c,.: ORGAAN
VAN DE STAAT-

BEC~RIP.

2" REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN ,.--'. BGRGERLI.JKE 2:'\KEf.\i
TEGENSTRIJDIGE l\IOTIEVEN- BEG RIP:

3° RECHTELI,JK GEWIJSDE -

STRAFZAKEN- GEZAG VAN HET STRAFRECHTELI.JK
GEWIJSDE T.O.V.• HET. LATERE BURGERLJ,JK
PROCES;- BESLISSii\!G VAN DE BURGERLIJKE·
RECHTER NIET VERENIGBAAR MET HET DOOR·
HET . S~RAFGERECHT .GEWE2;EN VQN:\'IS · l)'l!SKENNINGVAN HET GEZAG VAN GEWJ.JSDE.

. ;~ J)e verjari~g van pe stra£vorde'ring wegens 'de overtreding werd
gestuit
door
dagvaarding
van.
28 juli 1977 en geschorst gedurende
de buitengewone termijn voor verzet van 19 november 1977 tot 1" Een onrechtmatlge daad va1i een"
1 februari 1978. ,Zij was niet. bereikt
orgaan van de Staat kan als een
op bet ogimblik van de veroordeling
onrechtmatige daad Y<ill de Staat worden· beschouwd, vom· zover. het orgaan
doch Wei vooi;aleer deze. kracht van
gehandeld heeft tel'. vervulling van de
gewijsde ve'rk1'eeg.
·
. hem opgedragen ia<~k ( 1).' .• .. ·
·,, Om ·are·''tedeneri, vordert de
ondergetekende procureur~generaal
(1) Raadpl. . Cass., 29 mei 197{ (/Jull. en
d<1t he~ a<m het f!of moge behagen Pas:. 1947, I, 216) en de noot getekend R.H.,,
25 okt. 1951. (ibM., 1952, I; 101);
het aangegeven vonnis te vernieti- 'Cass.,
30 ajJI'H 1953 (ibid.,' 1953, I, 673) en 27 mei 1963
gen; te bevelen dat van zijn arrest (ibid., 1963,. I, 1033); DE .P·\GE. rraite,' aeel' II,.
meldirig zal worden gemaakt op de 3e druk, blz. 1119 en noot.

-6152"· Tegenstn:fdig is, het arrest dat ener-

zijds verwijst naar een in k~·acht van
. gew~jsd(J gegaan vonnis dat een mllita.ir veroordeelt n;egens diefstc7l, vo01·
tijdel~ik gebruik, vap een. aan de Staat.
toebehorend voertuig; en·· anderZJ:fds,
oordeelt dat die militail; die ·een
verkeersongeval heeft veriJiJrzaakt b/i
het besturen van dat voertuig, in
beJ;oJen dienst. heeft gehandeld, dit is
ter Fervulling· van de hem opgedragen .
taak.
Het gezag van gewijsde Fan een
beslissing op de strafvordering wordt
miskend door het an·est dat, met
betrekkipg tot een voor de bwgerhjke
rei::hter gebrachte burgerlijke re<•htsvordering wam·bij de militair die voor
het ongeval aai1spnikel~fk is en de
Staat tegezipai't~jen · zijn van . het
slachtoffer 1ran het verkeersongeval,
beslist dat die militaiz; hoewel hij
veroordeeld is ter zake dat lnj eeli
door hem bestuurd en aan de Staat
toebehorend voertuig voor een t//delijk
~gebruik had. gestolen, gehandeld heeft
ter vervulling van de hem opger;lragezi
taak, op grand dat niet bekend is of
.die militaiz; nadat hij z~jn .kozpsover•ste naar huis had gevoerd, het bevel
haq ,gekregen Jangs een welbepaalde
Z:(!isweg rechtstreeks naar de kazerne
. terug. te rijden (1). (Art. 4 wet
11 apHl 1878.) ·
·

3"

(BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN LANDSVERDED!GING .T. IVIEjRCATOR N.\1., VAN SAN,
COUSSEMEI':T)
·ARREST

HET HOF; - Gelet op het be sheden arrest, op • 17 december 1975
qoor het Hof van Beroep te Antwerpen gew.ezen;
Over het.middel, afgeleid uit de scherrding va~ de artikelen 3, 4 van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, 23, 24, 28 van: het Gerechtelijk
Wetboek, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 14,. § 1, , 16 van de wet van
1 juli 1956 betreffen<;ie de verplichte
aansprakelijkheidsverz~kering
inzake
motorrijtuigen, . 3 van .het, koninklijk
besluit van 5 januari 1957 tot bepaling

van de toekenningsvoorwaarden en. van
·de omvapg van de rechten van ·de
.benadeelden tegenover !let :Gemeenschappelijk :Waarborgfond.s
voorzien
door voormel<:!e wet ¥an 1 juli 1956, :en
·97 van de Grondwet,
·

doordat het verweer, waardocir eiser
deed "elden dat verweerder Ccnissement
door :en in kracht van gewi.isde gegane
vonnis van de Krijgsraad. te 'Brussel,
zitting houdend te · AI1twerpeil., op
21 december 1967, werd veroordeeld
we gens gebruiksdiefstal van de·· wag en
waarmede hij het litigieuze ongeval veroorzaakte, en dat eiser derhalve, kl·achtens de artikelen 14, § 1, 16 vim voo!~
melde wet van: 1 juli 1956 en 3 van
voormeld
koninklijk
besluit. ' van
5 januari 1957, slechts ertoe · gehouden
was de schade' voortspruitende uit lichamelijke letsels te -vergoeden, er\. slechts
voor zover ,deze vergoedingen: die o\tel:troffen welke verwee'l•stei·, .• de naamloze
vennootst;hap Mercator, aan. ver\veerder
Van San· verschuldigd ·was hachteris dE~
wetgeving
inzake
arbeidsongevaihhi,
door het arrest wordt · verworpen · Op
grond : dat verweerdel' Coussemerit op
15 november 1967, datum van het liti"
gieuze ongeval, in ·bevol~n di'enst
omstreeks 13 tiui' · 30 · zijh 'ko1onel' •te
Mortsel naar huis had gevoerd, dat niet
bekend· is. of soldaat Coussement ;bevel
kreeg dadelijk langs een welbepaalde
reisweg naar de kazerne. terug te ke1:en,
dat Coussement toeg¢eft, in 'plaats van
onmiddellijk zijn eenheid te vervoegeit;·
eerst zijn grootmoeder· te Hov.e te heh~
ben bezocht·en .daarna •omstreeks 14 Ul,!ll'
30 de· aanrijdlng met verweerder Van
San te hebben veroorzaakt;, dat hieruit
blijkt dat Coussemenf op het ·ogenb~ik
van de aanrijding in bevolen dier\.st was
en de hoedanigheid van orgaah .van .de
Staat bezat, zodat de Staat op grond vap
artikel 1382. van het Burgerlijk WetbOek
rechtstreeks aansp1;akelijk was voor het
ongeval en de bepalingen van voormelde
wet .van 1 juli 1956 en van voormeld
koninklijk besluit van 5 januari 1957 niet
kqn inroepen,

terw~jl, eerste onderdeel, . het . arrest
zo<:!oende. het ge}:ag van gewijsc!e, erga
omnes schertdt, dat door de hoger inge7.
roepen m:tikelen. van de wet van
17 april 1878 en van het Gerechtelijk
Wetboek wordt. gehecht· aan het voor~
meld in kracht van gewijsde gegane
vonnis
van
de ; Krijgs1:aad
van
(1) Raadpl. Cass., 25 maart 1976 {A.C, 1976,.
861).
·. .
. '
·, . '
" 21 decembe1; .1967,

-616tweede OJ1derdeel, de · motivering van
het arrest althans in het onzekere laat of
de feitenrechters in rechte hebben
beslist dat Coussement, bij bet veroorzaken van het litigieuze ongeval, in bevolen dienst was hoewel hij i·eed met eeh
wagen cjie het voorwerp was van de door
hem gepleegde gebruiksdiefstal, hetgeen
eeri tegenstrijdigheid zou uitmaken
wegens de. onverzoenbaarheid tussen de
begrippen « bevolen dienst
en
« gebruiksdiefstal >>, dan wei in feite
beslist hebben dat het ten onrechte was
dat. het vonnis van de Krijgsraad van
21 december 1967 geoordeeld had dat
Coussement
gebruiksdiefstal
had
gepleegd, hetgeen een miskenning zou
zijn van het gezag van gewijsde, erga
omnes,
van
gezegd
vonnis
van
21 december 1967, dan wel nog in feite
beslist hebben dat Coussement op het
ogenblik van het litigieuze ongeval nog
geen .gebruiksdiefstal had gepleegd en
dit misdrijf slechts op een ander ogenblik zou hebben gepleegd, welke onduidelijkheid in de redengeving gelijkstaat
met een gebrek aan de door artikel 97
van de Gronclwet voorgeschreven motivering, claar zij het Hof de mogelijkheicl
niet biedt na te gaan in hoeverre het
arrest de in het middel ingeroepen
wettelijke bepalingen naleeft :

onderdeel
tweede
Wat
het
betreft:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vennag acht te
slaan, blijkt dat verweerder Raymond Coussement bij een in kracht'
van gewijsde getreden vonnis van
de Krijgsraad te Antwerpen, gedagtekehd 21 december 1967, verom;deeld werd onder meer wegens
gebruiksdiefstal van een aan de
St::~at toebehorend voertuig te Mortsel, Hove, Antwerpen en elders m
Belgie. op 15 november 1967 en
wegens het onopzettelijk·toebrengen
van lichamelijke Ietsels aan Emilius
Van San, tweede verweerder, tijdens
het onderwerpelijke verkeersongeval te Hove op 15 november 1967;
. Overwegende dat het arrest naar
qat vonnis verwijst en verder
vaststelt : dat Raymond Cousse:ment, in zijn hoedanigheid van
chauffeur van -:ijn korpsoverste, op
15 november 1967 verl'>cheidene
opdrachten volbracht en aldus in

bevolen dienst, omstreeks 13 uur 30,
zijn kolonel te Mortsel naar huis
heeft gevoerd; dat ni~t bekend is of
hij het bevel heeft gekregen dadelijk en larigs een. welbepaalde reisweg naar de .kazerne terug te keren;
dat hij toegeeft clat hij, in plaats van
onmiddellijk zijn eenheid te vervoegen, eerst zijn grootmoeder te Hove
bezocht en daarna,
omstreeks
14 uur 30, de aanrijding met Emilius
Van San veroorzaakte;
Overwegende dat het arrest hieruit afleidt dat verweerder Coussement op het ogenblik van de aanrijding « in bevolen. dienst ,, verkeerde,
en weliswaar de hem toevertrouwde
opdracht foutief heeft uitgevoerd
maar hierdoor niet de hoeclanigheicl
van orgaan van de Staat verloren
had; clat het arrest op grond daarvan beslist clat « de Staat rechtstreeks aansprakelijl\: is voor de
door R. Coussement veroorzaakte
schade >>;
Overwegende
dat,
om
een
onrechtmatige daad van een orgaan
als de onrechtmatige daad van de
Staat te kunnen beschouwen, vereist is dat het orgaan g~handeld
heeft in de vervulling van de hem
opgedragen taak;
Overwegende dat' artikel 461,
2e lid, van het Strafwetboek, dat
gebruiksdiefstal met diefstal gelijkstelt, onder meer vereist dat de
dader het goed tegen de wil in van
de eigenaar heeft weggenomen;
Overwegende dat, nu het hof van
beroep niet vaststelt dat verweerder
Coussement op het ogenblik van het
ongeval nog geen gebruiksdiefstal
had gepleegd, het in het onzekere
laat of het he eft will en ·beslissen
dat, hoewel voornoemde verweerder
de personenwagen tegen de wil in
van de eigenaar, ten deze eisei', had
weggenomen, hij toch bij het besturen ervan., in '« bevolen dienst >>
handelde,. dit is in de vervulling van
de' hem opgedragen · taak, wat een
tegenstrijdigheid inhoudt, dan wei
dat hij niet tegen de wil van eiser
zou. hebben gehandeld, wat dan
neerkomt op een miskenning van
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het gezag van gewijsde, erga omnes,
bewijskracht van dat proces-verbaal
van het vonnis van de Krijgsraad;
niet (1).
Dat het ortderdeel, in zoverre het
de scliending aanvoert van de 2" Het beler]igend karakter van de
gedraging van een (JChtgenoot en de
artikelen 3 en 4 van de wet van
ernst van dat beledigend karakter
17 april 1878 houdende de voorafvloeien niet uitsluitend , voort uit de
gaande titel van h.et Wetboek van
loutere tekortkoming aan. de huweStrafvordering en van artikel 97 van
JijksveJpliqhtingen, maar zij inoeten
de Grondwet, gegrortd is;
beqordeeld, worden op gro,nd van aile

-·
Om , die redenen,
en zonder dat
ertoe C\anleiding bestaat het eerste
onderdeel te onderzoeken, dat niet
tot ruimere cassatie leiden kan,
vernietigt het bestreden arrest in
zoverre·het eiser aansprakelijk stelt
voor de door de eerste twee .ver- ·
weerders opgelopen schade en hem
in de kosten veroordeelt; beveelt dat
vim het thans gewezen arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; 'houdt de kosten aan ·en
zegt dat de feitenrechter erover
uitspraak zal doen; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
·

omstandigheden , van de. zaak, met
name van hun krenkend. karakter
t.a. v. de echtgenoot (2). (Art. 231 B.W.)
(V.D.H. T.V.)
,ARR)'ST

HET HOF; - Gelet op het bevelschrift van de eerste voorzitter- van
het Hof vart 14 december 1978
waarbij de zaak naar de tweede
kamer wordt verw~zen;,
·
Gelet op het bestreden arrest, op
31 jimuari 1978 door het Hof van
Bero~p te A:ntwerpen ·gewezen,;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 231,301, .308, 1319,
a320, 1322, 1382 van het Burgerlijk
31 jan:uari 1979 2' kamer :..,- Wetboek, de artikelen 301 en 308, zoals
Voorzitter : baron Richard, afdelings- gewijzigd do01· de wetten van 9 juli 1975
voorzitter --:- Ve1:Slaggever : de h. Chatel en- · 27 januari 1960, en· 97 , Van ' de
- Gel~jkluidende conc1usie van de h. Grondwet,
doordat het arrest de door eiser · ingeBallet, advocaat-generaal· - Advocai!lt :
stelde vordering tot echtscheiding ongemr. Baya1't.
grond verklaart en hem veroordeelt tot
betaling. aan verweerster van een ,maan~
delijks onderhoudsgeld van 7.500 frank
op grond dat : het door eiser aange2' KAMER- 31 januari 1979
haalde feit met name dat verweerster
vanaf 1972 voortdurend en dagelijks
1° BEWIJS ---., ~EW!JS DOOR G~SCHRIFT - vulgaire woorden en beledigingen tegen~
BE\VIJSKRACHT VAN I)E AKT)'N - BURGERover eiser geuit heeft en zulks ·in het
pJKE ZAKEN -r ARREST DAT ZIJN BESLIS- openbaar en in J1et bijzijn van. minderjaSING STEUNTOP EE!I\ GEHEEL ·VAN GETUIGErige . kinderen, als mater~eel bewezen
.NISSEN- BESLISSING DIEDE INHOUD VAN
d~ent te worden aangezien; het b.elediHET PROCES-VERBAAL OVER DIE GETUIGEgend, en kren}<end. }<arakter van voorNISSEN NIET BETWIST - GEEN MISKENNING
meld, gedrag van : verweerster echter
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
_geenszins kan in aanmerking worden
genomen wegens de houding van eiser
2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING zelf; ,bezwaarlijk. kan worden ,be twist dat
VAN TAFEL EN BED - GROVE BELEDI- verweerster slechts in een vlaag van
GING · -L BELEDIC>END KARAKTER DAT NIET
woei!e en verontwaardiging tOt schelden
NOODZAKELIJK VOORTVLOEIT UIT DE LOU- en . belediging overging, telkens als zij
TERE TEKORTKOMING AAN DE HUWELIJKSVERPLICHTINGEN.

1" De Tec:hteJ; die zijn beoordeling afleidt

l;lit het geh(!el ,van getuigeiiissen, ,zonder dat hij de inhoud van het procesverbaal \ran het verhooz: van · een

'.(1) Cass., 8 okt. 1973 (A.C.; · 1974, 152) en
13 sept. 1974 (ibid., 1974, 53).
''

mC.ass., 6 okt. 19.78,, en de noot (A. C., )979,

nr. 86).

-618_werd geconfront.eerd met de aanwezigheid van getuige Johanna V. d. B.,
echtgenote V. d. V., in gezelschap van
eiser, die zij verdacht en verweet een
relatie te hebben met deze vrouw;
getuige N. immers bevestigt dat geruchten de ronde deden in verband met een
dergelijke verhouding, terwijl getuige
V. d. V. gewaagt van het vermoeden dat
eiser een oogje had op zijn echtgenote
en deze laatste onomwonden toegeeft
dat de ruzies in feite op haar zelf
geconcentreerd waren; eiser, wetend
waar de aanleiding tot en de oorzaak
van de echtelijke twisten lagen, de
aanwezigheid van voormelde vrouw
opzocht ofwel ze opdrong in de echtelijke waning (getuigenis N., V. d. V. en
V. d. B.),
terwijl, eerste onderdeel, uit de getuigenis van W. V. d. V. geenszins blijkt dut
verweerster slechts in woede ontstak in
aanwezigheid van J. V. d. B.; V. d. V.
integendeel zegt dat hij zulke beledigende scenes heeft meegemaakt bij eiser
thuis toen verweerster 's avonds binnen
kwam en er in verband met dit feit geen
vermelding van de aanwezigheid van
J. V. d. B. wordt gedaan, zodat ook
ruzies ontstonden zonder de opgedrongen aanwezigheid van deze vrouw en het
arrest de bewijskracht van het proces~
verbaal van dit getuigenverhoor miskent
(schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burger!ijk Wethoek),
tweede onderdeel, het arrest in die
omstandigheden ten onrechte de vordering tot echtscheiding van eiser afwijst
omdat verweerster slechts in woede
ontstak en eiser beledigde wegens de
aanwezigheid van J. V. d. B., die door
eiser aan verweerster werd opgedrongen
(schending van de artikelen 231, 301 en
308 van het Burgerlijk Wetboek),
derde onderdeel, de aanwezigheid van
J. V. d. B. in gezelschap van eiser en
verweerster in aile geval ten onrechte
door het arrest wordt in aanmerking
genomen om het beledigend karakter
aan het bewezen feit· te ontnemen;
immers geen relatie tussen eiser en deze
vrouw is bewezen en loutere beweringen
dienaangaande onvoldoende zijn om het
gedrag van eiser foutief te maken; de
motieven van het arrest de beslissing
niet wettelijk verantwoorden (schending
van de artikelen 231, 301, 308, 1382 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet):

Wat het eerste onderdeel betreft:

Overwegende dat het arrest vaststelt dat uit de verklaringen van vijf
getuigen, Onder wie W. V. d. V.,
blijkt dat eiser bij drie gelegenheden door verweerster wercl.. ultge~
scholden met verwijzing naar een
verhouding die hij zou hebben met
een andere vrouw, dat het echter
oordeelt dat het beledigend en krenkend kenmerk van voormeld gedrag
van verweerste~· ten opzichte van
eiser geenszins in aanmerking kan
worden genomen om de echtscheiding 'te haren nadele te verantwoorden, wanneer deze tekortkoming
van verweerster aan haar huwelijksplicht wordt beoordeeld op
grond van aile omstandigheden van
de zaak en meer bepaald ten aanzien van de houding van eiser zelf;
dat het arrest erop wijst « dat
bezwaarlijk kan worden betwist dat
verweerster slechts in een vlaag van
woede en verontwaardiging tot
schelden en beledigen overging telkens als zij werd geconfronteerci
met
de
aanwezigheid
van
J. V. d. B. in gezelschap van eiser,
die zij verdacht en verweet een
relatie te hebben met die vrouw »;
. Overwegende dat de .rechters de
vaststelling dat de als bewezen
beschouwde beledigingen door ver~
weerster ten aanzien van eiser
slechts werden geuit wanneer de
voornoemde J. V. d. B. daarbij
aanwezig was, afleiden uit de beoordeling van het geheel van de gege~
vens van het getuigenverhoor; dat,
zij zodoende van de verklaring€m
van de getuigen, ook van die welke
V. d,..V. aflegde, geen interpretatie
geven die onverenigbaar is met .de
bewoordingen ervan, zodat zij de
bewijskracht van het proces-verbaal
van getuigenverhoor derhalve niet
miskennen;
Wat
het
betreft :

tweede

onderdeel

Overwegende dat het onderdeel
stoelt op de, zoals uit het antwoord
op het eerste onderdeel blijkt, niet
gegronde veronderstell.ing da:t het
arrest ten onrechte zou .hebben
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beslist dat verweerster eiser slechts
beledigde wegens de aanwezigheid
1° CASSATIEMIDDELEN
BURGERvan J. V. d. B.;
LIJKE ZAKEN -

l\1IDDEL GEGROND OP WET-

TELI.JKE BEPALINGEN OF EEN RECHTSBEGINWat het derde onderdeel betreft:
SEL DIE NOCH DE OPENBARE ORDE RAKEN
Overwegende dat het beledigend
NOCH DWINGEND ZIJN- 1\UDDEL NIET VOORkarakter van de gedraging van een
GELEGD AAN DE FEITENRECHTER EN WAAR·
echtgenoot en de ernst van dit
OVER HIJ EVENMIN OP EIGEN INITIATIEF
HEEFT BESLIST - NIEUW MIDDEL - NIET
beledigend karakter niet uitsluitend
ONTVANKELIJK MIDDEL.
voortvloeien uit de tekortkoming
zelf van de uit het huwelijk voort- 2° HUUR VAN GOEDEREN - HANDELSspruitende
verplichtingen,
doch
HUUROVEREENKOMSTEN ART. 11, . II,
moeten.beoordeeld worden op grond
HANDELSHUURWET 30 APRIL 1951 -ONDER-van alle omstandigheden van de
HUURDER DIE INGEVOLGE DE WET RECHTSTREEKSE HUURDER VAN DE VERHUURDER
zaak, onder meer van hun krenkend
WORDT - MOGELIJKHEID VAN DE ONDERkarakter ten opzichte van de andere
HUURDER ZICH T.A.V. DE VERHUURDER TE
echtgenoot;

Overwegende dat de rechter ten
deze de in het eerste onderdeel
bedoeld~
beledigingen, door verweerster in de aan:gehaalde omstan'digheden uitgesproken, bewezen
acht en erop wijst dat volgens
getuige N. geruchten de ronde
deden in verband met een verhouding tussen eiser en V. d. B., dat V.
d. V. gewaagt van het vermoeden
dat eiser « een oogje had op zijn
echtgenote » en dat deze laatste
onomwonden toegeeft. dat de ruzies
tussen de partijen in feite waren
geconcentreerd op haar zelf; dat de
omstandigheid dat eiser « wetend
waar de aanleiding tot en de oorzaak van de echtelijke twisten
lagen >>, de aanwezigheid van
J. v. d. B. opzocht ofwel ze in de
echtelijke waning opdrong, door de
rechter mocht worden beschouwd
als een feit dat aan die beledigingen
ten opzichte van eiser het krenkend
karakter ontnam:
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

BEROEPEN OP DE DOOR DE HANDELSHUURWET AAN DE HUURDER VERLEENDE RECHTEN.

1" Nieuw en derhalve niet ontvankelijk,

is het tot staving van een cassatiebel'Oep in burgerlijke zaken aangevoerde
middel dat gegrond is op wettelijke
bepalingen of een rechtsbeginsel die
noch de openbare orde raken noch
dwingend zijn, dat.niet aan de feitenrechter is voorgelegd en waawver hij
niet op eigen initiatief heeft beslist (1}
2" Krachtens art. 11, //, Handelshuurwet

30 april 1951, gew. bij de wet
29juni 1955, kim de onderhuurder die
ingevolge de wet rechtstreekse huui'der van de verhuurder wordt, zich
t.a.v. de verhuurder beroepen op de
door de Handelshuurwet aan de ]murder verleende rechten (2).
(VAN DE WEGHE T. PEETERS, BROUWERIJ WOUTERS EN CIE)
..
ARREST ( vertaling)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 27 september 1977 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
31

januari

1979 2" kamer
Voorzitter : baron Richard, afdelingsvoorzittet- Verslaggeve1·: de h. Versee
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Ballet, advocaat-generaal - Advocaten :

mrs. Houtekier en De Bruyn.

(1) Cass., 10 feb. 1978 (A.C., 1978, 699) en
7 sept. 1978 Ubid, 1979, nr. 13).

(2) Raadpl. DE MGE, Traite, dr. IV, 3• dl.,
nr. 790 B, 855-856; LA IiAYE en VAN KERKHOVE,
• Baux commerciaux », J.T., 0 1955, 689; Rep.
prat. du dr. beige, Bijv. dl. I, V Baux commercial' nr. 198.

-62001·er het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 616, 807, 812,
tweede lid, 1042, 1050 e1'! 1068, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, .
doordat ·het bestreden vonnis, met
wijziging van het vonnis van de eerste
rechter, eiser hoofdelijk met verweerster
veroordeelt om verweerder een vergoeding wegens uitzetting ten belope van
252.000 frank te betalen, vermeerderd
met de gerechtelijke intresten vanaf
18 november 1975 en de kosten,
terwijl verweerder voor de eerste
rechter eisers veroordeling wegens dat
feit niet had gevraagd en enkel een
derge!ijke veroordeling van verweerster
had gevraagd, en.terwijl het vonnis dat
aldus ten laste van eiser een veroordeling uitspreekt die .voor de eerste rechter
niet jegens laatstgenoemde werd geyorderd, de wettelijke bepalingen schendt
die het instellen van een nieuwe eis in
hager beroep verbieden (schending van
de artikelen 807, 812, tweede lid, en
1042 van het Gerechte!ijk Wetboek) en
tevens de wettelijke regel van de twee
instanties miskent (schending van de
artikelen 616 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek) alsook de bepaling die de
devolutieve kracht van het hager beroep
beperkt tot de punten van de eisen die
voor de rechter in eerste aanleg werden
gebracht (schending van artikel 1068,
eerste
lid,
van
het
Gerechtelijk
· ·
Wetboek) :
1

Overwegende dat uit de regelmatig aan het Hof voorgelegde stukken
van de rechtspleging blijk~ dat bij
de eerste rechter twee zaken aanhangig werden gemaakt, de eerste
door een dagvaarding van eiser aan
verweerster, en de andere door een
dagvaarding van verweerster aan
verweerder; dat verweerster door
laatstgenoemde dagvaarding met
name vroeg dat verweerder zou
veroordeeld worden tot tussenkomst
in het geding tussen eiser· en haarzelf;
Dat verweerder in zijn eerste
conclusie voor de eerste rechter
tegen eiser en verweerster, verklaard heeft vrijwillig tussen te
komen in het geding tussen eiser en
verweerster, de samenvoeging van
de zaken heeft gevorderd en akte
heeft gevraagd van zijn tegenvordering, tegen eiser en verweerster, tot
het verkrijgen van een vergoedlng

wegens uitzetting op grond van
artikel 25 van de wet op de handelshuurovereenkomsten;
Dat hij in zijn tweede conclusie,
die volgens de aanhef enkel tegen
verweerster was
gericht,
heeft
gevraagd om hem het voordeel van
zijn eerste conclusie toe te kennen
en zijn tegenvordering gegrond te
verklaren;
Overwegende dat verwe·erder voor
het rechtscollege in hoger beroep de
hoofdelijke veroordeling van eiser
en verweerster tot betaling van de
vergoeding wegens uitzetting heeft
gevraagd;
Overwegende dat eiser niet had
betoogd dat de in hoger beroep
tegen hem ingestelde vordering
nieuw was; dat hij integendeel de
vordering ten gronde en zonder enig
voorbehoud heeft betwist;
Dat het middel, dat de openbare
orde niet raakt, niet voor de eerste
maal voor het Hof kan worden
opgeworpen; dat het bijgevolg niet
ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 11, inzonderheid IT in fine, 16, I, 1" en 3", en 25, 3",
vervat in de wet vail 30 april 1951,
gewijzigd wat betreft de artikelen . 11 en
25 bij de wet van 29 juni 1955, artJkel 1,
3" en 5", dat afpeling Ilbis «van de regels
betreffende de handelshuur in het
bijzonder » vari boek III, titel VIII,
hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek
"vormt, 1709 van hetzelfde wetboek en
97 van de Grondwet, .
doordat het vonnis eiser hoofdelijk
met verweerster veroordeelt om aan
verweerder een vergoeding wegens tlit~
zetting te betalen, vernieerderd met de
g~rechtelijke intresten en in de kosten,
op grorid dat « appellant (thans verweerder) terecht de toepassing van de bepalingen van de wet van 30 april 1951, en
met name die betrekkelijk de vergoedingen wegens uitzetting, in zijn voordeel
aanvoert; dat in de op 7 maart 1973 door
de tweede gelntimeerde (thans eiser)
betekende opzegging, overeenkomstig
artikel 12 vervat in . de wet . van
30 april 1951, die in de overeenkomst
werd overgenomen, gelijktijdig twee
motieven werden .uiteengezet die overeenstemden met de bepaliqgen van
artikel 16, I, 1" en 3", van de wet; clat de
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dat ~~rd am1getoond dat geen van de
aanuevoerde motieyen binnen zes maanden"' ten uitvoer werd gebracht; dat
appellant bijgevolg het voordeel moet
genleten van artikel 25, 3", vervat in de
wet van 30 april 1951, .en aanspraak kan
maken cip een yergoeding die twee jaar
hupr 'bedraagt tegen de huurprijs die
van kt'acht was
op het ogenblik van haar
11
uitzetting (24 x 10.500 = 252.000 frank);
dat, kracli.tE!ns artikel 11 \ran de wet, en
gelet op het feit dat, met de yitdrukkelijke 'instemrhing van eerste ge'intimeei·de en zonder dat appellant bij de
zaak . werd betrokken, de hoofdhuur
tussen de ge'intimeerden werd · ontbonden (cfr. het vonnis van 26 maart 1974
waai·bij het akkoord wordt vastgesteld),
appellant de rechtstt'eekse huurder van
tweede gei:ntimeerde is geworden, waarbij eerste gei:ntimeerde jegens hem
evenwel tot aile verplichtingen van de
oorspronkelijke
huurovereenkomst
gehouden bleef; dat beide gei:ntimeerden
bijgevolg 'ten .. aanzien :van a,ppellant
hOofdelijk gebonden blijven tot betaling
van. de ~vergoeding. wegens uitzetting ,»,
·:i

terwijl, eerste onderdeel, •Verweerster,
volgens 'de • eigen vaststellingen van het
vonnis, nog v66r op 31 maart 1974 tussen
eiser en iverweerster tot ontbinding van
de '· huul'overeenkomst werd besloten,
verweerder · bij aangetekende brief .van
14 •inaart 1973 voor dezelfde. datum had
opgezegd
en
laatstgenoemde
het
gehuurde goed: , enkele ~ • we ken voor
31 maart 1974' had· verlaten; het vonnis
dan ook in de gegeven feitelijke toestand
niet wettelijk kon beslissen dat verweer~
der de rechtstreekse hum·der van eiser
is geworden· inet toepassing van voornoemd artikel 11, II, nu die bepaling
voor de totstandkoming van een rechtstreekse huurovereenkomst tussen~ verhuurder en onderhuurder vereist dat'
laatstgenoemde de plaatsen blijft betrekketi. en ·de huurvoorwaarden doet vaststellen; 'daaruit volgt .•dat de beslissing
die, niettegenstaande · aan beide voorwaarden ten deze niet werd voldaan,
eiser verooi·deelt om aan verweerder een
vet'goeding wegens uitzetting te betalen
op grond dat laatstgenoemde eiser rechtstreekse huu.rder zou geworden zijn en
di;tt hij van .deze huut' zou beroofd •zijn,
de artikelen 11, ·II, 16, I, 1" en 3", en. 25, 3",
van de<wet op de handelshuurovereenkomsten
schendt,
e'venals
artikel1• 1709 van' het Burgerlijk Wetboek,
volgens hetwelk de vasts telling~ van de

huurprijs een essentieel bestanddeel
vonnt van elke overeenkomst inzake
huur van goederen;
tweede onderdeel, het in ieder geval
tegenstrijdig is erop te wijzen, enerzijds,
dat verweerder de gehuurde plaatsen
definitief
heeft
verlaten
v66r
31 maart 1974 en te beslissen, anderzijds,
dat er een 'rechtstreekse huurovereen~
komst tot stand is gekomen tussen
verweerder en eiser ten gevolge van de
ontl;Jinding van de. hoofdhuur op
31 maart 1974; die tegenstrijdigheid,
welke gelijkstaat. met een gebrek aan
motivering, tot gevolg heeft dat de
beslissing van het vonnis dat, op grond
van 'die tegenstrijdige motivering, oordeelt dat eiser door uitzetting een einde
heeft •gemaakt aan zijn rechtstreekse
huuro'-'ereenkomst met verweerder en
dat hij laatstgenoemde bijgevolg een
ver"oeding wegens uitzetting is versch~ldigd, niet regelmatig met redenen
is omkleed (schending van artikel .97 van
de Grondwet) :
I

•

•

I

Wat de tyvee onderdelen samen
betreft: ~
Oveiwegende dat, enerzijds, uit
de vaststellingen van het vonnis
niet volgt dat verweerder de
gehuurde pl<).atsen v66r 31 maart
1974 zou verlaten hebben, datum
waarvoor hij werd opgezegd en
waarop de hoofdhuur met instemlhina
van
de hoofdhuurder werd
b
' .
beeindigd;
Dat het vonnis daarentegen erop
wijst dat de exploitatie van verweerders handeL nog voortduurde op het
ogenblik dat de politie vaststellingen deed in verband met de. inbraak
di.e op 5 februari 1974 plaatsgreep,
en dat. « hoewel het aannemelijk is
dat appellant (thans verweerder)
wegens de beschadigingen en diefstallen als gevolg. van deze inbraak,
die slechts enkele .weken v66r het
verstrijken
van
de • opzegging
gebeurde, de nodige kosten en handelingen niet heeft willen doen voor
de herstelling van een exploitatie
die weldra zou worden beeindigd,
daaruit toch niet volgt dat hij vrijwillig de plaatsen heeft verlaten
waardoor hij zijn recht op vergoeding zou verliezen ?';
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een onjuiste uitlegging van het vonnis berust en dus feitelijke grandslag mist;
Overwegende
dat,
anderzijds,
naar luid van artikel 11, II, vervat in
de wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten, gewijzigd bij de wet van 29 juni 1955, « in
geval van volledige of gedeeltelijke
onderverhuring, die samen met de
huur van een handelszaak geschiedt
of tot de totstandbrenging van een
handelszaak aanleiding geeft
indien de hoofdhuur door de schuld,
op het initiatief of met de instemming van de hoofdhuurder een
einde neemt v66r het einde van de
huurtijd, wordt de onderhuurder
rechtstreekse huurder van de verhuurder, onder voorwaarden in
onderlinge
overeenstemming
te
bepalen. Komen partijen niet tot
;wereenstemming, dan bepaalt de
rechter,. daartoe aangezocht door de
meest gerede partij, die voorwaarden naar billijkheid »;

Dat het middel dienaangaande
naar recht faalt;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, ll01, ll34, ll35, ll65, 1709,
1717 van het Burgerlijk Wetboek, 10, 16,
I, 1" en 3", 25, 3" en 6", (25, negende lid)
vervat in de wet van 30 april 1951,
artikel 25, 3" en 6" gewijzigd bij artikel 1,
5.. en 6" van de wet van 29 juni 1955, dat
afdeling !Ibis « regels betreffende de
handelshuur in het bijzonder » van hoek
III, titel VIII, hoofdstuk II van het
Burgerlijk Wetboek vormt,

doordat het vonnis eiser veroordeelt
om aan verweerder een vergoeding
wegens uitzetting te betalen ten bedrage
van twee jaar huur op grand dat « de
opzegging die op 7 maart 1973 door
(eiser) ter kennis van de eerste gei:ntimeerde
(thans
verweerster)
werd
gebracht ... steunt op artikel 12 vervat in
de wet van 30 april 1951; dat zulks
eveneens geldt voor de op 14 maart 1973
door de eerste gei:timeerde ter kennis
van
appellant
(thans
verweerder)
gebrachte opzegging; ... dat de op 7
maart 1973 door de tweede gei:ntimeerde
(thans eiser) betekende opzegging, overDat daaruit volgt dat de onder- eenkomstig artikel 12 van de wet van 30
Jmurder, die krachtens de wet april 1951 ... , twee gelijktijdige motieven
rechtstreekse huurder van de ver- aangaf, waarin de bepalingen van artikel
huurder wordt, jegens hem de rech- 16, I,1" (persoonlijke ingebruikneming)
ten kan aanvoeren die in de wet op en 16, I, 3°, van de wet (wil tot wederopvan het gebouw) werden weergede handelshuurovereenkomsten aan bouw
geven ... ; dat het bewezen is dat geen
de huurder worden verleend;
van die aangevoerde motieven binnen
zes maanden werd verwezenlijkt; dat
Overwegende dat derhalve de tweede gei:ntimeerde bij het verstrijken
rechtbank die, op verweerders van de huurovereenkomst de vrij gekorechtsvordering tot het bekomen men plaatsen voor een beperkte duur
van een vergoeding wegens uitzet- heeft verhuurd aan een vereniging zonting, na te hebben vastgesteld dat der winstoogmerk Mano; dat tweede
gei:ntimeerde pas op 16 december 1974
de motieven van de verhuurder tot (Belgisch
van ll januari 1975)
staving van de door hem gegeven met zijn Staatsblad
echtgenote en een derde, de
opzegging niet binnen de wettelijke personenvennootschap met beperkte
termijn verwezenlijkt werden, en aansprakelijkheid Le Calalou heeft opgedat de hoofdhuur v66r de vervaldag richt, waarin hij de meerderheid van de
van de huurovereenkomst met aandelen bezat; dat die vennootschap de
instemming van de hoofdhuurder ' plaatsen niet kon bezetten en exploitewerd beeindigd, de rechtsvordering ren v66r haar oprichting; dat eerste
gei:ntimeerde niet aanvoert of bewijst
gegrond heeft verklaard en eiser dat
z!j binnen zes maanden na de
heeft veroordeeld tot het betalen ontruiming
van de plaatsen het vervan een vergoeding wegens uitzet- huurde goed heeft wederopgebouwd en
ting aan verweerder, geen van de in werken heeft uitgevoerd die de ruwbouw
het middel aangehaalde wetsbepa- raakten en waarvan de kosten drie jaar
lingen heeft geschonden;
huur te hoven gaan ''•
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dat eiser de · voornemens niet heeft
uitgevoerd op grand waarvan hij verweerster heeft opgezegd, noch bet feit
dat laatstgenoemde &Is gevolg daarvan
bet voornemen op grand waarvan ze
verweerder kon uitzetten niet heeft in
&cht genomen, aan deze laatste het recht
op een vergoeding wegens uitzetting
verlenen ten laste v&n eisei·, aangezien
de onderverhuurder geen 1:echtstreekse
vordering heeft tegen de· verhuurder
jegens wie hij een derde blijft en hij
hoogstens, kr&chtens artikel 25, 6", van
de wet op de h&ndelshuurovereenkomsten, · ten &anzien van de hoofdhuurder
aanspraak kon maken op het geheel of
een gedeelte v&n de eventueel a&n
laatstgenoemde door de verhum·der ver~chuldigde vergoeding wegens uitzetting;
terwijl, door bijgevolg eiser te veroordelen om a&n verweerder een vergoeding wegens uitzetting te betalen, hoewei het vaststelt dat verweerster « persoonlijk geen aanspraak kan maken op
een vergoeding wegens uitzetting "• aangezien de huurovereenkornst met haar
uitdrukkelijke instemming werd ontboriden, het vonnis voornoemd artikel 25,
6",schendt in zoverre het zegt dat verweerder recht heeft op een vergoeding
wegens uitzetting ten laste van eiser
niettegenstaande er tussen die partijen,
geen werkelijke contractuele b&nden
·bestaan en bovendien de in de aanhef
van bet middel vermelde bepalingen van
bet Burgerlijk Wetboek schendt. (schending van de artikelen. 1101, 1134, 1135,
1165, 1709; 1717 van bet Burgerlijk
Wetboek, 16, I, 1~ en 3", en 25, 3", van de
wet op de handelshuurovereenkomsten);
tweede onderdeel, het vonnis noch
door bovenvermelde motieven noch door
enig ander motief bet middel van eisers
conclusie beantwoordt ten betoge dat
« de plaatsen. inderdaad in april 1974 aan
een vereniging zonder winstoogmerk'
Mano werden verhuurd; die huur evenwei de bij artikel 25, 3", van de wet op de
;handelshuurovereenkomsten
bepaalde
termijn van zes maanden niet heeft
overschreden, men rekening moet houden met bet feit dat de heer Van De
Weghe eigenaar van geheel bet gebouw
was geworden en de wederopbouwwerken van bet geheel pas kon aanvatten
na .de ontruiming van. bet aan een derde
verhum·de gelijkvloers, hetgeen pas in
de · eerste maanden van het jaar
1975 mogelijk werd; in de onderstelling
dat ten deze de wetgeving op de handelshuurovereenkomsten zou moeten

toegepast worden, die omstandigheid op
zichzelf de bij artikel 25, 3", bepaalde
gewichtige reden zou vormen; de rechter
trouwens bevoegd is om de vergoeding
wegens uitzetting op grand van dergelijke omstandigheden te verminderen »;
de beslissing dus niet regelmatig met
re.denen is omkleed waarbij eiser wordt
veroordeeld om aan verweerder een
vergoeding te betalen, zonder dat verweermiddel te beantwoorden en de verwerping ervan te motiveren (schending
van artikel 97 van de Grondwet); die
beslissing bovendien niet wettig is en
evenmin wettelijk verantwoord is, aan~
gezien eiser geen vergoeding wegens
uitzetting verschuldigd is omdat hij het
voornemen op grand waarvan hij de
huurder kon uitzetten niet ten uitvoer
had gebracht toen hij, zoals in de
bovenvermelde conclusie, van de gewichtige red_en deed blijken die hem belet
had dat voornemen ten uitvoer te brengen (schending van de artikelen 16, I,
1" en 3", en 25, 3", van de wet op de
handelshuurovereenkomsten) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis, om
eiser te veroordelen tot betaling van
een vergoeding wegens uitzetting
aan verweerder, niet steunt op
artikel 25, 6", vervat in de wet op de
handelshuurovereenkomsten, doch
op de artikelen 11, II, en 25, 3", van
die wet;
Overwegende dat het vonnis,
zoals blijkt uit het antwoord op het
tweede middel, zijn beslissing aldus
wettelijk verantwoordt;
Dat dit onderdeel van het middel
niet kan aangenomen worden;
Wat
het
tweede
onderdeel
betreft :
Overwegende dat, na erop gewezen te hebben dat de door eiser op
7 maart 1973 betekende opzegging
twee gelijktijdige motieven aangaf,
waarin de bepalingen werden overgenomen van artikel 16, I, 1" en 3",
van de wet op de handelshuurovereenkomsten en dat de opzegging op
31 maart 1974 verstreek, het vonnis
met nmne zegt « dat (eiser) pas op
16 december 1974, niet zijn echtgenote en een derde, de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkhPid Le Calalou heeft opgericht;
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niet kon bezetten · of 'exploiteren
v66i' haar oprichting;
dat de niet
gedagtekende schets van de gevel
die hij VOOrlegt niets I zegt OVer de
werkelijke aard en. de omvang van
de werken en dat de bri.ef van
14 maart 1975 van. de Stad Brussel
aantoont dat de vergunningsaanvraag pas in de loop vari. het jaar
1975 werd ingediend >>;
· Overwegende dat hetvonnis dobr
die consideransen · impliciet het
rnotief afwijst dat el.ser aanvoerde
ter verantwoording van het feit dat
hij niet binnen de termijn van zes
maanden, na het verstrijken van de
opzeggingstermijn; persoonlijk het
verhuurde goed il1 gebruik . heeft
ge:qomen eri. de ..in zijn . opzeggings;bdef geprecis'eerde · verpouwirig~
werken. niet heeft uitgevoerd, en· de.
in het middel aangehaalde conclusie
van eiser beantwoordt;
000

D!it het vonnis aldus zijn besli~
sing regelmatig motiveert en w.ettelijk vel,'antwoordt;
Dat dit onderdeel· van het middel
niet kan aangenomen worden; ·

Ov~n:vegende dat uit de regelmatig aan het H:of overgelegde stukken
van de rechtspleging blijkt dat de
eerste rechter, bij de uitspraak over
eisers hoofdvordering tegen verweerster laatstgenoemde heeft ver.:.
oordeeld · om aan eiser het' bedrag
van 35o481 frank te betalen als
vergoeding voor de huurschf!de en
het waterverbruik, en bovendien tot
de gerechtelijke intresten en .de
kosten,: en verweersters tegenv0rderirig tot het bekomen van eiser van
een vergoeding wegens uitzetting
he~ft verworpep; dat . verweerster
die tegen eiser incidenteel hoger
beroep heeft ingesteld niet de wijziging van het vonnis wat betreft. de
genoemde
veroordeling , heeft
gevraagd;
·
· , Overwegende dat het bestreden
vonnis bij de uitspraak over dat
incideriteel hoger beroep enkel
beslist ·'over verweersters vordering
tqt vrijwadng, zonder voor het ove;fige het · beroepep vonnis t~niet te
doen;
·
·
Dat het middel feitelijke grandslag mist; ·
1

Over het vijfde.middel, afgeleid uit de
.. Over het vierde middel, afgel~id uit de schendirig van ' de artikelen 97 van de
schending van de artikeleri · 97 van de Grondwet, 1213, 1214, 1216, 1709 van bet
Grondwet, 5 en 1138, 3", van bet 'Gerech- Bm;gerlijk Wetboek en 11, II, van de wet
telijk · Wetboek en van· bet algemeen op de handelshuurovereenkomsten,
rechtsbeginsel dat de rechter verplicht
doordat bet vonnis, bij de uitspraak
uitspraak te doen , over de gevorderde over verweersters oproeping in vrijwazaken,
ring tegeri' eiser, laatstgenoemde veroor. doordat bet bestreden vonnis, na ver- deelt om verweerster te vrijwaren
nietiging vari het beroepe'n vonnis. dat « 1tegen de veroordelingen die hoofdelijk
verweerster op eisers rechtsvordering
tegen. haar Werden uitgesproken ''• met
had veroordeeld tot betaling van
name de veroordeling om eiser een
35.481 frank wegens huurschade en · vergoeding 1wegens uitzetting vermeerwat!=rverbruik met bovendien de gerech- derd met de gerechtelijke intresten en
telijke interesten en de kosten, 'niet de kosten te betaleri, op grand dat :
'opnieuw uitspraak doet over dat punt. « (verweerster) .persoonlijk geen aanvan de vordering eri aldus zonder motispraak kan , makeri op een vergoeding
vering de conclusie ·. verwerpt waarin wegens uitzetting; dat zij immers ingeeiser in hoger· beroep de bevestiging van
stemd heeft met de voortijdige ontbinaile bepalingen vari . bet vonnis .a quo ding van de huurovereenkomst o:o , en
vroeg (schending van artikel 97 vaJ;l de
dat « de eis daarentegen gegrond. is in
Grondwet) en bovendi~n de. wettelijke
zoverre zij de veroordeling (van eiser)
r,egel overtreedt die de rechter verplicht
beoogt tot vrijwaring van (verweerster)
uitspraak te doen .over elk punt van de
tegen ·elke ·veroordeling te haren ·laste »,
bij .·hem aanhangig gemaakte vordering
terwijl, eerste onderdeel, uit die moti(schending.van de artikelen 5 en 1138, 3°,!
vering .welke beperkt blijft tot de loutere
vim het GerechtelijkWetboek en van het
aanvoering van . de grondslag van verin de aanhef van het :tniddel· vermelde
weersters .oproeping .in vrijwaring tegen
algemeen beginsel) : ·
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eiser, niet kan worden afgeleid . welk
gegeven, volgens de feitenrechte1~s. in
fejte of in rechte het aannemen van
genoemde oproeping tot vrijwaring heeft
verantwoord, .en . deze motivering dan
ook evenmin het toezicht mogelijk
maakt op de. wettelijkheid van die
beslissing ,die aldus niet. regelmatig met
redenen is . omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat eiser iri zijn
conclusie tegen de eis iri vrijwaring
verschillende verweermiddelen aanvoerde betreffende verweerders eis
tot het bekomen van een vergoeding
wegens
uitzetting,
doch
niet
betoogde dat hij, indien verweerster
tot het betalen van een dergelijke
vergoeding zou worden veroordeeld,
haar tegen die. veroordeling · ;niet
moest vrijwaren; dat de rechter
bijgevolg zijn beslissing op dat punt
niet in het bijzonder behoefde te
motivel'ell. en op grand 'van . de
verwerping van eise1's verwehmiddelen, de eis~. ip 1Vfijwaring gegrorid
kon verklaren; . ·
·
r•

tw{!~de. onde.rde.e.l, de verbintenis die
hoqfcl,elijk jegens een schuldeiser is aan~
gegaan van. r~chtswege deelbaar is tussen .de schuldenaars, zodat wanne.er een
van heri de gehele schuld voldoet hij van
de overige. sc.huldenaars niet meer kan
terugvorderen . dan wat ieders aandeel
bedraagt,(artikelen 1213 en 1214 van he:t
Burgerlijk Wetboek), tenzij ):lij 1de schuld
als borg ,ypor de anderen heeft, voldaan
1
(a1:tikel 1216 yan het Burgerlijk WetDat dit onderdeel van het· middel
hoek); het. ;vpnnis die. st~lling nie:t in
niet kan worden aangenomen;
aa,n~erking heeft genomen aangezien
het yaststelt . dat verweerster zonder
Wat
het
tweede
ondei·deei
tussenkoml't ;van verweerder uitdrukke1\jk . heeft ingestE!lmd met <;le ontbinding betr.eft:
van de hoofdh:uur. en.. dat verweerster ten
Q~erwegende' dat verweerder: de
aanzieri van verweerder .door d~ « . verbintenis~eq va'n .•
oorspronkelijke · hoofdelijke veroordeling. vroeg van
huur >>. gebonden blijft, hetgeen impli- eiser en verweerster. tot betaling
ceert" dat het geoordeeld heeft dat ve.r~ van een vergoeding wegens uitzetweerster in hoofdpl;de jegens verweel;der ting ··en dcit verweerstel" vroeg clat
w~s .vef·bond~n•. riu overig~ns uit geen eiser haar zou vrijwarim t$gen. elke
motief van · het vonnis kan . worden verbordeling die tegen haar .Em·, t~n
afgMeid dat, de rechter haai· 'a!s een voordele van 'verweerder zou worgewone b6rgvoor eisei·s verbintenissen den uitgesproken;
·
··
zpt\ *bben beschouwd, en terwijl daai·ui~t volgt dat het vonni~ niet wettig kon
. Dat eiser. voor d~ feit~nrechter
beslissen. dat verweel:ster van e~ser 'l-lle tegen die eisen de verweermiddelen
bedragen kan .terugvptderen tot betalirig niet heeft opgeworpen die de thans
wa:arvan ze hobfdelijk jegens verweerder
is·. veroordeeld. (schending van . de voor het Hof aangevoerde grieven
artikelen 1213, 1214 en 1216 van het vormen;
I?iirgei"lijk Wetboek); ·
'·

de

I

di;!rde. onae.·rde.e.l, iri de onderstellirlg
dat\rolgens de feitenrechters het inwilligen:van verweer'sters oproeping in vrij~
waring gerechtvaardigd . zou zijn door
hEif bestaan van een rechtstreekse huurovereenkomst tussen eiser en verweerder; ~ eeri' dergelijke beslissing niet wettig
zou zijn 'en evenmin wettelijk vel'ant~
wciord· aangezien er geen huurovereeri~.
komst kan gesloten zijri tu.ssen eiser eri
verweerder blj brttstentei).iS van een
akkoord tussen de partijen of een
gerechtelijke beslissing over de huurpJJijs (schertding van de artikelen 1709
\Tart het· Burgerlijk Wetboek en 11, • II,
van . ~de. · wet op de handelshuur~
overeerikpmsteri) :
I.

Dat dit onderdeel van) het middel
de· openbare orde niet raakt, ·dat het
nieuw is en bijgevolg niet ontvarikelijk;
.Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat dit onderdeel
van het middel, nu het aan 'de
beslissing inzake de eis in vrijwaring motieven toeschrijft die zij niet
bevat, feitelijke grondl?l<tg mi~t;

Om die redenen, \!e1werpt de
voorziening; ·veroordeelt eisel' iw de
k'osten.

-6261 februari 1979
1" kamer
Voorzitter : de h. Meeus, wnd. voorzitter
Verslaggever
.mevr. RaymondDecharneux - Gelijkluidende conclusie
van de h. Velu, advocaat-generaal
Advocaat: mr. De Bruyn.

1" KAMER- 2 februari 1979

OVEREENKOMST -

CONTRACTUELE AAN. SPRAKELIJKHEID - SCHADE VEROORZAAKT
DOOR SAMENLOPENDE FOUTEN VAN VERALLE PARTIJEN
SCI:!ILLENDE PARTIJEN ,JEGENS DE SCHADELIJDER GEl-lOUDEN. TOT
VOLLED!G HERSTEL VAN DE SCHADE BESL!SSING WAARBIJ EEN ENKELE SCHADEVEROORZAKER WORDT VEROORDEELD OM DE
ANDERE VEROORZAKERS TE VRIJWAREN
VOOR HET GEHEEL VAN DE TE HUNNEN
LASTE UITGESPROKEN VEROORDELINGEN
ONWETTIG HElD.

Wannee1· de oorzaak van schade te
vinden is in de samenlopende fouten
die verschillende pal'tije11 hebben
· · begaan bij de uitvoering van hun
contractuele ve1plichtingen en allen
jegens de schadelijders gehouden zijn
tot vergoeding van de volledige
schade, is onwettig de beslissing waal'bij een enkele ve1·oorzaker wordt veroordeeld om de andere te vlijwm·en
voor het geheel van de te hunnen laste
· uitgespmken veroordelingen (1). (Artt.
1146 en 1151, B.W.)
(OMNIA LIMBURG N.V. T. BOUTS, WI.JNDAELE,
CLAES, LOUWET V., C.)
ARREST

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 juni 1977 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1135, 1142,
1146, 1147, 1149, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,

(1} Raadpl. Cass., 31 maart 1949 (Bull. en
Pas., 1949, I, 255}; Cass., 15 feb. 1974 (A.C.,
1974, 661} en de conclusie van de procureurgeneraal Dumon, toen advocaat-generaal (A.C.,
1974,
662};
Cass:,
21
okt.
1977
en
17 feb. 1978 (A.C:, 1978, ?,42 en 723); Cass. fr.,
11 juli 1Q77, Rec. Dalloz, 8 maart 1978 en de
noot get. l"RIC AGOSTINI.

doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat tweede verweerder Wijndaele en de rechtsvoorganger van· de
verweerders onder 3, Louwet, wegens
door hen bedreven fouten tegenover
eerste verweerder Bouts aansprakelijk
waren voor de door laatstgenoemde geleden schade en na te hebben overwogeri
dat
tweede verweerder nochtans
terecht stelt dat de eerste en derde
appellanten (thans eiseres en de verweerders onder 3) hem ten opzichte. van
de vordering van gei'ntimeerde Bouts
(eerste verweerder) moeten vrijwareti
daar door hun fouten zijn aansprakelijkheid is tot stand gekomen », enerzijds·,
door bevestiging van het beroepen vonnis, de tweede en derde verweerders
samen met eiseres « in solidum
veroordeelt om als schadevergoeding aan
eerste verweerder een bedrag vim
1.326.806 frank, plus interesten en
kosten, te betalen, doch anderzijds eiseres, omwille van hun « fouten >>, veroordeelt om de tweede en derde verweerders te vrijwaren « wat betl·eft ' de
veroordelingen lastens hen uitgesprokeri
ten voordele van eerste verweerder iri
hoofdsom, interesten en kosten ''• ·
terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig is enerzijds te beslissen dat
eiseres, tweede verweerder en de rechtsvoor;ganger van de verweerders onder
3 elk wegens hun respectieve fou.ten
aansprakelijk zijn voor . de aan eei·ste
verweerder berokkende schade en ze
samen in solidum tot. schadevergo~ding'
te veroordelen, waardoor het OOrZf!kelijk
verband tussen de fouten van elk van de
drie vermelde daders (eiseres, tweede
verweerder en de rechtsvoorganger: van
de verweerders onder 3) en de veroorzaakte schade wordt aangenomen, en
anderzijds, in de onderlinge verhouding
tussen de daders, de volledige last van
de herstelling uiteindelijk op een van, de
drie (eiseres) te leggen omwille vaQ,.ha':lr
fouten, hetgeen miskenning of negatie
inhoudt van het oorzakelijk verband
tussen de fouten van de andere iwee
daders en de schade, het arrest derhalve,
wegens deze tegenstrijdigheid tussen d,e
motivering en het beschikkend gedeelte
en tussen de twee delen van het
beschikkend gedeelte, niet. regelmatig is
gemotiveerd (schending van artikel 97
van de Grondwet),
,
tweede onderdeel, zo de eventuele
verdeling van de aansprakelijkheid tussen in solidum veroordeelde daders kan
gebeuren .op grond van de. zwaarwichtig~
heid van de respectieve. fouten, een van
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het beroepen vonnis, de leverancier
naamloze vennootschap Omnia'Limburg, architect Wijndaele en de
rechtsopvolgers van de aannemer
Louwet in solidum veroordeelt om
aan Bouts, opdrachtgever, een
bedrag van 1.326.806 frank te betalen wegens de « door de gebrekkige
uitvoering van de ruwbouw >> aan de
woning van Bouts veroorzaakte
schade;
Overwegende dat het arrest, door
de rechtsopvolgers van de aannemer, de architect en de leverancier
elk te veroordelen tot vergoeding
va:tt de volledige schade, noodzake.:.
In zoverre het middel de veroor- lijk beslist dat elk van hen, en dus
deling van tweede verweerder en ook de aannemer en de architect,
van de verweerders onder 3 betreft : worden geacht, door hun eigen
Overwegende dat, in zoverre het schuld de volledige schade te heb·
middel de beslissing betreft waarbij ben veroorzaakt;
Dat
het
arrest
niettemin
de levearchitect Wijndaele en de erfopvolgers van de aannemer Louwet in rancier ertoe veroordeelt de archisolidum worden veroordeeld tegen- tect en de erfopvolgers van de
over Bouts, opdrachtgever, het bij aannemer, wat betreft de te hunnen
gebrek aan belang niet ontvankelijk laste en ten voordele van de
opdrachtgever uitgesproken verooris;
In zoverre het middel de veroor- delingen, voor het geheel te vrijwaren « daar hun aansprakelijkheid
deling van eiseres zelf betreft :
door zijn fouten is tot stand
Overwegende dat het arrest de gekomen >>;
naamloze vennootschap Omnia Limburg, architect Wijndaele en wijlen
Overwegende dat, zo de rechter
de aannemer Louwet alle drie aan- op onaantastbare wijze de zwaarsprakelijk verklaart tegenover Bouts wichtigheid van de respectieve fouMaurice, opdrachtgever, de eerste ten van de in solidum veroordeelde
wegens levering van gebrekkige partijen beoordeelt en op grond
gewelven, de tweede om, als leidend dam·van ieders aandeel in de
architect, niet te hebben nagegaan schade, in hun onderlinge verhouof de voorgeschreven betonstudie ding, bepaalt, hij nochtans niet kan
door een bevoegd persoon werd oordelen dat in deze onderlinge
·uitgevoerd, de derde om, als aanne- verhouding een van de in solidum
mer die in de beschrijvende meting- veroordeelden geen deel van de
staat de verplichting had op zich schade zal . dragen, zonder meteen
genomen de betonstudie door een het oorzakelijk verband tussen de
bevoegd .ingenieur te laten uitvoe- fout van die veroordeelde en de aan
ren1 niet te hebben nagegaan of de de derde veroorzaakte schade te
firma,
naamloze
vennootschap negeren;
Omnia Limburg, waarbij hij de
Dat, behalve in geval van contracgewelven naar eigen vrije keuze
bestelde, de betonstudie had laten tueel bedongen vrijwa~·ing, dit prinuitvoeren door een persoon die cipe ook geldt wanneer de aanspradaartoe de nodige bevoegdheid had, kelijkheid van een of .rheer van de
of die betonstudie niet zelf te heb- in solidum veroordeelde partijen
contractueel is;
ben laten uitvoeren;
de daders niet, bij gebrek aan een bij
hem bestaande specifieke verbintenis tot
vrijwaring, kan verplicht worden de
mededaders wier fouten en aansprakelijkheid uitdrukkelijk werden vastgesteld, volledig te vrijwaren en uiteindelijk de volledige last van het herstel van
de schade te dragen, zodat het arrest,.
door bij afwezigheid van vaststelling van
een specifieke vrijwaringsverplichting
bij eiseres, deze te veroordelen tot
volledige vrijwaring van de twee andere,
in solidum met eiseres, veroordeelde
mededaders, schending inhoudt van de
wettelijke regelen inzake contractuele en
aquiliaanse aansprakelijkheid (schending van de artikelen 1134, 1135, 1142,
1146, 1147, 1149, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Y/etboek) :

-628. Overwegende dat riiet wordt aangevoerd. dat de overeenkomst tussen
de leverancier en de aannemer
bepaalde dat de eerste aan de
laatste vrijwarihg was verschuldigd;
dat bet arrest derhalve niet zonder
tegenstrijdigheid en zonder schending van de regels betreffende de
veroordeling in solidum .vermocht
enerzijds de leverancier, de erfopvolgers .van de aannemer en de
architect in solidum te veroordelen
tot vergoeding van de aan de meester van het · · werk veroorzaakte
schade en anderzijds de leverancier
ertoe te veroordelen de architect en
de erfgenamen van · de aannemer
voor het geheel te vrijwm'en voor de
te hunnen laste en ten bate van de·
meester van het wel'k uitgesproken
veroordelingen; · dat het arrest
immers aldus de architect en de
rechtsopvolgers van de aannemer
uitel.ndelijk ontlast van elk aandeel
in de vergoeding van de schade en
de vblledige last van de schadevergoeding ten laste legt van de leveranciE~r alleen;
'.'Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, doch alleen in
zoverre het, deels bij bevestiging
van het beroepen vonnis, de veroordeling van eiseres tot vergoeding
van de • aan de verweerder Bouts
.veroorzaakte schade « in solidum »,
·samen met anderen, uitspreekt en
ze tevens ertoe veroordeelt verweerder Wijndaele en de · veiweerders
Claes-Louet, voor het geheel te vrijwa,ren wat betreft de te hunnen
'laste en ten vobrdele van verweerder Bouts uitgesproken veroordelingeri, met veroordeling tot de kosten
van de vorderiilgen en de vrijwaring; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal worden gemaakt op
de kant van de gedeelteli.ik ver;nietigde beslissing; houdt de. kosten
aan en zegt .dat de feitenrechter
erover · · z.al peslissen; verwijst p.e
aldus beperkte zaak naar het Hof
va11 Beroep 1te Bq1ssel.
·

2 februari 1979 - 1'' kamer - Voorzitter en verslag;6;Pver : de h. de Vreese,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidei1de
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocuten : mrs. De Gryse,
Houtekier en VanRyn.
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1° BEROEPSZIEKTE-

OVERDRACHT VAN
EN BESLAG OP DE VERGOEDINGEN, RENTEN
EN TOELAGEN BETAALD KRACHTENS DE WETGEVING OP DE VERGOEDING VAN SCHADE UIT
BEROEPSZIEKTEN --' TOEPASSING VAN DE
ARTT.

1409 EN 1410, § 1, 5° GER.W.

2° WETTEN EN BESLUITEN -

OPHEFFING- NIEUWE WET NIET VERENIGBAAR MET
EEN VROEGERE WET :_ NIEUWE WET DIE
ONWEERLEGBAAR AAN EEN VROEGERE WET
HAAR VERBINDENDE KRACHT ONTNEEMT UITDRUKKELIJKE OPHEFFING IN DE ZIN VAN
ART. 2 GER.W.

Ovel'dl'acht van·· en beilag op de
vergoedingen, · i·enten en toelagen
betaald kl'achtens de wetgeving op de
vergoeding van schade uit bel'oeps' ziekten wol'den gel'egeld bij de artt.
1409 en 1410, § /5° Ger. W., dit laatste
artikel a.m. gewijzigd bij de wet van
12 mei 19'11, en del'halve ·niet' bij
art. 43 van de wetten betri!ffende de
schadeloosstelling voor bel'oepsziekten,
gecool'd. bij K.B. 3 juni )970 (1).

1"

2" Wanneel' .een met een VJ:oegeJ'e wet
onverenigbal'e nieuwe wet onweerleg.baal' aan de vroegel'e wet haai· vel'bindende kracht ontneemt1 is die opheffing, in de zin van art. 2 Ger. W., een
uitdl'ukkelijke opheffing (2) ..
(FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN
T. FAMIBANK N.V.)'

(1) Raadpl. P. DENIS, « Du do~~age et de la
reparation "• in.Les Novelles, Droit social, deel
IV, 1975, hr. M130 en vlg.; J. LAEJ'.mmi, « Kroniek van • het gerechtelijk privaatrecht »; · in
R.W., 1976-1977, kol. 2585; E. KRINGS, ·"· Les
saisies
conservatoires
et
les
voies
d'execution », in Etude du projet du Code

judiciaire, Seminaire organise a Ligneuirilie
les 4 et 5 mars 1966, Luik-Den fl:qag, 1966,
blz. 136.

(2) Over de stilzwijgende opheffing, raadpl.
Cass. 29 okt. 1957 (Bull. et Pas., 1958, I; 2~5).en
noot, 1; H. DE PAGE, Traite .elementaire,, deel I,
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HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, .op 24 juni 1977 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 6, 23, 43 van de
besluit van
door
het. . koninklijk
3 juni 1970, gecoordineerde wetten
betr.effende de. schadeloosstelling voor
beroepsziekten, 1, 2, 1386, 1395, 1396,
1409, 1410, § 1, 5", van het Gerechtelijk
Wetboek, artikel II bevattend de opheffingsbepalingen, meer : bijzonder artikel 35, van de wet van 10 oktober 1967
houdende :het Gerechtelijk Wetboek, · 9,
1", van de wet van 12 mei 1971 tot
wijziging van de wet van 10 oktober 1967
houdende het Gerechtelijk Wetboek, en
1 van het koninklijk besluit van
10 maart 1965 houdende de regeling van
afstand en beslag op de vergoedingen
verschuldigd aan de slachtoffers van
beroepsziekten of aan hun rechthebbenden,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om binnen de perken bepaald bij de
artikelen 1409 en 1410, § 1, 5", van het
Gerechtelijk Wetboek, aan verweerster
ten laste van Camille Leleu te betalen de
som van 26.713 f~·ank op grond : dat
eiser te vergeefs verwijst naar de tegenstrijdigheid bestaande tussen enerzijds
artikel 1410~ § 1, 5", van het Gerechtelijk
Wetboek; w'aarbij de mogelijkheid tot
overdracht 'en beslag toepasselijk · wordt
gemaakt op toelagen betaald krachtens
de wetgeving op de vergoeding van
schade uit beroepsziekten en ariderzijds
artikel 43 van de gecoordineerde wetten
op de beroepsziekten, waarbij overdracht
en 'beslag worden uitgesloten tenzij in
het zich ten deze niet voordoende geval
van •wettelijke onderhoudsverplichting;
dat eiser ten onrechte artikel 2· van het
Gerechtelijk Wetboek inroept, waarvan
het toepassingsveld immers beperkt is
tot de rechtsplegingsnormen en dat dus
niet toepasselijk is .op de regelen ve1vat
in hoofdstuk V, van de eerste titel van
het vijfde dee! · van het GerechteFjk
Wetboek, die tot voorwerp h~bben de
19623, biz. 316 tot 319 over de draagwijdte van
art. 2 Ger. W., raadpl. VAN REEPINGHEN, Vers]ag,
nr. 60, biz. 18; HAYOIT DE TERMICOURT, << Consid€mitfons sur le projet de Code judiciaire »,
Plechtige openingsrede, 1966, biz. 7; A. KOHL,
« Le Code judiciaire, droit commun de Ia
procedure », in Ann. Fac. Dr. Liege, 1975,
biz. 403.'

goederen die niet in beslag kunnen
worden genomen en die geen rechtsplegingsregelen inhouden; dat de wetgeve1·
heeft beoogd alle verspreide teksten om
te vormen in een regeling toepasselijk
op alle toestanden; dat hieruit volgt dat
artikel 1409 en 1410, § 1, 5", van het
Gerechtelijk Wetboek en de wet van
12 mei 1971 tot wijziging van' het
Gerechtelijk Wetboek de s:trijdige bepalingen van de wetgeving op de berQepsziekten, waarop eiseres. zich beroept,
stilzwijgend hebben opgeheven,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 43,
eerste lid, van de gecoordineerde wetten:
betreffende de schadeloosstelling vool'
beroepsziekten, volgens hetwelk de ·doo'r
eiser aan Leleu wegens zijn beroepsziekte uitgekeerde vergoedingen niet
vatbaar zijn voor afstand of beslag, noch
door het Gerechtelijk. Wetboek; noch
door de wet van 12 mei 1971 uitdrukkelijk is opgeheven; een zogezegde stilzwijgende opheffing niet ter zake is {scherrding V<\n de artikelen 6, .23, . 43 van het
koninklijk besluit van 3 jum 1970, i, 2,
1409, 1410, § 1, 5", van het Gerechtelijk
Wetboek, II, artikel 35, van de wet van
10 oktober 1967, 9, 1", van de wet van
12 mei 1971, 1 van het koninklijk besluit
van 10 maart 1965);
'

tweede onderdeel, de beperking . Vl/-n
de mogelijkheid van afstand van en van
beslag op de aan Leleu wegens beroeps~
ziekten
toekomende
vergoedmgen
behoorf tot de middelen van. de tenuitvoerlegging en' ·derhalve geenszins ontsnapt aan de toepassing van artikel 2
van het Gerechtelijk Wetboek, zodat
deze materie geregeld blijft door :de
bijzondere
reglementering
inzake
beroepsziekten (schending van
de
artikelen-1, 2, 1386, 1396, 1409, 1410, § 1,
5" van het Gerechtelijk Wetboek, 9, 1",
v~n de wet. van 12 mei 1971, 43 van het
koninklijk besluit van 3 juni 1970 en
1 van · het koninklijk besluit van
10 maart 1965) :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende
dat
het
arrest
erkent dat de bepalihgen van
artikel 43, eerste lid, van de gecoordineerde wetten betreffende de
schadeloosstelling voor beroepsziekten onverenigbaar zijn met de. bepalingen van het Gerechtelijk Wethoek betreffende de goederen die
niet in beslag kunnen worden genomen,
inzonderheid
met . de

-630artikelen 1409, 1410, § 1, 5", aan- binnen de in de artikelen 1409 van
gaande de overdracht van uitkerin- het Gerechtelijk Wetboek gestelde
gen, renten en toelagen betaald grenzen;
krachtens de wetgeving op de verDat het onderdeel naar recht
goeding van schade uit beroepsziek- faalt;
ten; dat het ook constateert dat
Wat
het
tweede
onderdeel
voornoemd artikel 43 niet uitdruk- Jetreft
:
kelijk werd opgeheven;
Overwegende dat, nu uit het antOverwegende dat artikel 2 van
het Gerechtelijk Wetboek weliswaar woord op het eerste onderdeel blijkt
dat de beslissing wettelijk verantbepaalt dat de regels van dit wet- woord
is, het tweede onderdeel dat
hoek toepasselijk zijn op aile
een overtollige reden opkomt,
rechtsplegingen, behalve wanneer tegen
niet ontvankelijk is;
deze worden geregeld « door niet
uitdrukkelijk
opgeheven
Om die redenen, verwerpt de
wetsbepalingen »;
voorziening; veroordeelt eiser in de
Overwegende dat dit voorschrift kosten.
de rechtszekerheid nastreeft telkens
2 februari 1979- 1' kamer- VoOJzitwanneer bij toepassing van andere ter : de h. de Vreese, afdelingsvoorzitter
wetsbepalingen, oplossingen denk- - Verslaggever: de h. Van Leckwijckbaar zijn welke van die van het GeHjkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal - AdvocaGerechtelijk Wetboek afwijken;
ten : mrs. Houtekier en De Gryse.

Overwegende dat de door een
vroegere wet bepaalde regels niet
enkel worden opgeheven wanneer
een latere wet, tot wijziging van de
1' KAMER - 2 februari 1979
vroegere wet, die laatste wet uitdrukkelijk vermeldt; dat die ophef- 1° SCHIP-SCHEEPVAART - ZEEVAART
BEPALING VAN ART. 91, A, § III,
fing ook volgt wanneer de latere
8° GECOORD. ZEEVAARTWETTEN VOLGENS
wet, doordat ze met de vroegere wet
WELKE CLAUSULES TOT ONTHEFFING VAN
onverenigbaar is, onweerlegbaar
aan de vroegere wet haar bindende · AANSPRAKELIJKHEID VERBODEN ZJ,JN BEPALING VAN OPENBARE ORDE.
kracht ontneemt;
Overwegende dat wanneer een 2° SCHIP-SCHEEPVAART - ZEF:VAART
- ZEEVERVOEROVEREENKOIVIST - CLAUSULE
latere wet, zoals ten deze, aan een
VAN HET COGNOSSEIVIENT, DIE EEN VREEMDE
bepaalde vroegere wet op ondubbelRECHTBANK BEVOEGD VERKLAART - CLAUzinnige wijze haar bindende kracht
SULE DIE DE BELGISCHE WETGEVING TOEontneemt, zulks neerkomt op een
PASSELIJK VERKLAART OP DE EVENTUELE
uitdrukkelijke opheffing; dat in zulk
GESCHILLEN- GELDIGHEID.
geval · het voorschrift van artikel 2
De bepaling van art. 91, A, § III, 8",
van het Gerechtelijk Wetboek tot 1" gecoord.
zeevaartwetten, volgens welke
gevolg heeft dat de latere wet, ten
het verboden is clausules tot onthefdeze de regel gesteld door het bij de
fing van aansprakelijkheid in te lassen
wet van 12 mei 1971 gewijzigde
in de overeenkomsten voor het vervoer van goederen uit of naar een
Gerechtelijk Wetboek, toepasselijk
Belgische haven raakt de openbare
is;
orde (1).
Dat het arrest, ook al gewaagt het
van « stilzwijgende » opheffing,
wettelijk beslist dat de aan Leleu,
(1) Cass. 9 juni 1932 (Bull. en Pas., 1932, I,
krachtens de wetgeving op de ver- 183).
goeding van de schade uit beroepsDe rechtsleer neemt over het algemeen aan
ziekten, toekomende toelagen voor dat art. 91 gee. zeevaartwetten een bepaling
overdracht en beslag vatbaar zijn . van openbare orde is (G. VAN BLADEL, ConnaJs-
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Niet nietia is de clausule Fan een
coo-nossem~nt betreffende het FerFoer
u/i of iwar een Belgische haven,
Fafo·ens welke een buitenlandse rechtbii;;k bevoegd zal zijn vooz· de berf!~h
ting van de geschillen tussen padiJen,
als z~i de ve1plichting oplegt de bepaJingen van de Belgische wetgevmg toe
te passen en met name d1e van art. 91
gecoo:rdineerde zeevaartwetten (1).

(• BIBBY LINE LIMITED , V. NAAR ENGEL~
RECHT. « BIBBY BROS & COMPANY » V. !\AAR
ENGELS REctlT, • WALLENIUS REDERIER:'\A
WALLENIUS LINES • V. NAAR ZWEEDS RECHT
T. • THE INSURANCE COMPANY OF . NORTH
Al\IERICA » V. NAAR AMERIKAANS RECHT,
• BRUXELLOISE AUTO TRANSPORT» NV.,« FCR'NESS SHIPPING & AGEJ':CY COAIPA;>.:Y » N.V.)
ARREST

HETHOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 25 mei 1977 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

Over ]let middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1108, 1121, 1131,
1134, 1135, 1275, 1689 tot 1693 van het
Burgerlijk Wetboek, 624,
inzonderheid 3", 630 van het Gerechtelijk Wethoek, 87, 91 van de gecoordineerde
wetten op de Zee- en Binnenvaart, die
titel II van boek II van het Wetboek .van
Koophandel
vormen
(wet
van
28 . november 1928 [III] artikel 1), en
97 van de Grondwet,

doordat het arrest, ondet' bevestiging
van het beroepen vonnis, de door de
eiseressen
regelmatig
aangevoerde
exceptie van onbevoegdheid afwijst, en
zodoende weigert gevolg te geven aan de
clausules 2 en 3 van de cognossementen
waarvan zij houdsters zijn en die op
uitdrukkelijke en uitsluitende wijze
bevoegdheid toekennen aan de rechtbanken van Stockholm, op welke clausules bedoelde exceptie van onbevoegdheid
gestoeld was, op grond dat : « nu reeds
bij herhaling door vreemde rechters
werd geweigerd de Belgische wet, met
inbegrip van de daaraan door de Belgi~
sche rechtbanken gegeven interpretatie,
toe te passen, moge het dan zijn omwille
van een eigen inzicht nopens de toepasselijke wetgeving, omwille van de eigen
voorschriften van interne of intet'nationale openbare orde of van internationaal
privaatrecht of omwille van eigen interpretatieregelen, het bewijs is geleverd
dat het over Iaten van de toepassing' van
de Belgische wetgeving aan een vreernd~
rechter, welke deze ook zij, een 'ernstig
gevaar inhoudt, zodat het hof van beroep
ook ten deze de red~lijke zekerheid niet
meei· heeft dat de .dwingende regelen
van artikel 91 van de zeewet op de door
de eiseressen voorbehouden wijze zullen
worden geeerbiedigd »; en dat, « nu bij
de precedenten even stellige cognossementsclausules de integrale toepassing
van de Belgische wetgeving mochten
doen verhopen, de door de eiseressen
overgelegde juridische adviezen niet vet:'mogen het gemis van redelijke zekerheid weg te nemen, des te minder nu

sements et n}gles de La Haye, 1929, biz. 36; Rb. Kooph. Antwerpen, 19 nov. 1975, in R.w.·
J.- DEVos, Internationaal goederenvervoer over 1975-76, kol. 2228 tot 2233).
Over de essentiele verschillen tussen eeri
land en zee, dee! I, biz. 21; ~- WILDIERS, Le
connaissement maJitime, 1961-, biz. 94). De wet van openbare orde en een wet die
rechtsleer preciseert zelfs dikwijls dat het gaat dwingend is, doch de openbare orde niet.
om een wet van internationale openbare orde raakt, raadpl. noot 1 onder Cass. 16 maart.1967
_(C. S~!EESTERS-G. WINKELMOLF;,N, Droit maritime (A.C., 1967, 877), noot 1 onder. Cass.
et droit flul'ial, dee! II, 1933-, nr. 646, biz. 249 25 juni 1971 (A.C., 1971, 1081 ); noten 3, 4 en
tot 253; D.· MARKJANOS, R. DE SMET en J. 5 onder Cass., 8 okt. 1971 (A.C. , 1972, 150) eri
VAN DoossELAERE e.a., Le transport maritime no ten 2 en 3 onder Cass., 22 sept. 1972 (A. C.,
sous connaissement a l'heure du marche 1973, 89).
commun (Bibliotheque de droit maritime, flu(1) Cass., 19 dec. 1946 (Bull en Pas., 194o, 1,
vial, aerien et spatial, dee! XIV), biz. 95; 480). Raadpl. A. FEITWEIS, Droit judiciaii·e
R. DE SMEJ:, Droit ma1itime et droit flul'ial prive, I, 19764 , blz. 7; J. VAN RYN, Principes de
belges, dee! I, 1971, biz. 422-424; J.V.R., Obser- droit commercial, III, 1960, biz. 550, alsook de
vations iri Belg. Jud., 1931, kol. 421 tot 427); verwijzingen in de volgende noot. Over de
J. HEENEN-J. LIBOUTON, « Examen de jurispru- toekenning van bevoegdheid, raadpl. art. 17
dence (1966 a 1978), Le droit maritime "• in van het Verdrag tussen de Staten-leden van de
R;C.J.B., 1979, biz._ 193, noot 1. Sommigen
Europese Economische Gemeenschap betrefoordelen dat het om een dwingende wet gaat fende de rechterlijke bevoegdheid en de tenen hiet om een wet van openbare orde (noot uitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke
onder Rb. Kooph. Antwerpen, 21 ·maart 1972, en handelszaken, getekend te Brussel op
in Droit europeen. des transports, dee! VII,
27 sept. 1968 en goedgekeurd bij de wet van
nr. 1, 197:!, blz. 84i; Zie ook J. LAENENS, noot 13 jan. 1971.

-632Overwegende dat de ten deze
geldende
cognossementen
in
artikel 3,. << Jurisdiction . », bepalen :
1" dat een geschil, dat ter gelegenheid van de uitvoering van deze
cognossement~n ontstaat, zal worden beslecht door de Zweedse
rechtbanken van de 'Stad Stockholm, << aan wier exclusieve jurisdictie vervoerder en handelaar zich
onderwerpen >>, 2" daf de' Zweedse
rechtban~en aileen het. Belgische
recht, :rn,et name artikel 91 (van de
wet op de Zee- en Binnenvaart)
terw1jl de clausules van een cognosse- zullen toepassen, wanneer het cogment, waarop de derdehouder overigens nc?ssement, (zoals ten deze) betrek~
het recht .. heeft zich te beroepefl, in king heefi op een vervoer naar of
beginsel .gevolg moeten krijgen door uit Belgische havens (« Swedish
.tpepassing van artikel 1134 van :het
Burgerlijk Wetboek; zulks in het bijzon~ Courts shall apply Belgian Law
der het geval is met de clausule van een (article 91) only, when the Bill of
cognossement waarbij aan een buiten- Lading .covers a voyage to or from
landse rechtbank uitsluitende bevoegd- Belgian ports >>);

vaststaat dat de interpretatie van de
Haagse Regelen in de onderscheidene
Ianden, waar ze in de nationale wetge"
ving werden opgenomen, op verscheidene gebieden, zeer varieert en de interpretatie aan de hand van vreemde
.rechtsleer en. rechtspraak steeds een
mqeilijke en delicate opdracht is, wat
oak door een van de voorgelegde juridir
sche. adviezen wordt aangevoeld, waar
wordt gewaagd van de verplichting van
de Zweedse rechter, bij gebruikmaking
van een vre~mde wetgeving, deze ge!nterpreteerd toe te. passen ' voor zover
zulks mogelijk is '.»;

heid wordt toegekend om kennis te
nemen van een onder de bepalingen van
bovengemeld artikel 91 vallend geschil;
een dergelijke clausule haar gevolg
aileen zou kunnen derven indien zij
ontlasting impliceerde van de verantwoordelijkheden van openbare orde
waarin dit artikel 91 voorziet; zulks
aileen het geval zou zijn indien bedoelde
clausule tevens een verwijzing inhield
naar een buitenlandse wetgeving die op
dit1 punt met de Belgische· wet in strijd
is, althans indien was bewezen dat,
onder. de concr'ete omstandigheden van
het onderzochte geval, de aangewezen
rechter de bepalingen van de Belgische
wet niet zou toepassen; dienvolgens,
door te weigeren aan meergemelde clausules 2 en 3 hun gevolg te geven, om de
enkele bovenaangehaalde redenen van
algemene aard, en zonder acht te slaan
op het' feit dat die clausules ·uitdrukkelijk voormeld artikel 91 uitsluitend toepasselijk verklaarden, noch in ie<;ler
geval op de gezamenlijke gegevens
waardoor de eiseressen het bewijs ervan
leverden dat de Zweedse rechter dit
~rtikel 91, alsmede de daaraan in Belgie
gegeveri uitlegging, zou toepassen, het
arrest ·w.eigert met de clausules 2 en·
3 rekening te houden zonder voor deze
weigering een wettelijke rechtvaardiging
te geveh, en derhalve de bindende
kracht van de cognossemeriten miskent
(scl~ending van de aangecluide wetsbepalingen, inzonderheid van artikel llq4
van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat de eiseressen,
op grond van deze bij gemeen
akkoord tussen partijen overeenge-;
komen toeken~ing van bevoegdheid
a,an de Zweedse rechtban'ken, de
onbevqegdheid van de ' Belgische
rechtbank opwierpen maar dat het
arrest deze exceptie van de hand
Wijst;
,
!
·
·Overwegende · dat, · luidehs · artikel 91, A, § III, 8", van de wet O'p de
Zee- en Binnenvaart, iedere bepaling, beding of overeenkomst in een
vervoerovereenkomst, waardoor , de
vervoerder of het schip van de in
deze paragraaf bepaalde aansprakelijkheid wordt ontheven qf waardoor
deze aansprakelijkheid, anders dan
in deze paragraaf is bepaald, · wordt
verminderd, « van nul en gener
waarde is>>;
Overwegende dat de bij voormeld
artikel 91 bepaalde aansprakeli].kheid . voorzeker de qpenbare orde
aanbelangt, zodat elk beding .in een
V:oor het vervoer naar of uit een
Belgische haven opgemaakt cogncis:sement, waardoor de. vervoerder .of
het schip van voormelde aansprakelijkheid worden ontlast, niet , ;wu
kuhnen worden ingeroepep;

-633kennen dat het tussen partijen
heeft, de bindende kracht van de
voor de partijen geldende cognossementen miskent;
Dat het arrest artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek schendt en
het middel gegrond is;

Overwegende echter dat, verre
van enige ontlastingsclausule in te
houden of te verwijzen naar een
vreemde
wetgeving,
die
met
artikel 91 strijdig zou zijn, de ten
deze geldende cognossementen uitdrukke~ijk bepalen dat, voor het
vervoer naar of uit Belgische
havens, de Zweedse rechtbanken
artikel 91 zullen toepassen, artikel
dat de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen beheerst;
Dat niet wordt aangevoerd dat het
Zweedse recht zou verhinderen dat
de Zweedse rechter het Belgische
recht of de in artikel 91 opgenomen
Haagse' regelen zou toepassen;
Overwegende dat het beding
wam·bij partijen in gemeenschappelijk o\rerleg hebben beslist de
berechting van de geschillen die ter
gelegenheid van de uitvoering van
de cognossementen zouden ontstaan, 'toe te vertrouwen aan de
Zweedse rechtbanken van de Stad
Stockholm - met verplichting de
bepalingen van artikel 91 van de
Belgische wet toe te passen krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek de partijen tot wet
strekt;
Overwegende dat het arrest de
exceptie van onbevoegdheid van de
Belgische rechtbanken verwerpt op
grond van de enkele in het middel
aangehaalde redenen, met name de,
naar het o01·deel van de feitenrechter, on,voldoende Z€kerheid dat de
vreemde rechter << welke 'deze ook
zij », de dwingende regelen van
artikel 91, wier toepassing door de
cognossementen wordt opgelegd,
werkelijk zal toepassen, of het
gevaar dat die toepassing niet conform de Belgische interpretatie
ervan zal gebeuren vermits de interpretatie van de in de nationale
wetgevingen en met name in het
Belgisch artikel 91 opgenomen
Haagse Regelen << steeds een mo~i
lijke l?ll delicate opdracht is >>;
Overwegende dat het hof van
beroep, door op die gronden te
weigeren .aan het hoger vermeld
beding het wettelijk gevolg toe te

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt d~t van
onderhavig arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing; houdt de
kosten aan en zegt dat de feitenrechter erover uitspraak zal doen;,
verwijst de zaak naar het Hof van
Beroep te Gent.
2 februari 1979 - r· kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. de Vreese,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Simont
en VanRyn.
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1° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING ~ ZELFSTANDIGE - GENEESKUNDIGE VERSTREKK!NGEN - HEVAL!DATIE
EN HERSCHOLING VAN EEN KIND·- BEG RIP.

2" ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
ART.
70,
§
2
Z.l.V.-WET 9 AUG. 1963 - SCHADE GEDEKT
DOOR EEN ANDERE WETTELI.JKE REGELING
- BEGRIP.

1" Art. 1, tweede lid, 14', KB. 30 juli 1964

volgens hetwelk de ziekte- en invaliditeitsverzekeJ'ing tussenkomt in verstrekkingen
voor revalidatie
die
bestemd zijn om bij een kind een
lichamelijke of mentale handicap zo
volledig mogeiJjk tegen te gaan of. te
verhelpen, maakt geen onderscheid
tussen de accidentele of aangeboren
o01·sprong van die handicap en beoogt
niet enkel het herstel van een vroeger
bestaande gezondheidstoestand, maar
oak de verzorging om een h{lndicap
van het kind te verhelpen, ongeacht de
oorsprong ervan (1). (Art. 1, twPPde lid,

(1) Raadpl. Cass., 5 sept. 1973 (A.C 1974, 12).

-63414", K.B. 30 juh 1U64 houdende de
voorwaarden waaronder de toepassing
van de Z.I.V.-Wet 9 aug. 1963 tot de
zelfstandigen wordt verruimd.)

geneeskundige zin van bet woord of voor
de revalidatie · een medische of paramec
disc he verzorging moet worden . toegepast of een eenvoudige correctie die door
de onderwijzer of de ouders van het
2" Art. 70, § 2, wet 9 aug. 1963 volgens
kind kan worden gedaan zonder i;nedi~
hetwelk de
vel'Zekeringsprestaties scbe of paramedische tussehkomst,
worden geweigerd indien de schade,
terw1jl, eerste onderder;l, cie gene~s
waarvoor de verzekering wordt aangesproken, gedekt is door een andere kundige verstrekkingen t~n laste. van
wetgeving, moet worden verstaan in eiser bestaan in de wegens r.evalidatie
die zin dat de prestaties niet toege- vereiste preventieve of curatieve ·yel'zoi·kend worden als de schade kan gedekt ging;· die verzorging niet slaat . op. die
worden door een andere wettehjke welke vereist is wegens de functionele
regeling; ook al vraagt de gerechtigde opvoeding van bet kind en deze laatstE
geen toepassing daarvan {1). (Art. 70 verzorging niet beperkt is tot de eenvoudige correctie ·van een ki1id zonder enige
~ 2, Z.I.V.-Wet 9 aug. 1963.)
mediscbe of paramedische tussenkomst;
(R.I.Z.I.V T ERNEST)
deze gronden tegenstrijdig en duister
zijn (scbehding van de artikelen 19, 23,
ARREST ( vertafing)
8", van de wet van 9 augustus 1963, 1,
lid 2, 14" van bet koninklijk besluit van
.
HET HOF; - Gelet op de bestre- 30 juli 1964 en 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de aan de deskunden arresten, op 13 mei 1975 en
9 november 1976 door het Arbeids- dige gegeven opdracht die, voor, de
vaststelling van de verplichtii1gen \ian
hof te Luik gewezen;
eiser, geen onderscheid maakt tttssen de
Over het eerste middel, afgeleid uit de functionele opvoeding en de revalidatie
schending van de artikelen 19, 23, 8", van van het kind niet kan · lei den tot 'een
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling wettige oplossing van het gescbil (schenen organisatie van een regeling voor ding van de artikelen 19, 23,. 8", van• de
verplichte ziekte- en invaliditeitsverze- wet van 23 december 1963, 1, lid 2, 14",
bet
koninklijk. besl\.tit . van
kering, die gewijzigd is bij de wetten van
van 24 december 1963, 8 april 1965 en 30 juli 1964, 962, .963 ,en 1042. van het
.·
3 juli 1971, 1, lid 2, 14", van het Gerechtelijk Wetboek) :
koninklijk besluit van 30 juli 1964 bouTen aanzien van de twee onderdende de voorwaarden waaronder de
. ·
toepassing van de wet van 9 augustus delen samen :
:1953 tot instelling en organisatie van een
Overwegende dat tot· de genees· verplichte ziekte- en invaliditeitsverze- kundige verstrekkingen opgesomd
kering tot de zelfstandigen wordt verruimd, 962, 963, 1042 van bet Gerecbte- in artikel 1 van het koninklijk
besluit van 30 juli 1964, gewijzigd
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
bij artikel 1 van het koninklijk
doordat bet arrest van 13 mei 1975
beslist dat een deskundige moet worden besluit van 29 juni .1970 houdende
aangesteld om bet kind van verweerder .de voorwaarden waaronde11 de toete onderzoeken en zijn licbamelijke of' passing van de wet van 9 augustus
mentale stoornissen te bescbrijven en te 1963 tot instelling en organisatie
zeggen of die stoornissen bebandeld van een regeling voor verplichte
kunnen worden in een programma van ziekte- en invaliditeitsverzekering
logopediscbe revalidatie of opvoeding, op tot de zelfstandigen wordt verruimd,
grand dat volgens eiser onderscheid
onder 14" behoren de verstrekkingen
moet worden gemaakt tussen beroepsop. Ieiding en berscboling; dat als enig voor revalidatie en herscholing die,
het
kinderen ' betre:frt,
onderscheid de vraag moet worden indien
gesteld of de stoornissen van het kind· bestemd zijn om een llcharrielijke of
een ecbte licbamelijke of mentale bandi'·
men tale handicap zo volledig mogecap zi.in en of voor de opvoeding in de lijk tegen te gaan of te verhelpen; · ·

(1) Art. 70, g 2, Z.I.V.-Wet ll aug. 1963 is gew
'bij K.B. nr. ~9; 4 dec.l978 (art.~ 1).
·
,

Overwegende dat . noch in het
koninklljk besluit van 30 juli '1964
noch · in artikel .23 van de wet van
9 augtg;tus J9.63 onderscheid. woyldt

-635gemaakt tussen de accidentele of koninklijk beslmt van 21 oktober nn1
::l.angeboren oorsprong van de ziek- houdende rationalisatie van het buitenten of invaliditeit die zowel een ~ewoon onderwijs op voorschools en
niveau, 1, 2, 8, § 2, 14 van het
pi·eventieve als een curatieve ver- lager
koninklijk besluit van 22 juli 1972 houzorging vereisen; dat het door de dende omschrijving van de types van
wetgever gebruikte woord « reva- ouitengewoon onderwijs en vaststellende
lidatie ,, niet impliceert dat hij de toelatingsvoorwaarden tot deze verenkel heeft gedacht aan de terug- schillende types, en 31 van· de wet van
verkrijging of het herstel van een. 8 april 1965 betreffende de jeugdbevroeger bestaande gezondheidstoe- · scherming,
doordat het arrest van 9 novemstand; dat het ook betrekking heeft
op de medische en paramedische ber 1976 eiser veroordeelt tot terugbetaverzorging bestemd om een handi- ling van de kosten die de eerste verweerder ten behove van zijn zoon
cap van het kind te verhelpen, Armand
heeft gemaakt voor een logopeongeacht de o01·sprong ervan;
dische revalidatiebehandeling ten huize
Dat door erop te wij'zen dat « als voor · de schooljaren 1971-1972 en
enig onderscheid de vraag moet 1972-1973, op grond dat eiser zich neerworden gesteld of de stoornissen legt bij de motivering van het tussenarvan het kind een echte lichamelijke ··est en thans aanvo~rt dat de litigi:euze
,ogopedische revalidatie binnen het
of mentale handicap zijn of voor de . kader
van het buitengewoon onderwijs
opvoeding in de geneeskundige zin valt en dat de logopedische kosten ten
van .het woord of voor de revalidatie laste van dat onderwijs komen; dat dit
een medische verzorging moet wor- buitengewoon lager onderwijs immers
den toegepast "• het arrest zijn ;en doe! heeft bij het kind bepaalde
beslissing wettelijk verantwoordt op lichamelijke en mentale handicaps te
5ronden die niet tegenstrijdig of verhelpen en dat het logopedisten mag
dubbelzinnig zijn, zoals werd aange- m moet inschakelen; dat niet kan wor. Jen betwist dat die inrichtingen behanvoerd;
delingen geven welke, evenals die van
Dat het middel niet kan worden het Rijksinstituut voor zlekte,. en invali~
aangenomen;
diteitsverzekering, behoren tot het
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 17, 97 van
de Grondwet, 1044, 1045 van het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 19, 23, 8", 70, § 2,
van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een rege-,
ling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, die gewijzigd is bij de
wetten
van
24 • december
1963,
8 april 1965 en 3 juli 1971, 1, lid 2, 14",
van
het
koninklijk
besluit
van
30 juli 1964 houdende de voorwaarden
waaronder de toepassing van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeisverzekering tot de
zelfstandigen wordt verruimd, 1, 2, 4, 5,
7, 9, 10, 1 18, 20 van de wet van
6 juli 1970 op het buitengewoon onderwijs, 1, 3 van het koninklijk besluit van
20 augustus 1957 houdende . coordinatie
van de wetten op het lager onderwljs,
gewijzigd blj de wet van 6 juli 1970,
24 van het koninklijk beslult van
27 oktober 1966 tot vaststelling van de
schoolbevolkingsnormen in de kleuteren lagere scholen, 1, 3, § 1, 4, van het

domein van de geneeskundige verzorging, tot het medisch of paramedisch
gebied, doch dat de gezinshoofden hl1n
kinderen kunnen doen onderwijzen. in
een school of door huisonderwijs, dat in
die tekst de vrijheid van de huisvader is
neergelegd zowel de filosofische of gods,.
dienstige als ten aanzien van de gezondheid van het kind; dat in de wetgeving
Jp de ziekte- en invaliditeitsverzekering
nlet uitdrukkelijk wordt gezegd dat de
verstrekkingen voor herscholing niet
worden terugbetaald indien de handicap
'l:an worden verholpen door het volgen
Jan buitengewoon onderwijs; dat het
Jrobleem stellig verder reikt dan de
~ezins- of schoolbevoegdheid; dat een
mlledige behandeling misschien nuttig
wu kunnen zijn, doch dat de vrijheid
van de. huisvader onverlet blijft .en dat
het Rijksinstituut voor ziekte- en invali~
diteitsverzekering gehouden is tot terugbetaling van de logopedische verstrekkingen die het kind heeft genoten voordat dit in september 1973 het bmtengewoon OnderWljS lS beginnen te VOlgen,
terwijl, eerste onderdeel, e1ser, met de
:o~anvoenng dat de logoped1sche' kosten
\en laste kwamen van het bmtengewoon

-636onderwijs, zich niet heeft neergeiegd bij
de motivering van het tussenarrest van
13 mei 1975 en niet heeft afgezien van
een van die middelen; eiser trouwens bij
zijn hoofdstelling is gebleven in zijn
conclusie, waarvan de bewijskracht werd
miskend; (schending van de artikelen 1044, 1045 van het Gerechtelijk
Wetboek, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek);
'
tweede onderdeel, de litigieuze logopedische verzorging dee! uitmaakt van een
meer algemene behandeling met een
noodzakelijke'' medische en paramedische verzorging die 'het buitengewoon
onderwijs voor zijrt rekening neemt; de
verplichtingen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering in dat verband subsidiair zijn en verdwijnen ingevolge de
tussenkomst van het buitengewoon
onderwijs; het feit dat de wet niet
uitdrukkelijk bepaalt dat eiser in die
gevallen niet moet tussenkomen de
bekritiseerde beslissing niet wettig kan
verantwoorden (schending van de
artikelen 1, 2, 4, 5, 13, 18, 20 van de wet
van 6 juli 1970, 24 van het koninklijk
besluit van 27 oktober 1966, 1,' 3, § 1,
4 van het koninklijk besluit van
21 oktober 1971, 1, 2, 8, § 2, 14 van het
koninklijk besluit van 22 juli 1972, 19, 23,
8", 70, § 2, van de wet van
9 augustus 1963, 1, lid 2, 14", van het
koninklijk besluit van 30 juli 1964 en
97 van de Grondwet);
derde onderdeel, de vrije keuze van de
huisvader tussen het gewoon en het
buitengewoon onderwijs door de wet
wordt beperkt in het hoger belang van
het kind dat recht heeft op het noodzak;elijke oriderwijs; misbruik van die vrijheid niet tot gevolg kan hebben eiser te
doen instaan voor lasten die volgens de
wet voor rekening zijn van het buitengewoon onderwijs en de bekritiseerde
gronden de veroordeling van eiser niet
wettig verantwoorden (schending van de
artikelen 17,' 97 van de Grondwet, 1, 2, 4,
5, 7, 9, 10, 13, 18, 20 van de wet van
6 juli 1970, 1, 3 van het koninklijk
besluit van 20 augustus 1957, 19, 23, 8",
van 'de wet vim 9 au'gustus 1963, 1, lid 2,
14", van het koninklijk besluit van
30 juli 1964 en 31 van de wet van
8 ~pril1965) :

grond van de besluiten van de
deskundige, aanvoerde dat de door
de deskundige aanbevolen logopedische behandeling slechts een onderdee! was van een totale psychologi~che en pedagogische behandeling,
en dat, hoewel de revalidatie verder
reikt dan de gezinsbevoegdheid 'en
buiten het gewoon onderwijs valt,
zij niettemin past in het kader van
het buitengewoon onderwijs; dat het
probleem dus afhangt van het buitengewoon onderwijs en de logopedische kosten ten laste komen van
de opvoeding en in het bijzonder
van het buitengewoon onderwijs;
Overwegende dat het arrest van
13 mei 1976 die conclusie beantwoordt door te beslissen dat « in de
wetgeving van de ziekte- en invaliditeitsverzekering niet uitdrukkelijk
wordt gezegd dat de verstrekkingen
voor herscholing niet worden terugbetaald indien de handicap kan
worden verholpen door het volgen
van buitengewoon onderwijs >>;
Dat dit onderdeel van het middel,
derhalve, bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is;
W at
het
tweede
onderdeel
betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder de terugbetaling heeft gevorderd van de kosten
voor geneeskundige verzorging die
hij ten behove van zijn zoon heeft
gemaakt voor een logopedische
revalidatiebehandeling ten huize
voor de schooljaren 1971-1972 en·
1972-1973;
.
.
Overwegende dat artikel 14 van
het
koninklijk
besluit
van
22 juli 1972 houdende omschrijving
van de types van buitengewoon
onderwijs en vaststellende de toelatingsvoorwaarden tot deze verschil.:.
lende types in de organisatie van
een buitengewoon onderwijs dat
aangepast is aan de opvoedingsbeW at het eerste onderdeel betreft : hoeften van kinderen met spraak-,
Qverwegimde dat eiser .in zijn taal- en/of ernstige leerstoornissen
conclusie van hoger beroep, die voorziet voor de leerllngen die
werd neergelegd na de indiening belangrijke stoornissen in het sprevar1 het deskundigenrapport, op ken, de taalontwikkeling ... vertqnen

-637die dermate ernstig zijn dat zij
Dat het middel derhalve binnen
ongeschikt zijn om het gewoon voormelde grenzengegrond is; •
onderwijs te volgen, en voor wie
Wat het derde onderdeel betreft :
regeln1atig medische en paramediOverwegende dat uit het antsche behandeling en orthopedagogiwoord op het tweede onderdeel
sche maatregelen noodzakelijk zijn;
Overwegende dat artikel 70, § 2, volgt dat voor zover het derde
van de wet van 9 augustus 1963 tot onderdeel betrekking heeft op de
instelling en organisatie van een terugbetaling van de geneeskundige
betreffende
het
regeling voor verplichte ziekte- en verstrekkingen
invaliditeitsverzekering, zoals het schooljaar 1972-1973, dit onderdeel
destijds van kracht was, bepaalde geen doe! meer heeft wegens de op
dat de in de wet bedoelde prestaties het t~eede onderdeel uitgesproken
.
slechts worden toegekend onder de cassat1e;
Dat voor zover het middel kritiek
dopr de Koning te. bepalen voorwaarden, die ten deze . niet zijn uitoefent op de beslissing van het
vervuld, als de schade waarvoor om arrest waarbij aan de 'eerste verdie prestaties wordt verzocht door weerder de terugbetaling wordt toehet gemeen recht of door een gekend van de geneeskundige verstrekkingen
voor
het· school.andere wetgeving is gedekt;
Dat deze wetsbepaling aldus moet jaar 1971-1972, het niet kan worden
worden opgevat dat de prestaties aang~nomert, daar het koninklijk
van de verzekering niet worden beslmt van 22 juli 1972 pas op
toegekend als de schade waarvoor 12 augustus 1972 iq werki.ng is
daarom wordt verzocht door een getreden;
Overwegende dat, krachtens de
andere wetgeving kan worden
gedekt, zelfs indien de· gerechtigde artikelen 580, 1", 1017 en 1111 van
niet vraagt om toekenning van pres- het Gerechtelijk Wetboek, de kosten
ten laste moeten komen van eiser;
tatles als bedoeld in die wetgeving;
0\ierwegende dat, door te beslisOm die redenen, vernieti~t het
sen dat verweerder recht heeft op
de door hem gevorderde terugbeta- bestreden arrest van 9 novemling van de prestaties, op grond dat ber 1976 aileen voor zover het ei~er
·veroordeelt om aan veiweerder .de
« in de wetgeving van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering niet uit- k?sten voor geneeskundige .. verzordrukkelijk wordt gezegd dat de gmg terug te betalen die hij ten
v~rstrekkingen
voor herscholing behoeve van zijn zoon heeft
met worden terugbetaald indien de gemaakt voor een logopedische
handicap kan worden verholpen behandeling gedurende. het schooldoor het volgen van buitengewoon .ic:ar 1972~1973; verwerpt de voorzieonderwijs », het arrest zijn beslis- mng voor het overige; ·verklaart
onderhavig arrest bindend voor versing niet wettelijk verantwoordt;
weerster; beveelt dat van dit arrest
Dat het koninklijk besluit van melding zal worden gemaakt op de
2.2 juli 1972 echter op 12 augustus kan~ v~n de gedeelte~ijk verriietigde
1972 in werking is getrederi, dit is beshssmg; veroordeelt eiser · in de
de dag waarpp het in het Belgisch kosten; verwijst de aldus · beperkte
zaak naar het Arbeidshof te · BrusStaatsblad werd bekendgemaakt;
sel:
·
Dat de uit te spreken cassatie
derhalve beperkt moet worden tot
5 febrmiri 1979 3• kamer het beschikkende gedeelte van het
arrest voor zover het ingaat op de Voorz.ittez· : de h. Gerniers, afdelings- Verslaggevez· : de h. Clason
vordel'ing van v~rweerder voor de voorzltter
Gelijkluidende conclusie van de heer
over het schooljam' 1972-1973 ver- Duchatelet,
advocaat-generaal
srohulilh>rlP mPstaties ;
Advocaat : mr. Houtekier.
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Op dezelfde dag zijn twee arresten ir.
dezelfde zin gewezen op voorzieningen
in cassatie van dezelfde eiser tegen
beslissingen van het Arbeidshof te Luih
van 14 dec. 1976 en 11 jan. 1977 in zake
1"D... ,2"B ...
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DIENSTPLICHT -

HERKEURJ)IGSRAAD
DIENSTPLICHTIGE DIE OM VERVROEGDE
DIENSTt\EMING HEEFT VERZOCHT EN OP
LICHAMEL!.JKE GROND ONGESCHIKT SCHIJNT
TE ZIJN VOOR DE DIENST TE NEMEN
BESLISS.ING.

Wanneer de Herkeuringsraad beslist da1
een dienstplichtige die om vervroegdE
dienstneming heeft verzocht, op lichamelijke grand ongeschikt is voor de
dienst, mag hij enkel uitspraak doen
in de volgende bewoordingen « niet
toegelaten tot vervroegde dienstneming » (1). (Artt. 9, tweede lid, en 43,
§ 4, Dienstplichtwett. 30 april 1962.)
MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN
T. DEMARTEAU)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
5 februari 1979 - 3' kamer - VoOJ·zitter en verslaggever : de h. Gerniers,
afdelingsvoorzi tter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Duchatelet, advocaat-generaal.

2' KAMER - 6 februari 1979
~ALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE

STUKKEN- VALSHEID IN GESCHRIFTEN
GEBRUIK DOOR DE VERVALSER GEBRUIK DAT DE VOORTZETTING VAN DE
VALSHEID IS FElTEN DIE EEN ENKEL
MISDRIJF OPLEVEREN - TIJDSTIP WAAROF
HET MISDRIJF EINDIGT.

Wanneer de bij de,artikelen 193,.196 en
197 Sw. bepaalde en strafbaar gestelde
valsheid in geschriften en het 'gebruik
van de valse stukken een en hetzelfde
misdl"ijf opleveren omdat zij met hetzelfde bedl"iegli.ik opzet of oogmerk on;

(1) Cass., 2 maart 1977 (A.C., 1977, 719).

te schaden werden gep1eegd, duurt net
misdrijf voort, zelfs zonder dat door de
dader een nieuw feit wordt gepleegd
en zonder herhaalde tussenkomst zijnerzJjds, zolang het door hem beoogde
doe] niet geheel is bereikt en zolang
de hem ten laste gelegde aanvankelijke handeling te zijnen vo01·dele verder het nuttig gevolg heeft dat hij
ervan verwachtte (2). (Artt. 193, 196,
197, 213 en 214 Sw.)
(TROOST)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1978 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen,;
Overwegende dat eiser zijn cassatieberoep beperkt tot de beslissing
van het arrest waarbij hij schuldig
wordt bevonden aan en veroordeeld
. wegens de feiten van valsheid in
geschriften en
gebruik
ervan,
omschreven onder I, A, 1, 2 en 3, en
B van de telastlegging vermeld in
de verwijzing van 14 december 1976;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 60, 65, 193, 196 en
197 van het Strafwetboek, 21, 22, 23 van
de wet van 17 april 1878, houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafv01·dering, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, bij wijziging van
het beroepen vonnis, het verweermiddel,
dat eiser in zijn conclusie in hoger
beroep had voorgesteld en dat zich
beriep op de verjaring van de strafvordering, afwijst op grond << dat de feiten ...
gepleegd werden met hetzelfde misdadig
opzet; dat op mondelinge vordering van
het openbaar ministerie ter zitting van
31 mei 1978 de termijn van de telastleg.;ing I-B ... dient bepaald te worden van
5 augustus 1970 tot 22 januari 1973; dat
(eiser) zich hierop verdedigde; dat de
verjaring van de strafvordering slechts
een aanvang neemt zowel ten opzichte•
van het. plegen van de yalsheid als ten.

(:!) Cass., 18 feb. 1974 (A.C., 1974, 683);
raadpl. ook Cass., 5 sept. 1957 (ibid, 1957, 983),
en de conclusie van procureur-generaal
Dumon, toen advocaat-generaal, gepubliceerd
m Rev. de dmit penal et de cnminologie,
1957-1958, 517 tot 526, en 16 mei 1978 (A.C.,
1978, 1075).
.
.
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$tt!k, sinds het laatste feit van gebruik;
dat ... het laatste feit van bewezen
gebruik gepleegd werd op 22 janua- ·
ri 1973, de vennootschap alsdan nog
bestaande; dat derhalve vanaf deze·
datum• de . termijn van verjaring van de
strafvordering loopt ten opzichte van alle
feiten gepl\)egd. met hetzelfde misdadig
opzet; dat deze termijn gestuit werd
door ·
het
tussenvoi1nis
van
10 december 1975 »; en dienvolgens eiser
op strafrechtelljk gebied veroordeelt uit
hoofde van de telastleggingen van valsheid in geschriften ·(I-A) en van het
gebruik van de valse akte en valse
stukken (I~E) en hem op burgerrechtelijk gebie<;l veroordeelt om aan de burgerlijke partij de . gevorderde som van
een frailk provisioneel te betalen, vermeerderd met de vergoedende intresten,
de• gerechtelijke btresten en de kosten,

., terndjl,., eerste onderdee1, de loutere
bewering dat .het laatste feit van bewezen gebruik gepleegd werd op 22 janu.:.
i).ri 1973, de vennootschap alsdan nog
bestaande, zonde1;. dit .feit van bewezen
gebruik van een vals geschrift te preciseren of het vals geschrift aan te duiden
waarvan op 22 januari 1973 gebruik zou
zijn gemaakt, niet volstaat om a) de
veroordeli11g van eiser uit hoofde van
valsheid in geschriften en van gebruik
vail de valse akte of van het valse stuk
die zich zouden hebben blijven voordoen
tot de 22• januari 1973 en b) de daaruit
voortvloeiende burgerrechtelijke veroordeling ert c) evenmin om de beslissing
volgens welke de verjaring van de strafvordering slechts op die datum een
aanvang zou ·hebben genomen, wettelijk
te rechtvaardigen, nu deze bewering niet
de mogelijkheid biedt om na te gaan
welk laatste feit van gebruik van het
vals geschrift d,oor het arrest bedoeld
wordt, of dit feit werkelijk het misdrijf
van gebruik van een .vals geschrift
tiitmaakt .in de zin van artikel 197 van
bet Strafwetboek, of 'het begrepen was
m de vervolgingen ten laste van eiser en
of het kan beschouwd worden als de
voortz\o'tting van de feiten van valsheid
.in geschriften en van, g1:1bruik van een
vals geschrift die vroeger zouden zijn
gepleegd (schending van de artikelen 60,
65, 193, 196 en 197 van het Strafwetboek
en 97 van. de Grondwet) en.derhalve ook
niet om te controleren of de strafvordering. betreffende deze feiten al dan niet
.yerjaard was en of de burgerrechtelijke
vordering v66r de . verjaring van de
strafvordering werd ingesteld (schending

van ae artikelen 21, 22 en 23 van de wet
1ran -17 april 1878, houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering),
tweede onderdeel, de beweegreden dat
< het laatste feit van bewezen gebruik
:;epleegd werd op 22 januan 1973, de
vennootschap alsdan nog bestaande
., dubbelzinnig is daar z1j niet de mogeLijkheid biedt uit te maken of het arrest
een niet nader gepreciseerd feit van
bewezen gebruik van een vals geschrift
als laatste feit van de bewezen ver\lam·de telastleggingen aanhoudt dan
wel eerder het nog bestaan van de
.rennootschap op 22 januari 1973 als
laatste feit van bewezen gebruik van een
vals geschrift beschouwt (schendlng van
het artikel 97 van de Grondwet);
en, derde onderdeel, de omstandigheid
:lat de vennootschap op 22 januan 1973
nog bestond niet kan beschouwd worden
als een gebruik van een vals geschrift,
nu deze omstandigheid op zichzelf geen
gebruik van een vals stuk uitmaakt
(schending van de artikelen 193, 196,
197 van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet), zodat de beslissing, die stelt
dat de verjaring van de strafvordermg
slechts op 22 januari 1973 een aanvang
zou hebben genomen daar het laatste
feit van gebruik van een vals geschrift
beweerdelijk op die datum zou zijn
gepleegd en die eiser veroordeelt tot een
enkele straf voor dit feit en voor de
.roorafgaande feiten,
niet wettelijk
gerechtvaardigd is en niet regelmatig
'llet redenen is omkleed :

Overwegende dat het arrest eiser
schuldig verklaart aan de in de
telastlegging omschreven feiten van
(I-:A, 1, 2 en 3) valsheid in geschriften gepleegd met bedrieglljk opzet
of met het oogmerk om te schaden,
om (A-1) in de authentieke akte van
oprichting van de naamloze vennootschap Vebeca te hebben verklaard dat het kapitaal van
300.000 frank integraal gestort was,
in
werkelijkheid
geen
terwijl
i.nbreng was verricht, (A-2) een
fictieve vennootschap met behulp
van stromannen of tussenpersonen
te hebben opgericht, ten einde de
verplichtmg betreffende het vere1ste
aantal vennoten in -een naamloze
vennootschap, voorgeschreven door
artikel 29, 1° van de vennootschappenwet, te omzeilen, (A-3) in een
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en
een
balans
per
31 december 1970 te hebben vermeld dat 300.000 frank als aanvangskapitaal werd gestort, terwijl
feitelijk geen inbreng was gebeurd,
e1:1 wegens (I-B) het met hetzelfde
opzet of hetzelfde oogmerk gebruik
maken van de voormelde (sub I-A,
1, 2 en 3) bedoelde valse stukken,
wetende dat ze vals waren;
Overwegende dat wanneer, zoals
ten deze, .de bij de artikelen 193 en
196 van het Strafwetboek bepaalde
e11 strafbaar gestelde valsheid en
gebruik van valse stukken een en
hetzelfde misdrijf opleveren, het
gebruik slechts de voortzetting van
de valsheid is, en zulks zelfs zonder
dat door de dader een nieuw feit
wordt gepleegd en zonder herhaalde
tussenkomst zijnerzijds, zolang het
door hem beoogde doel niet geheel
is bereikt, en zolang de hem ten
laste gelegde aanvankelijke handeling te zijnen voordele verder het
nuttig gevolg heeft dat hij ervan
verwachtte;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat de kwestieuze
naamloze
vennootschap
Vebeca op 23 januari 1973 failliet
was verklaard en na op grond van
de in het middel weergegeven motivering te hebben geoordeeld dat de
feiten van .de telastleggingen I, A en
B, met hetzelfde misdadig opzet
werden gepleegd, en dat de termijn
van de verjaring van de strafvordering vanaf 22 januari 1973, datum
van het laatste feit van gebruik van
het valse stuk, loopt ten opzichte
van alle met hetzelfde opzet
gepleegde feiten, het bewijs van het
bedrieglijk opzet in verband met de
feiten I, A en B, ten laste van eiser
hierop grondt dat hij « bekende bij
de stichting van. de vennootschap
aan de notaris, ter volstorting van
het kapitaal, een cheque getoond te
hebben
ten
bedrage
van
300.000 frank en deze achteraf te
hebben vernietigd; dat benevens
hemzelf onder meer als stichters
van de vennootschap optraden zijn
echtgenote, met wie hij in gemeenschap van goederen gehuwd is, en

drie dochters van wie een als commissaris werd aangesteld en hij zelf
als beheerder en voorzitter van de
raad van beheer »;
Overwegende dat het arrest door
die redengeving zonder dubbelzinnigheid te kennen geeft dat het
gebruik van de reeds eerder aangehaalde, onder I, A, 1, 2 en 3 van de
telastlegging vermelde valsE;! stukken, die eiser had opgemaakt of
doen opmaken om de fictieve naam. loze vennootschap Vebeca zonder
volstorting van het aanvangskapitaal op te richten, de voortzetting
was van eenzelfde bedrieglij.Ke handelwijze, door het vc:wrtdure1~d
waarnemen van het bestuur van d1e
naamloze vennootschap en wel tot
op 22 januari 1973, dit is tot op de
vooravond van de faillietverklaring;
dat het arrest aldus preciseert
waarin het laatste feit van bewezen
gebruik bestond, dat op voormelde
datum was gepleegd; dat het arrest
!zodoende tevens zowel de veroordeling van eiser .tot een enkele straf
wegens valsheid in geschriften en
het gebruik van .valse stukken tot
en met 22 januari 1973, als de
beslissing dat de verjaringstermiin
van de strafvordering pas op die
datum is ingegaan, regelmatig motiveert en wettelijk verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanof op straffe van nietigheid
voorcreschreven rechtsvormen in
acht"'zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
W~le

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
6 febi·uari 1979 2" kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h.
Delva - Gelijkluidende conclusie van de
h. Tillekaerts, · advocaat-generaal
Advocaat: inr. De Bruyn.
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door een van de part~jen is I'OOJ:i;"edragen of door de rechter ilmbtslwh·e is
ui(t;esproken ( 1). (Art. 40( Sv., aai)ge-

2" KA:IIER -· 6 februari 1979

1 ° VONNISSEN
STfu\ I!'ZAKEN

EN· ARRESTEN
GETU!GEN,

vulcl bij het. enig artikel van de wet
van 22 juni 1976.)
.
·

DESKUND!-

GE:'\, TOLKL.'\- :\IETIGHt:DEl\ BETREFFL,uE
DB DOOR HE?-i AF TE LI-:GGEN EED - Al\DERE
BESLISS!l\G OP TEGE:\SPRAAK DAN EEN
j3ESLISSI:\G \',\:\ 1:\\I'E:\DIGE AARD - 1\IETIGHEID GEDEKT.

2" BEWIJS -

BEWI.JS DOOR GETCIGEN STRAfZ,\KE:\- GEVAL 1\'Ar\RI:\: DE WET GEE;~/
BI.JZO:\DER BE\\'J,JS,IIDDEL OPLEGT- GETCIGE:\ISSE:\' - 0:\'AA:\TASTBARE BEOORDELI:\G
DOOR DE FEITE:"iH.ECIITEH- GREXZEN.

3" REDENEN VAN DE VONNISSEN EN

ARRESTEN -

STRAFZAKEN - CO:\CLCsm.- BESLISSING DIE, DOOR TE STEUl\EN OP
BEPAALDE FEITELI.JKE GEGEVEXS, DAARl\IEE
STRI.JDJGE OF .A:\DERE FEITEU.JKI-: GEGEVE:\S, BI.J COXCLt.:SJB li!TEENGEZET, VER,1\'I·:RPT
REGEUIATIG i\JET REDE:'IiE;Ii
O~IKLEDE BESLISSI:\G.

b~jzonclel'

4"

Het bedriegliik opzet dat inznl>e
Falsheid . .in geschn1ten is vereist,. is
het opz;ei om zichzelf of een nnde1· een
onrechtnwtJ:q· Foordeel te I·ersclwll'ep
( 4). (Art. 193 Sw.)
'

5"

Een twnkoopborderel w<wrin de
koper Ferkliwrt een bepmilde koop te
hebben ,qedniln, Jwn een l'ilisheid iJ1
gesehi·iften
opleveren
(5).
(Art.

4" VALSHEID

. VALSE

EN GEBRUIK VAN
STUKKEN
VALSHBID

Wanneer, in strafzmren, de wetgeen·
bewijsmiddel oplegt, beoordeelt de rech ter op on aan tnstbnre
p·~jze, in Ieite, de bew1jswaurde .van de
vei*larin,t;·en vnn de getuigen, mits hij
de bewiJordingen eiVan niet miskent(2).
.
·
.
3" RegelmntJg met redenen oml>Jeed IS
de beslissing die, door te steunen op
bepaalde feiteiljke gegevens, andere
daarmee stnfc!J:q·e of J'eitel~jke gegevens, ii1 (:onclusie uiteen,qezet, . \'el'werpt (3). (Art. 97 Gw.)
2"

BEDRJEGLLJK OPZET- BEG RIP.

196 Sw.)
6"

W<wneer wegens yerscheidene '!nisdrUven een ehkele stmf' i.s uil,i.{espriJken, is de vorderigq tot vemietiging
Villl de beslissing op de str~lfFordering,
ge,t;J·ond op een middel dat enkel
betrekking heef't op een van deze
misdnj1·en, niet ontviwkeiJjk, weo·ens
het on tbreken Yill1 be hw,q; ni$"' de
ui tgesproken sti-af' wetteiJjk ven111 twoord blijlt r:Joor een ander misdnjf
(6). (Artt. 411 en 414 Sv.)

7"

Lijfsdwang mag niet worden uitgesproken
tegen een
veroordeelde
wegens misdr~jven n'eike Jnj heeft
gepleegd toen hU nog mindeJj<u·ig was

5" VALSHEID EN GEBRUIK VAN
YALSE
STUKKEN
PRIVATE
J\,\XKOOPBORDEREL
GESCHRWfEN
KOPER
VERKLAJ\RT
EEN
WAJ\RIN
DE
BEPAALDE KOOP TE HEBBEN GEDAAN AKTE DIE EEN VALS!IEID 1:-1 GI-:SC!IRIF'TEN
KAN OPLEVEREN.

6" CASSATIElVIIDDELEN -

STRAFZAKEN
- STRAI'VORDEH.Il\G - EEN ENKELE STRAF
UITGESPROKEN WEGEl\S VERSCIIEIDI::NE MISDRIJVEN - MIDDEL DAT E:'\KEL BETREKKING
imEFT OP EEN VAN DEZE MISDRIJVEN STRAF WETTELI.JK VERA:"<TWOOHD DOOR EEN
NiET 01\:TVANKELIJK
ANDER l\IISDRIJF. l\IIDDEL.

(7). (Art. 6 w. 27 juli 1871.)
(Vr\:-1 WA\·E;.mbtG)

(1) Cass., 25 jan. 1977 (A.C., 1977, 587), :

7" LIJFSDWANG

STRAFZAKEN
· BEKLAAGDE WNDER.JARIG OP DE DAG VAN
DE H:ITE!'l - VEROORDEIJNG TOT LI.JFSDWANG- ONWETTIGE VEROORDI::LING.

In strafzaken zijn de nietigheden
· voortkomend uit enige onregelmatl:tJlwid betreffende de eed van getuigen,
deskundigen of tolken gedekt, wan• i1eer een Fonnis. of arrest op ·tegenspruak, behalve da~s:ene dnt een maat. · 1·egel van inwend1i;e ni!rd inlwudt,
•rgewezen: is zonder dat· de nietigh_eid

1"

(2) Cass., 6 en 20 sept. 1977 (A.c, 1978, 23 en
85).
(3) Cass., 23 mei 1978 (A£, 1978, 1122); zie,
in burgel'!ijke zaken, Cass., 10 feb. 19713 (ibid.,
1978, (i93).
(4) Cuss., 15 maart 1978 (A.C., 197,8, 835).
(5) Vgl. Cass., 9

~naart

1976 (A.C., 1976, 778). ·

(6) Cass., 18 okt., 31. okt. en l3 dec. 1978
(A.C., 1979, nrs. 106, 133en213) .
(7) Cass., 17 aug. 1976 (A.C., 1976, 1234).
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Overwegende dat in ..strafzaken.de
. nietigheid voortkomend uit enige.
, , RET HOF; - Gelet op het bestre- onregelma tigheid betreffende: de· eed~
den arrest, op 3 november 1978 door vah getuigen ·gedekt is wanneer"een
het Hof van Beroep te Gent gewe- vonnis of arrest op tegenspraak is
zen;
gewezen dat geen · maatregel van
Overwegende dat eiser zijn cassa- · in\~rendi'ge aard inhoudt, zonder dat
tieberoep beperkt tot de beslissii1g de nietigheid door een ·van · de
op. de strafvordering . waarbij hij partijen is voorgedragen of ddbr de
wegens de sub A van de telasileg- rechter ambtshalve is uitgesproken,;
Overwegende dat ten deze de
gingen omschreven feiten van valsheid in geschriften en gebruil\: eventuele nietigheid van h~t getuigenis gedekt is ..door het op
ervan ;vordt veroordeeld;
13 maart 1978 op teger,tspraak gewe·cOver het eerste middel, afgeleid uit de zen vonnis van de eerste rechter;
schending van de artikelen 155 en
· Dat het middel niet ontvankelij]5.
189 van het Wetboek van Strafvordering,
· · doordat, het arrest eiser 'veroordeelt is;
w~gens , de telasilegging A. valsheid in
·; Over het tweede JiJiddel, afgeleid' uit
~

ARREST

geschriften en' gebruik van een vi:!ls stuk,
de schending van de artikelen 193, 196
op grond van de verklaringeh vim de .ter 214
van het Sti·afwetbciek eh 97 van d~
zitting van de correctiori'ele rechtbank op G rond\vet en van de rechten' van de
9:januari .1978 gehoorde getuigen, zoals , verdediging, alsmede uit de miskenning
blijkt uit de motivering van het arrest van de bewijskracht ·van eisers co'ncluluidende : " Uit het zeer formeel, precies sie,
en overtuigend getuigenis van Dr. die· · dom·dat het arrest eiser vei'oordeelt
renarts A. Persoons, op aile punten
bevestigd door de omstandige verklaring , wegens valsheid in geschriften, :hetgeen
\(an ec~tgenote Kriki!ion, .bestaat e1' impliceert dat de vier constitutieve elegeen
twijfel
dat
het
rund
op menten van het misdrijf ter zab~ ·aanwe16 december 1976 door beklaagde aange- , zig zijn,
terwijl, ee1:.Ste · onderdeei de 'vaf~h-eid
l~ocht een volw<:~ssen koe was van ongevee]: 400 kilogram, aangetast door een niet · is bewezen : a) bij gebhik · aan
verplaatsing van de lebmaag, . zoals de materiele en objectieve vaststellirigen ·of
dierenarts vastgesteld had »; derhalve bekentenissen van eiser, vastgelegd in
het bewijs van de telastlegging wordt processen-verbaal; dient de rechter 'het
gevonden in, . enerzijds, het getuigenis bewijs van de telastlegging te vinden in
van dierenarts A. Persoons, en, ander- getuigenissen en de erin ·vervatte · verzijds, de verklaring van echtgenote Kri- moedens;
opdat
vermoedens
als
afdoende bewijs ·in rechte r,zouden gel~
kilion,
terwijl, uit het zittingsblad van den, vereist is dat de gekende feiten,
9 januari 1978 blijkt dat slechts een w~arover het getuigenis. loopt,. aaneengetuige de .eed heeft afgelegd blijkens de sl:uitend zijn, bepaald en de rechter de
tekst van het zittingsblad · zelf, lnidend mogelijkheid bieden !lit de gektmde
als volgt : " Dam·na wordt er overgegaan feiten een onbekend feit -:- met ..quasi
tot het verhoor van de volgende g~tuige zekerheid - af te leiden1. uit, bet enkel
dat
dierenarts
Persoons .op
die de eed hebben afgelegd >>; artikel 155 feit
van het Wetboek van Strafvordering op 16 december 1976 een bepaald dier van
straffe van nietigheid van de rechtsple- de veestapel Krikilion ondetl';Qcht niet
ging is voorgeschreven dienvolgens de met enige zekerheid no~h met enige
veroordeling, gefundeerd op de verkla- waarschijnlijkheid kan. worden. afgeleid
l'ingen van een getuige van wie -niet dat eiser precies dat dier. kocht van
knapper; de
bewezen is, althans ernstig te betwijfe- mevr. Schaillee en niet
len valt, of de eed werd afgenomen, koop-verkoop zich immers<<aJspeelde in
nietig is; de nietigheid van het <;lri'est afwezigheid van dierenarts · Persoons,
onbetwistbaar is, gezien de rechter in enerzijds, terwijl meerdete vei'kopen
hoger beroep de. nietigheid overgenomen ingevolge spoedgevalleh - ongevallen he.eft en .de onwettig afgenomen getui- ten huize Krikilion zieh 'VOordeden,
ge:iwerklai'ing niet ui~. de elementen van anderzijds, bij gebrek aan miuwkeurige
zijn overtuiging heeft geweerd; ititegen- bepaling welke handelaar wat df · welk
dier precies aangekocht had, Hiet · met
deel er uitdrukkelijk op steunt:

een
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echtgenoten Krikilion aangewezen dier
voorwerp van de koop-verkoop is
geweest; ingevolge de onvolledigheid van
het onderzoek, met name nopens de
verkopen gerealiseerd met andere handelaars en de boekhouding van landbouwer Krikilion zelf, de rechten van de
verdediging zijn gekrenkt; zulks het
geval is, gezien eiser reeds tijdens het
opsporingsonderzoek de verbalisanten
op de hoogte stelde van het feit dat zich
meerdere ongevallen bij landbouwer
Krikilion voordeden eri verkopen aan
derden werden gedaan; op deze leemte
in het on:derzoek werd gewezen in
conchisies, genomen voor de eerste rechter en voor het hof van beroep; b) het
arrest verder woordelijk overweegt, op
het derde blad : « Het feit dat op
4 januari 1977 beklaagde aan een zekere
Mertens een knapper met een bilbreuk
verkocht heeft en het feit dat het rund
op 17 december 1976 in het slachthuis
van Viane geslacht en herkomstig van
de vader van beklaagde, een ander dier
is dan de koe werkelijk verkocht door
Schaillee Annie op 16 december 1976
aan beklaagde, leveren geenszins het
bewijs op van de aankoop zoals
beklaagde dit voorstelt »; de motivering
van het arrest aldus de conclusie van
eiser niet benadert, noch beantwoordt;
dat eiset:, door te stellen dat het dier
geslacht in het slachthuis te Viane op
17 december 1976 niet een koe kon zijn,
met name het beweerd voorwerp van de
koop-verkoop van 16 december 1976, niet
wilde bewijzen dat hij een knapper had
aangekocht, zoals verkeerdelijk in het
arrest wordt voorgehouden, doch wel de
stelling van de burgerlijke partij Kriki-·
lion weerlegde, inhoudende dat eiser op
16 december 1976 ten huize Krikilion
een koe zou hebben aangekocht; immers
de beklaagde, ter weerlegging van deze
stelling, woordelijk had voorgehouden in
zijn conclusie genomen voor het Hof van
Beroep te Gent : « 5. De stelling van de
burgerlijke
partij
Krikilion
is
onhoudbaar : a) Betrokkene beweert dat
het rund, voorwerp van de koop-verkoop
van 16 december 1976, geslacht werd op
17 december 1976 : het gemiddeld
verlies bij de slachting van een koe
beloopt 40 a 45 percent; na slachting van
een koe van 450 kilogram, levend gewogen, zou het gewicht derhalve, gerekend
aan een maximum verlies van 45 percent, meer dan 250 kilogram moeten
bedragen; Krikilion zelf beweert dat de
koe, geslach,t door Philemon Van Wae-

yenberg (en niet Hendrik Van Waeyenberg) 180 kilogram weegt; b) De stelling
Krikilion is nog onwaarschijnlijker aan
:ie hand van de beweerde waarde van
i1et rund, namelijk 30.000 frank, en het
gewicht van het in het slachthuis te
Viane geslachte dier, namelijk 180 kilogram; zulks impliceert immers een aankoopprijs in de groothandel van
166,66 frank per kilogram of meer dan
het dubbele van de reele groothandelsprijs (deze beliep ten tijde van de feiten
voor eerste keus vlees plus-minus
80 frank per kilogram) »; een motivering
in antwoord op de conclusie van eiser,
die aan deze conclusie een andere
inhoud geeft dan die welke ze werkelijk
heeft, gelijkstaat met een gebrek aan
motivering;
tweede onderdeel, het bijzonder opzet
ontbreekt; het bijzonder opzet bestaat in
het doel de ander te schaden of zichzelf
een voordeel te verschaffen, door opmaking van het van valsheid betichte stuk;
immers
onweerlegbaar
het
koopverkoopcontract van 16 december 1976
rechtsgeldig tot stand kwam tussen
rechtsbekwame individuen; dat, onaangezien de tekst van het borderel, het van
valsheid betichte stuk, deze verkoop, wat
nu ook net voorwerp ervan mag geweest
zijn, rechtsgeldig is, vermits alle constitutieve elementen van de koop-verkoop
aanwezig zijn; nu dwaling niet ter zake
is, nu benadeling niet geldt als koopvernietigend gebrek, eiser niet het doel kon
hebben, wat nochtans in rechte noodzakelijk is, zichzelf een voordeel te verschaffen of een ander te schaden, door
opmaking van het stuk, opgesteld nadat
de koop-verkoop was tot stand gekomen;
derde onderdeel, het ten deze niet
gaat om het bij de wet vereiste stuk : in
principe een geschrift slechts beschermd
is in de mate dat het bewijs levert; het
herkomstattest in kwestie niet de wettelijke bescherming geniet die er dooi· het
arrest wordt aan gegeven; het stuk,
getiteld « herkomstattest ,, slechts bewijs
levert van de realiteit, namelijk de
herkomst van het gekochte dier, aangekocht bij landbouwer Krikilion; het
genoemde stuk, als factum·, valt buiten
de wettelijke bescherming; derhalve het
derde constitutief element in het arrest
niet werd aangehaald en het ter zake
niet aanwezig is;
vierde onderdeel, tenslotte het vierde
constitutieve element,
namelijk de
schade, die mogelijk moet zijn, ter zake
evenmin aanwezig is; het arrest desbetreffend
volstrekt
ten
onrec.l\t.e
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bestaat onder meer reeds in bet feit dat
beklaagde zicb een bewijs tracbt te
verscbaffen van een handelstransactie
die niet aan de werkelijkbeid beantwoordt en aldus andere cinregelmatigbeden van allerlei aard in de toekomst
mogelijk maakt. Dat dam·door scbade
aan derden kon worden berokkend
wordt gelllustreerd door bet proces dat
thans gevoerd wordt »; door de motivering in bet arrest precies bet wettelijke
vereiste van de mogelijkbeid van scbade
berokkenen wordt teniet ' gedaan, vermits, indien de motivering van het hof
·van beroep zou stt·oken met de realiteit,
de' strafprocedure zelf bet vierde constitutieve · element van het misdrijf zou
uitmaken; een zodanige motivering, die
in recbte niet opgaat, ge!i.ik staat met
gebrek aan motivering :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, in strafzaken,
de feitenrechter op onaantastbare
wijze, in feite, de bewijswaarde van
de verklaringen van de getuigen
beoordeelt, mits hij, zoals ten deze,
de bewoordingen ervan niet miskent;
Overwegende dat de rechten van
de
verdediging
niet
worden
geschonden door de omstandigheid
dat .een door de beklaagde gevraagd
aanvullend onderzoek niet , wordt
uitgevoerd, wanneer, zoals ten deze,
de gegevens die de rechter voldoende heeft geacht om tot zijn
overtuiging te komen, aan de vrije
bespreking van de partijen werden
onderworpen;
Ov:erwegende dat eiser bij conclusie, waarin onder meer het in het
onderdeel onder b weergegeven verweer . voorkomt, betoogde dat hem
« op 16 december 1976 door de
landbouwster Krikilion-Schaillee, in
afwezigheid van haar echtgenoot,
een, jong rund met een gebrekkige
· poot, (te koop) werd aangeboden
voor de prijs van 3.000 frank »; dat
hij het dier na de aankoop « verder
verkocht aan L. Mertens voor de
prijs van 4•200 frank >> en dat
uiteindelijk landbouwer Krikilion
tegen hem klacht indiende << bewerende dat deze laatste (eiser) een
koe zou hebben aangekocht met een

waarde van 30.000 frank, in plaats
van een knapper >>;
Overwegende dat het arrest
oordeelt : « Beklaagde (thans eiser)
stelt de zaken verkeerd voor wanneer hij voorhoudt van vrouw Krikilion op 16 december 1976 een knapper met een bilbreuk, aangekocht te
hebben. Uit het zeer formeel, precies en overtuigend getuigenis van
Dr. dierenarts Persoons, op alle
punten bevestigd door de omstandige verklaring van de echtgenote
Krikilion, bestaat er geen twijfel dat
het rund, op 16 december 1976 door
beklaagde aangekocht, een volwassen koe was van ongeveer 400 kilogram, aangetast door een verplaatsing van de lebmaag zoals de dierenarts had vastgesteld >>; dat het,
na hieraan de in het onder b
weergegeven considerans te hebben
toegevoegd, beslist : « Door op het
aankoopborderel als voorwerp van
de verkoop een ander rund te vermelden dan het werkelijk aangekochte, heeft beklaagde zich schuldig gemaakt aan valsheid in
geschriften. De materialiteit van d.e
valsheid staat vast >>;
Overwegende dat het arrest, dat
door aldus op grond van bepaalde
f€dtelijke gegevens de in de conclusie uiteengezette, met de eerstbedoelde strijdige of andere gegevens
te verwerpen, regelmatig met redenen is omkleed; dat het de bewijskl·acht van eisers conclusie niet
miskent, nu niet blijkt dat het van
deze conclusie een uitlegging geeft
die met de bewoordingen ervan
onverenigbaar is;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat
het
tweede
onderdeel
betreft :
Overwegende dat, inzake valsheid
in geschriften, de feitenrechter op
onaantastbare wijze, in feite, oordeelt over het al dan niet bestaan
van het vereiste opzet om zichzelf o£
een ander een onrechtmatig voordeel te versch.affen;
Overwegende clat het arrest wettig beslist : « Het bedrieglijk opzet
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dat beklaagde zich een bewijs tracht
te verschaffen van een handelstransactie die niet aan de werkelijkheid beantwoordt en aldus andere
onregelmatigheden van allerlei aard
in de toekomst mogelijk maakt »;
· Dat het onderdeel, dat opkomt
teg€m de feitelijke beoordeling van
de rechter, niet ontvankelijk is;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat het valse stuk een
door de partijen ondertekende aankoopborderel is, luidens hetwelk
eiser verklaart van Krikilion Roger
«'''een knapper met bilbreuk ,, te
hebben gekocht voor de som van
3.180 frank, terwijl, blijkens de vaststellingen van het arrest, het aangekochte dier in werkelijkheid een
volwassen koe met een verplaatste
lebmaag was, van een veel hogere
handelswaarde; dat het arrest vaststelt dat eiser door het opmaken
van het valse aankoopborderel onregelmatigheden van allerlei aard in
de toekomst mogelijk maakt; dat
het derhalve impliciet doch zeker
beslist dat het aankoopborderel
degenen aan wie het werd voorgelegd kon overtuigen van de erin
valselijk omschreven. koopovereenkomst; dat het bedoelde aankoopborderel derhalve een geschrift is in
de zin van artikel 196 van het
Strafwetboek;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat de feitenrechter
onaantastbaar, in feite, oordeelt
over het al dan niet bestaan van een
mogelijke schade;
Overwegende dat het arre.st vaststelt dat eiser, door het opms.ken
van het valse aankoopborderel,
onregelmatigheden van allerh>i aard
in de toekomst mogelijk m&.&.kt; dat
het aldus ondubbelzinnig besEst dat
de valsheid schade kon veroorzaken;

Overwegende dat het arrest er
weliswaar aan toevoegt « dat daardoor schade aan derden kon worden
berokkend, wordt gei1lustreerd door
het proces dat thans gevoerd
wordt », O.och deze redengeving ten
overvloede is gegeven;
·
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 197, 213 en
214 van het Strafwetboek,
doordat het arrest eiser Wegens
gebruik van valse stukken veroordeelt,
terwijl ·het ter zake niet bewezen is
dat van het van valsheid betichte stuk
enig " gebruik » werd gemaakt; de
constitutieve elementen van het misdrijf
van « gebruik » van een vals stuk,
gebaseerd op de voormelde artikelen 197;
213 en 214 van het Strafwetboek, ter
zake niet aanwezig zijn; door die
artikelen 197, 213 en 214 van het Strafwetboek aan te houden als wettige basis.
voor de veroordeling, het hof van beroep,
als feitenrechter, in zijn appreciatie de
gebruikelijke betekenis van de termen
van de strafwet miskent; dienvolgens de
veroordeling, gegrond op een verkeerde
toepassing van de strafwet, nietig is :

Overwegende dat het arrest eisel:
tot een enkele straf veroordeelt
wegens de aangehouden feiten van
valsheid in geschriften en gebruik
van een vals stuk;
Overwegende dat, nu de aldus
uitgesproken straf wettelijk is verantwoord door het bewezen verklaren van' de valsheid in geschriften,
het middel, dat slechts opkomt
tegen : het aanhouden van het
gebruik van het valse stuk, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
Over het middel ambtshalve afgeleid uit de schending van artikel 6
yan de wet van 27 juli 1871 :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser geboren is op
21 februari 1956 en dat de te zijnen
laste bewezen verklaarde feiten
gepleegd werden op 16 december 1976; dat eiser toen nog minderjal·ig was;

-646is tegen de correctionele rech~bank
· CJverwegende dat het arrest nietwaarbij te z~inen laste vervolgmge!l
temin ter invordering van de kosten
aanhangig zijn, en berust op feiten die
van de strafvordering die eiser ten
niet op de gellele rechtbank, doch
laste worden gelegd, de lijfsdwang
enkel op de voorzitter van een correcuitspreekt;
tionele kamer betrekking hebben (1).
Overwegende dat de lijfsdwang
(Artt. 542 en vlg. Sv.)
niet mag worden uitgesproken
Wi·akina wordt voorgedragen bij een
tegen een veroordeelde wegens fei- 2" aide
di: wordt neergelegd ter gJiffie
ten die hij heeft gepleegd toen hi;
van het aerecht waarbi}. de zaak aannog minderjarig was;
hangig ls (2). (Impliciet.) (Art. 835
Ger.W.)
· En overwegende, voor het overige,
dat de substantiele of op straffe van
(ASSELBERGH)
nietigheid voorgeschreven rechtsARREST
vormen in acht zijn genomen en. de
beslisfjing overeenkomstig de wet is
HET HOF; - Gelet op het ver.,..
gewezen;
wekschrift door eiser ter griffie van
het Hof op 5 januari 1979 neergeOm die redenen, vernietigt het legd;
bestreden arrest in zoverre het ten
Overwegende dat dit verzoeklaste van eiser de lijfsdwang uit- schrift strekt tot onttrekking van de
spreekt; verwerpt de voorzienin.g zaak aan de tiende kamer van de
voor het overige; beveelt dat van d1t Correctionele Rechtbank te Antwerarrest melding zal worden gemaakt pen, waarbij aanhangig is de te~en
op de kant van de gedeeltelijk eiser
ingestelde
strafvordermg
vernietigde beslissing; veroordeelt wegens bedrieglijke en eenvoudige
eiser in viervijfde van de kosten en bankbreuk, oplichtingen en andere
laat de overige kosten ten laste van misdrijven (zaak notitienummer
de Staat; zegt dat er geen aanlei- F 309h3) en tot verwijzing van de
ding is tot verwijzing.
zaak naar een andere rechtbank,
althans naar dezelfde rechtbank
6 februari 1979 2' kamer
Yoorzitter : ridder de Schaetzen, afde- anders samengesteld, wegens gewetlingsvoorzitter Verslaggever. : de h. tigde verdenking;
Delva - Gelijkluidende conclus1e van de
Overwegende dat de ter staving
h. Tillekaerts, advocaat-generaal
Advocaat : mr. De Cooman, Dender- van het verzoek aangevoerde verdenking slechts betrekking heeft op
monde.
de heer Deripainsel, ondervoorzitter
van de Rechtbank van Eerste Aan2' KAMER- 6 februari 1979
leg te Antwerpen, voorzitter van de
genoemde kamer, en niet op de
1° VERWIJZING VAN EEN RECHT- gehele rechtbank;
BANK NAAR EEN ANDERE- STRAFOverwegende dat dit verzoek geen
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING- VERvordering is tot verwijzing wegens
ZOEK VAN DE BEKLAAGDE GERICHT TEGEN
gewettigde verdenking zoals bepaald
DE CORRECTIONELE RECHTBANK WAARBIJ
in de artikelen 542 en volgende van
VERVOLGINGEN AANHANGIG ZIJN VERhet Wetboek van Strafvordering;
ZOEK DAT GEEN BETREKKING HEEFT OP DE
GEHELE RECHTBANK, DOCH ENKEL OP DE
Dat in de veronderstelling dat de
VOORZITTER VAN
EEN CORRECTIONELE
gronden
in het verzoekschrift aanKAMER -l\'IET ONTVANKELIJK VERZOEK.
gevoerd een reden zijn tot wraking
2° WRAKING

STRAFZAKEN

RECHTSPLEGING
1·

N1et nntvankel~jk is llet ve1•zoek van
ae beklaagde tot verw1jzing op grc:nd
.van gewett1gde verdenkmg, dat gencht

(l) Cass., 6 sept. 1977 (A.C., 1978, 24) en
noot 1, en 18 okt. 1978 (ibid, 1979, nr. 109).
(2) Z1e de an·esten vermeld m noot 1

-- 647-1~, De ;,J·aag 'of'een partij de onbeV.oegd~
heid van het gerecht heeft 6pgewor~
:zoals :blijkt. uit. de artikelen 828 ·en· . pen, hangt11iet af Vall de oJ7,1sch)'ijving
die zij aan bet Ferweermiddel beeft
·volgende van het GerechtelijkWetg'egeFen, mr;lar: van de we1*elijke
'b()ek;'
·
· ·
ii1hqud van de beti.yisNiig (1).. , _.·· ··'

:v~n genoe:mO.e rechter, het Hof hier:~an- niet .vermag kennis te nemen

:, D,gt,i{~t'.'vel;zoekniet. 9ntvank~lijk
is; , - .

Qm . idi~ . reO.enen, v~rwer:pt het
v.erzoek.;. yeroordeelt · eiser ,.in dE
:kosten ..
· '6, Jel?~·{\ari, l979 .
2• · kamec _
r ,

~ Vdorzitt~i; ·: ridder 'de. Sch<Jetzen,,
:lings\(oorzitt~I;.: ...,-, . Verslaggever. :

afged(3, h.
·J:?oon'c:7 Gelijfrluiciende conclusie van>de
.h .. Ti!Je!>;aerts, advocaat~gen.eraal.
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i1° BEV<JEGDHEID

EN

BEVOEGDHEID
STRAFZAKEN • GESCHiL Ii\'ZAKE BEVOEGDHEID -"BEGRIP

2°

BEVOEGDHEID ' . EN

. AANLEG

BEVOEGDHEiD ..2. STRAFZAKEN ~ ARREST
<c'vAN bE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING T.ER VERWERPING viw HET VERZET
. "VAN DE VERDACHTE TEGEN EEN BESCHIK·
KrN'a VAN n:E' RAADKAMER DiE. NA VRJJ.
··sPRAAK VAN ·DE TELASTLEGGING OMSCHRE\IEN1ALS lVIOORD .EN POGING TOT MOORD
. ·DOOR HETHOF,VAN.ASSISEN, HEM NAAR DE
J • ·CORF\ECTIONELE
. RECHTBANK
VERWIJST
:.WEGENS' OPZETIELIJKE'SLAGEN OF VERWONDINGEN · ZONDER HET OOGl\IERK OiVI' TE
DODEN MAAR 'MET DE,DOOD AL$ GEVOLG ~
• · ARREST EN BESCHIKKING DIE DE CONCLUSIE
'VERWERPEN WAARlN WERD BETOOGD DAT
VOOR DE RAADKAMER DE VORDEj:UNG TOT
VERWIJZ!i'i'G · ·: NAAR DE CORRECTIONELE,
. R'ECHTBANK Nll';T QNTVANKELI.JK WAS . ARREST NiET GEWEZEN· OVER DE )3EVOEQDHE!,l'l'VAN 'DE RAADKAMER'- BEGRIP1 . . .
' i -

3°

VOdRZIENING

·; 1 .,;-

IN

2" . Geen

besilssing inzake de bevoegdc
]Jeid 11an de onderzoeksgerechten as
bet m:rest van de kamer van. inbeschuldingstelling dat het verzet vim.d,e
verdachte 63gei1 een 'beschikking. vr{n
de raadkamer waarbij, na vdjspraak
Van ··de·. telastlegging ·omschrevei1 iils
moord en paging tot moord door het
hof, Fan assissen, de FeJ·dachte naar de
porrectionele rechtbank wordt venvezen wegens. OPZ((ttelijke slagen' of• Vel'~
~:~rondJngen zonde1.· bet oogme~* om .. te
d,ode11 Infial' met de dood als geV,olg,
niet ont11ar;kelijk Ferklaart en de con"
clusie ve1·weJpt · u;am··bi/ de wirdachte
dee.d .gelden dat ·hii aldus niet.'kon
worden trerwezen naar· de J:orrectiO"
.nele rec:htb81Jk; eneJ'Zljds, omdat · de
nieuwe 11ervolging gegrond was op ·hs.t
. dossier van de FerFolgingen. voor ]Jet
·hOI 1ran iissisen of op · efi!n ondervra:r
ging' na c1e Fh'jspraak en, c?nderzijds,
omdat de OJidei·zoeksgerechten gebondl;!n ' .waren door de omschnjFipg
« moord » die in het vorig arrest. tot
vel'Vdjzing naar het, hof Fan assisen
w'asaangeiwmen (2):
·
. , ;.

'3" Wanneer de beFo,egdheid ·.· va:n · cib
onderzoeksgerechteil' noch voor' de
raadkamer noch FOOl' de kame]· tilm
inbescbuldigi11gstellilig werd .betwJ;st,
is niet ·· ontvankelilk de I'O(Jrziening
v66r de eindbeslissi.ng tegen het arrest
va..ii de kamer van inbesclJ!!ldlgingstelling dat, zonde1· uitspraak te doen ove1·
een geschil inzake · bevoegdheid, he~
·verzet van de yeJ·dachte ··'tegen 'dfi
beschikking ·Fan de raadka'mer toz
verwijzing naai' de correctionele rechi~
bank n/et bntvankelijk verklaai-t (3).
(Ait, 416 Sv.)
. .
(CAiVIU) '

. CASSATIE ·

TER:VliJN- STRAFZJ1-KEN- ARREST VAN
KAM.~R VAN INBESCHULDIGI01'GSTELL1:'1G
DAi i'IET VERZET VAN DE VERDACHTE TEGEN
1
;
EE~ BESCHIKKI;\IG TOT. VERWI~Zl;\IQ. NAAR
. D~ ,CQRR)'<;:TIONI\;LE RECHT1:3A,JiiK :'lET 9NTVANKELI.JK VERKLAART- GEEN UlTSPRAAK
ovER EEN GESCHIL I:'i'ZAKE 8tvoE:an'm:m
:.,:VAN .DE ONDERZOEKSGERECHTEN -,. VOQR~ ZIENiNG V,AN DE VERQACHTE
m; EIND: 'J:lESLISSING _:: .~IET .ONy\IAN~ELIJKE VOQIJ,·
'; ZIENING . '
'
'
.
.
;, • '

. DE

vocm'

ARREST·

HET·.HOF;- Gelet ,op het .best~·e;
len
arrest,
op·. ·19
decem~
)er 1978 door het Hof van Eletoep: te
E:m (3) Cass, 30 nov. 1976 (A.C., 19'(7,
en d~ nQ(Jt, getekend .E.K.,, 25 en;
26. apn1 1917 (fb1d., ll79 .en 88?.1: vgL Ca~s.,
12 dec. 1978 (ibid., 1979, iii.' 206).
·
· ·"
. (1), (2)

.~71),~
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Gent, kamer van inbeschuldigmgstelling, gewezen :
Overwegende dat het arrest het
verzet niet ontvankelijk verklaart
dat eiser had gedaan tegen een
beschikking van de raadkamer
waarbij hij naar de Correctionele
Rechtbank te Gent werd verwezen;
Overwegende
dat,
krachtens
artikel -;!16 van het Wetboek van
Strafvordering, beroep in cassatie
tegen voorbereidende . arresten en
arresten van onderzoek of tegen in
laatste aanleg gewezen vonnissen
van dezelfde soort slechts openstaat
na het eindarrest of het eindvonnis,
behalve wanneer het cassatieberoep
gericht is tegen uitspraJ.::en over een
geschil inzake bevoegdheid;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest het verzet van eiser
tegen de beschikking van de raadkamer
tot verwijzing van eiser riaar de correctionele rechtbank niet ontvankelijk verklaart op grond : dat 'de verdachte
vruchteloos aanvoert : « 1" dat het openbaar ministerie ten onrechte overgegaan
is tot een nieuwe omschrijving van de
ten laste van de verdachte gelegde
feiten; en 2" dat de raadkamer niet
bevoegd was om haar beschikking van
23 o]j:tober 1978 te verlenen op grond van
de dos;;ierstukken ... voorafgaand aan
het verdict van het hof van assisen .van
23 maart 1978 »; dat de beide voormelde
middele11 de ontvankelijkheid van de
door het openbaar ministerie ingestelde
vervolgingen behelzen, doch niet de
bevoeg<;lheid van de raadkamer om
erover te beslissen; dat· pe verdachte
eveneens vruchteloos aanvoert : « de
feiten zoals ze door de onderv1·aging van
de verdachte door de onderzoeksrechter
op 27 april 1978 aan het Iicht gebracht
wei·den, ... bewijzen dat, zo zij gepleegd
werden, zij van criminel~ aard zijn en
toepassing vragen van de artikelen 133
en volgende van het Wetboek van Strafvordering, en de ra(ldkamer niet ten
gronde bevoegd was om te oordelen of a!
dan niet artikel 360 van het Wetboek van
Strafvordering mocht toegepast worde11
... , dat zulks uitsluitend tot de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling behoort »;

terwijl eiser in de conclusie die hij
genomen heeft voor het hof van beroep,
kamer van inbeschuldigingstelling, in
rechte · had voorgehouden : « L Aangezien de procureur-generaal ten onrechte
voorhoudt of althans meent te mogen
overwegen dat beklaagde voor de raadkamer nooit de bevoegdheid van dit
onderzoeksgerecht betwistte; .dat allereerst dieht te worden opgemerkt dat in
strafzaken de bevoegdheid tot de openbare orde behoort en een beklaagde
geen rechtsverval uit dien hoofde kan
oplopen, omdat hij de onbevoegdheid
van de strafrechter niet zou hebben
opgeworpen of opgemerkt; dat echter ter
zake het competentievraagstuk wei werd
opgeworjJen zoals uit de conclusie · voo·r
de raadkamer neergelegd blijkt en zoals
hierna wordt geamplifieerd; 2. ... dat de
raadkamer niet bevoegd was om haar
beschikking van 23 oktober 1978 te
verlenen op grond van de dossierstukken en elementen haar door het openbaar ministerie ter beschikking gesteld
en voorafgaand aan het verdict van het
hof van assisen van 23 maart 1978; reeds
uit dien hoofde de beschikking client te
worden teniet gedaan; 3. dat de raadkamer even min bevoegd was om 'kem1is te
nemen van de feiten zoals zij door de
ondervraging van de verdachte door de
onderzoeksrechter op 27 april 1978 aan
het Iicht gebracht werden; 4. ... dat de
raadkame1; ertoe gehouden is de strafrechtelijke identiteit van de omschrijving met de gepleegde feiten te onderzoeken, dat aan de raadkamer niet
gevraagd werd om zich over de opportuniteit van de vervolgingen uit te spreken, maar we! .om zich uit te spreken
over de kwalificatie van de feiten en
namelijk of deze feiten, zoals zij uit het
onderzoek blijken, in haar bevoegdheid
vallen; dat de raadkamer trouwens voordien op grond van hetzelfde feitenmateriaal de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling heeft verwezen en
het crimineel karakter van de feiten
heeft erkend, dat het feitenmateriaal nog
steeds hetzelfde is zodat de erkenning
van het crimineel karakter ongewijzigd
en definitief was en de raadkamer zich
onbevoegd diende te verklaren · oin · op
grond van hetzelfde feitenmateriaal, de
beklaagde n<~ai· de correctionele rechtbank te verwijzen >• :

Overwegende dat het middel
slechts ontvankelijk is in zoverre
het tot staving van een ontvankelijk
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ontvankelijkheid van het cassatieberoep aangaat, inzonderheid in
zoverre het een voor of door het
onderzoeksgerecht opgeworpen geschil omtrent de bevoegdheid van
dat gerecht betreft;
Overwegende dat het middel doet
gelden dat de kamer van inbeschuldigingstellin&· niet antwoordt op,
althans de bewijskracht schendt van
de conclusie die eiser heeft genomen in verband met een geschil
omtrent de bedoelde bevoegdheid;
Overwegende dat de vraag of de
onbevoegdheid van een gerecht is
opgeworpen, niet afhangt van de
omschrijving die een partij of de
rechtbank aan dat geschil heeft
gegeven, maar van de werkelijke
inhoud van de betwisting;
Overwegende dat de in het middel
Vermelde geschillen hierop neerkomen dat eiser, die, na vrijspraak
van de telastlegging omschreven als
moord en poging tot moord, door
het Hof van Assisen van OostVlaanderen, thans verwezen wordt
naar de correctionele rechtbank
wegens opzettelijke slagen en verwondingen zonder het oogmerk om
te doden maar met de dood als
gevolg en wegens opzettelijke verwondingen of slagen die een ziekte·
of een ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten
gevolge hebben gehad, stelde dat
1" de .raadkamer niet mocht verwijzen op grond van de stukken van
het vooronderzoek dat geleid heeft
tot het arrest van vrijspraak,
2" de raadkamer evenmin mocht verwijzen op grond van zijn ondervraging door de onderzoeksrechter verricht na het arrest van vrijspraak,
3" nu de vordering tot verwijzing
dezelfde feiten betrof als de vrijspraak door het hof van assisen en
deze feiten derhalve reeds bij arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling als crimineel waren gekwalificeerd bij de verwijzing naar dat
hof; de raadkamer door deze kwalificatie gebonden was;

Overwegende dat eiser aldus,
ondanks de bewoordingen van zijn
conclusie, niet de bevoegdheid van
de raadkamer aanvocht om de zaak
naar de feitenrechter te verwijzen;
dat hij evenmin stelde dat de raadkamer, door uitspraak te doen over
de vordering tot verwijzing, zich de
bevoegdheid van een andere rechter'
zou hebben toegeeigend; dat zijn
betoog erop neerkwam dat de vordering tot verwijzing niet ontvankelijk was wegens onregelmatigheden
in het onderzoek of wegens een
onregelmatige inverdenkingstelling
of wegens enig gezag van gewijsde;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
Dat het cassatieberoep gericht is
tegen een arrest dat slechts een
·voorbereidende beslissing en een
beslissing van onderzoek is en geen
uitspraak doet over een geschil
inzake bevoegdheid;
Dat het mitsdien voorbarig en
niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
6 februari 1979 2' kamer VooJ'Zitter : ridder de Schaetzen, afde.ingsvoorzitter Verslaggever : de h.
Delva - Gelijkluidende conclusie van de
h. Tillekaerts, advocaat-generaal
Advocaat: mr. De Baeck.

1' KAMER-

7 februari 1979

1° EXPLOOT VAN GERECHTSDEURWAARDER- AKTE VAN HOGER BEROEP
ORIGINEEL EN AFSCHRIIT VAN HET
EXPLOOT DIE EEN VERSCHILLENDE DATUM
VERMELDEN - NIETIGHEID - VOORWAARDEN.

2° HOGER

BEROEP BURGERLIJKE
ZAKEN - HOGER BEROEP INGESTELD BIJ
AKTE VAN EEN GERECHTSDEURWAARDERORIGINEEL EN AFSCHRIIT VAN HET EXPLOOT
DIE EEN VERSCHILLENDE DATUM VERMELDEN- NIETIGHEID- VOORWAARDEN.

-6501" en 2" De akte van de gerechtsdeurwaarder waarbij hager beroep wordt
ingesteld, is niet nietig, hoewel het
origineel van het exploot en het aan
de partij afgegeven afschrift een verschillende datum \fermelden, wanneer
de juiste datum \fan het afschrift kan
worden afgeleid uit de vergelijking
Fan de l!ermeldingen Fan dit afschrift
met die \fan het origineel (1) (Artt. 43,
45, 862, § 1, en 1057 Ger.W.)
(WAUTERS, VAN ONKELEN
T." LA ROYALE BELGE, N.V.)
ARREST

_HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 25 mei 1977 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
01fer het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 32, 43, 45,
707, 710, 862, 1042, 1056 en 1057 van het
Gerechtelljk Wetboek,
doordat het arrest het hoger beroep
ontvankelijk verklaart op grond· dat
dient in acht te worden genomen dat het
origineel van het door gerechtsdeurwaarder Alfons Brackeva ondertekend
exploot vermeldt dat, door deze akte,
verweerster aan de eisers verklaart
hoger beroep in te stellen tegen het
vonnis dat door de 12e · kamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel
werd geveld op 4 december 1972; dat
tussen de datum van het vonnis en die
van het afschrift van de betekening van
de akte van hoger beroep, een duidelijke
tegenstrijdigheid bestaat die haar oorzaak vindt in een !outer materiele vergissing gepleegd door de opstel!er van de
akte; dat inderdaad de raadsman van de
eisers een verklaring van verschijning
indiende op 8 januai'i 1973; dat daaruit
voortvloeit dat, v66r die datum, de akte
van hoger beroep reeds was aangetekend;
dat
de
verkeerde
datum
29 januari 1972 dient te worden verbeterd en door die van 29 december 19'72
vervangen te wor;den zoals in het origineel voor~komt,
terwijl, eerste onderdeel, wanneer de
datum van de akte van hoger beroep op
het origineel en het afschrift verschillen,
het gemis van overeenstemming · gelijk~
(1) Raadpl. Cass. 6' april 1936 (Bull. en
Pasic. 1936, I, 212), 7 jan. 1955 (Arr. Cass. 1955,
blz. 399) en 19 dec. 1969 (ibid, 1970, blz. 380);
verg. Cass. 23 jan. en 2 maart 1978 {ibid, 1918,
61G en 772).

staat met afwezigheid van elke datuin,
zodat het exploot nietig is (schending
van de artikelen 32, 43, 45, 1056 en
1057 van het Gerechtelijk Wetboek);
trveede onderdeel, het verzuim of de
onregelmatigheid van de datum van de
akte van hoger beroep de nietigheid van
de akte tot gevolg heeft, zelfs ·indien zij
de belangen van de partij die de exceptie opwerpt, niet heeft geschaad; · de
regel van artikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek immers niet geldt voor een
verzuim of een onregelmatigheid betreffende de vermelding van de datum van
de akte wanneer die noodzakelijk is om
de gevolgen van die akte te beoordE~len
{schending van de artikelen '70'7, 710, 862,
1042, 1056 en 1057 van het Gerechtelijk
Wetboek):

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan blijkt dat verweerster tegen
het vonnis, door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te
Brussel op
4 december 1972 gewezen, hoger
beroep heeft ingesteld bij e~n
exploot waarvan de ter hand van de
eisers gestelde afschriften als datum
29 januari 1972 dragen, . terwijl het
origineel als datum 29 decem~
ber 1972 draagt;
Overwegende
dat,
nu
hoger
beroep onmogelijk kan worden
ingesteld op een datum die aan de
uitspraak van het beroepen vonnis
voorafgaat, het hof van beroep. de
juiste datum van de proceshandeling mocht afleiden uit een ander
exemplaar .van het exploot, met
name het origineel dat ter griffie
van het hof van beroep wa~ neerge~·
legd;
Overwegende dat, nu uit wat
voorafgaat blijkt dat de · akte van
hoger beroep in waarheid .op
29 december 1972 werd betekend, de
eisers enkel deze datum in acht
konden nemen om de gevolgen
ervan te beoordelen; dat zij daarentegen zich niet op de bij ver;;chriF
ving · in de afschriften vermeiae
datum inochten beroepen;
'
Dat het midd~l naar recht faalt;
Over het tweede mjddel, afgeleid · uit
de schending v.an artikel 97 va:n ·:.·de
Grondwet,
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doordat het arrest de door de eisers
ingestelde vordering tot betaling van
schadevergoeding door verweerster verwerpt op grond dat de eerste rechter
verweerster veroordeelde omdat de verbalisanten twee remsporen van 17 meter
lang aan de wagen van eiser toeschreven;· dat echter na de aanvullende verklaring
afgelegd
door
Braat op
2 · april 1973, de hypothese door de
verbalisanten aangenomen niet meer als
materieel bewifs kan worden aangehouden; dat geen foutieve handelswijze, die
noodzakelijk in oorzakeli.ik verband met
het ongeval zou staan, ten laste van de
verzekerde van verweerster kan worden
aangenomen;
'telwijl de eisers in conclusie staande
hielden dat deze verklaring van Braat
niet in acht kon worden genomen,
omdat ze praktisch 5 jaar na de feiten
werd afgelegd, ,ze geheel in strijd was
met die welke hij oorspronkelijk, in
temp'oi·e · non suspecto, op 9 augustus '191?8, aari de politie had gedaan, en
omdat :Braat deze nieuwe verklaring had
afgelegd aan een autodeskundige, op wie
verweerstei· een beroep had gedaan na
het vonnis a quo; dat bet arrest deze
conclus{e geenszins beantwoordt :

Overwegende dat, in zoverre de
eisers in conclusie aanvoerden dat
de verklaring van
Braat van
2 april 1973 in strijd was met di¥
welke .hij tijdens de strafinformatie
had afgelegd, het arrest. hierop niet
antwoordt;
Dat het middel gegrortd is;
·Om· die red en en, vernietigt het
bestreden arrest doch enkel in
zoverre het over de grond van de
zaak uitspraak doet; verwerpt de
voorziening
voor
het
overige;
beveelt dat van het thans gewezen
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; houdt de
kosten. aan en zegt dat de feitenrechter · erover zal beslissen; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Antwerpen.

7 februari 1979 -

1' karher __:

Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Van
Leckwijck Gelijkluidende conclusie
van.·de. h. Leriaerts, .advocaat-generaal Advocaten: mrs. Houtekier, DeBruyn.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN -PERSONENBELASTING
AAN
DE
BELASTING ONDERWORPEN PERSONEN -'-- RIJKSINwONERS.

2" INKOMSTENBELASTINGEN BOEK

VAN

DE

WETINKOMSTENBELASTINGEN,

ART. 3, 1° -PERSONEN~ELASTING PL.'\ATS - BEG RIP.

WOON-..

3° INKOMSTENBELASTINGENBOEK

VAN

DE

WETINKOMSTENBELASTINGEN,

ART. 3, 1° - PERSONENBELASTING VAN HET FORTUIN,- BEGRIP.

" ZETEL

1" De

natuurlijke personen die hun
woonplaats of de " zetel van hun
fortuin » in Belgie hebben gevestigd,
zijn rijksinwoners en derhalve onder~
wo1pen aan de personenbelasting (1).
(Art. 3, 1", W.I.B.)

2" In de zin vap art. 3, 1", W.I.B. is de

woonplaats de plaats waaz' iemand
vrijwel bestendig of ononderbroken
gevestigd is (2).
3" In de zin van art. 3, 1", W.I.B. is de

" zetel van bet fortuin » de plaats
waaruit l1et fortuin beheerd wordt (3).
(PRADE T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN
FINANCIEN)
.
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestre...:
den arrest, op 30 juni 1978 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;'
Over ]let middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 3, 139 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(koninklijk besluit van 26 februari .1964)
en 97 van de Grondwet,
doordat bet bestreden arrest toegeeft
dat « verzoeker (thans eiser) beroeps-,
halve voortdurend in bet buitenland
verblijft "• maar niettemin beslist dat hij
niet kan beschouwd worden als nietrijksinwoner in de zin van artikel 139

(1) Raadpl. Cass., 7 sept. 1965 (Bull. en Pas.,
1966, I, 34).
·
(2) Raadpl. Cass., 27 april 1967 (A.C, 1967,
1047).
(3) Raadpl. Cass., 7 sept. 1965 (Bull. (eri P<ls,,
1966, I, 34).
.
.

-652van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, waardoor het impliciet beslist
dat hij een rijksinwoner is die krachtens
artilcel 3 van dat wetboek aan de perso-·
nenbelasting onderworpen is, welke.
bes!issing het arrest verantwoordt op
grand " dat zoals de bestreden beslissing
er zeer terecht op wijst, verzoeker (thans
eiser) aile uiterlijke tekenen van de
rijksinwoner vertoont : administratieve
domiciliering, ondertekening van huurovereenkomst, verzekeringen, water- en
electriciteitsverbruik,
bankrekening,
eigendom van een huis te Doornik; dat.
het verzoekschrift tot echtscheiding van:
1969 onder de omstandigheden waarin:
het werd ingediend niet aantoont ... dat
er geen woonplaats was te Braine, welk
verzoekschrift overigens slechts voor de
toestand op het einde van het aanslagjaar 1970 verhelderend zou kunnen zijn;
dat de omstandigheid dat verzoeker
beroepshalve voortdurend in het buitenland verblijft, niet volstaat om hem als
niet-rijksinwoner
in
de
zin
van
artikel 139 aan te merken >>,
terwijl hij die voortdurend - al is het
beroepshalve - in het buitenland verblijft, geen aan de personenbelasting
onderworpen rijksinwoner is maar wel
een niet-verblijfhouder die aan de belasting van de niet-verblijfhouders onderworpen is (schending van de artikelen 3.
en 139 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen); de door het bestreden
arrest aangevoerde omstandigheden niet
rechtens verantwoorden dat verzoeker,
ondanks zijn voortdurend verblijf in het
buitenland, toch zijn woonplaats in Belgie zou hebben gehad in de zin van
artikel 3 van het Wetboek (schending
van die bepaling);
en terwijl het arrest niet antwoordt op
eisers conclusie waarin hij op omstandige wijze had betwist dat de door de
administratie aangevoerde gegevens ter
zake dienend waren en daartoe onder
meer deed gelden " dat verzoeker ingeschreven stand in het bevolkingsregister
van Eigenbrakel tot hij op 31 december 1970 ambtshalve daarvan werd
afgevoerd; dat het feit zelf van die
afvoering evenwel bewijst dat verzoeker
reeds geruime tijd niet meer was gezien
op de plaats waar hij had gewoond ( ... );
dat het normaal is dat het huurcontract
voor het gebouw en de verschillende
huurovereenkomsten in verband met de
water-, gas- en electriciteitsvoorziening
alsook de verzekering in zijn naam·
werden aangegaan; dat na het vertrek
van verzoeker in dat alles geen verande-

ring behoefde gebi'acht te worden, vermits hij aanvaard had in de behoeften
van vrouw en kind te voorzien; dat de
echtgenote van verzoeker in 1964 en tot
in 1969 trouwens geen eigen inkomsten
··ad( ... ) zodat zij praktisch onmogelijk in
de plaats van haar man had kunnen
optreden ( ... ); dat het huis te Doornik
onder de hierboven beschreven omstandigheden werd aangekocht en het . hier
een gemeenschappelijk onroerend. goed
betreft dat bestemd is om aan het kind
een inkomen te verschaffen; dat verzoeker geen andere goederen in Belgie
heeft; dat de in een Belgische bank
geopende rekening slechts een transitorekening is die verzoeker enkel gestijfd
heeft voor zover dat nodig was om in de
onderhoudskosten van zijn vrouw en
zijn kind te kunnen bijdragen; dat het
fortuin van verzoeker zich elders, met
name in Zwitserland bevindt, en niet in.
Belgie maar vanuit het buitenland.
beheerd wordt >>, waaruit volgt dat het
bestreden arrest niet regelmatig met
redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

. Overwegende dat luidens artikel 3.
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen hij die zijn woonplaats
of de zetel van zijn fortuin in Belgie
gevestigd heeft, rijksinwoner is;
Overwegende dat de feitelijke
gegevens aan de hand waarvan het
al dan niet bestaan van die omstandigheid kan worden bepaald als
dusdanig tot de onaantastbare
beoordeling van de feitenrechter
behoren, maar d,at de juridische
omschrijving van die gegevens
onder de toetsing vallen van het
Hof;
Overwegende dat in de zin van de
belastingwet de woonplaats een feitelijke woonplaats is, die noodzakelijkerwijze gekenmerkt wordt door
een bepaalde bestendigheid of contimi!teit terwijl de (( zetel van het
fortuin », de plaats is van waaruit
het fortuin beheerd wordt en die
uiteraard door een bepaalde een-'
heid gekenmerkt wordt;
Overwegende dat de door het
middel
weergegeven
gronden
waarop het arrest steunt om te
verklaren dat eiser de hoedanigheid
van rijksinwoner heeft, die beslissing niet wettelijk verantwoorden;
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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
Jpdat de feitenrechter daarover uitspraak doet.

vaststelt dat de door hem verleende
lwlp noodzakeiJjk was voor de uitvoPring van het misdz'ijf(2), (Art. 66 Sw.)
3"

Aanzetten tot l1et plegen van een
misdJ'ijf bestaat en'n misdadig opzet te
doen ontstaan of dat opzet aan te
moedigen bij hem die het misdrijf zal
uiwoeren (3).
(SALERMO)

7 februari 1979 --,- 2" kamer - Vo01-zit-·
ter en · verslaggever : de h. Legros,
afdelingsvooriitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Velu, advocaatgeneraal ---:- Advocaten ;. mrs. Baltus,
Brussel; Fally.
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1° TAALGEBRUIK-

STRAFZAKEN - NIE-.
TIGHEID TEN GEVOLGE VAN SCHENDING VAN
DE TAALWET VAN 15 JUN! 1935 - LATERE,
NIET LOUTER VOORBEREIDENDE BESLISSING
OP TEGENSPRAAK- NIETIGHEID G]j:DEKT.

2° DEELNEMING AAN

MISDRIJVEN

BEZlT VAN VERDOVENDE MIDDELEN .VEROORDELING
VAN
DE
BEKLAAGDE
WEGENS DAT MISDRlJF OMDAT DE DOOR
HEM VERLEENDE HULP NOODZAKELlJK WAS
VOOR DE UITVOERING VAN HET MISDRIJF WETTELIJK VERANTWOORDE VEROORDELING.

3° MISDRIJF-

AANZETTEN TOT HET PLEGEN VAN EEN MlSDRlJF- BEGRIP.

1"

Nietigheid ten gevolge van schending
van een bepaling van de Taalwet van
15 juni 1935 wordt gedekt door de
Jatere, niet louter voorbereidende·
beslissing op tegenspraak, die zelf niet
Jijdt aan enige uit de schending van de
wet voortvloeiende nietigheid (1).
(Art.
40,
tweede
lid,
Taalwet
15 juni 1935.)

2" Regelmatig met redenen omkleed en

derhalve wettelijk 'verantwoord is de
beslissing waarbij de
beklaagde
wegens het bezit van verdovende middelell wordt vel'Oordeeld, wanneer zij

(1) Cass., 11 okt. 1977 en 17 jan. 1978 (A.C.,
1978, 195 en 597).
(2) Raadpl. Cass., 2 dec. 1975 (A.C., 1976,
415).

ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest,
op
8
december 1978 door het Hof van Beroep te
Brussel gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 11, 12 en
31 van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken,
doordat eisers verklaringen tijdens het
vooronderzoek en het onderzoek meermaals in het Frans werden opgetekend,
zonder dat daarbij een beroep werd
gedaan op de medewerking van een
beedigd vertaler,
tel'Wljl uit andere akten van rechtspleging blijkt dat eiser de Franse taal
niet voldoende kent :

Overwegende dat, nu voor de
correctionele rechtbank noch voor
het hof van beroep is opgeworpen
dat de artikelen 11, 12 en 31 van de
wet van 15 juni 1935 tijdens het
vooronderzoek en het onderzoek
waren geschonden, zoals in het
middel wordt aangevoerd, het vonnis en het arrest die op tegenspraak
gewezen zijn, die niet voorberei.dend zijn en zelf niet lijden aan een
uit de wet van 15 juni 1935 voortvloeiende
nietigheid,
krachtens
artikel 40, tweede lid, van voornoemde wet, de aangevoerde nietigheid dekken;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

(3) Raadpl. Cass., 23 ap;il 1956 (Bull. en

Pas., 1956, I, 887),

zie CoNSTANT «

Traite eJem.

de dr. pen. », dl. I, 595, nr. 540 en MARcHAL en
JASPAR, «

Droit criminel,

»,

97, nr. 254).

-654' Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de 'artikelen 6, 1 en 3,
littera d, van het Verdrag tot bescherming v.an de rechten van de mens en de
fundanientele vrijheden, 97 van de
Grondwet, 154, 189, 211 van het Wetboek
van Strafvordering en van het algemeen
beginsel inzake de rechten van de verdediging,
doordat, nu de genaamde Compadre
niet werd verhoord en de overheid ook
heeft geweigerd het nodige te doen
,opdat hij zowel in de loop van het
vooronderzoek en het onderzoek als
door de correctionele rechtbank en het
hof van beroep zou kunnen gehoord
worden, het voor eiser niet mogelijk was
zijn verdediging te verzekeren; de overheid die moet instaan voor de vervolging
en de berechting aldus, de rechten van
de verdediging heeft miskend alsmede
het recht van een ieder op een eerlijke
behandeling van zijn zaak en het recht
van de beschuldigde om de getuigen a
charge te doen ondervragen en de getui·gen a decharge te doen oproepen en te
doen ondervragen :

Ovenvegende dat noch uit het
arrest van het hof van beroep, noch
uit d,e andere stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan blijkt dat
de overheid geweigerd heeft de
genaamde Compadre te verhoren;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 66, 71 van het Strafwetboek,
2bis, §§ 1 en 3, en 3 van de wet van
24 februari 1921 zoals gewijzigd bij de
wet van 9 juli 1975,
doordat het hof van beroep eiser heeft
veroordeeld wegens het bezit van verdovende middelen,
terwijl, eerste onderdeel, die veroordeling nietig is, nu het hof van beroep
beslist heeft dat « Salermo heeft deelgenomen aan het misdrijf doordat hij tot
de uitvoering daarvan zodanige hulp
heeft verleend dat het misdrijf zonder
zijn bijstand niet had kunnen w:orden
gepleegd "• na te hebben overwogen dat
eiser slechts de rol van tussenpersoon
heeft · vervuld en dat de andere
beklaagde reeds vastbesloten was het
misdrijf te plegen;
tweede onderdeel, na te hebben overwogen dat de genaamde Compadre een
t.iP.gever voor de politie blijkt _!;e zijn en

dat de vaststellingen in het strafdossier
bewijzen
dat
een
bedrieglijk middel door een particulier werd
aangewend om een misdaad of een
wanbedrijf te doen begaan .>>, het hof van
beroep niet zonder tegenstrijdigheid kon
beslissen dat eiser niet werd aangezet
tot een misdrijf :

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest erop
wijst « dat door ermee in te stemmen als tussenpersoon koper en
verkoper van de drug met in elkaar
in contact te brengen, Salermo Galvez deelgenomen heeft aan hE;!t mis.,.
drijf, doordat hij tot de uitvoering
daarvan zodanige hulp heeft verleend dat het misdrijf zonder zijn
bijstand niet had kunnen worden
gepleegd >>;
Dat door vast te stellen dat de
door eiser verleende hulp nodig .was
om het misdrijf te kunnen uitvoeren, de rechter zijn beslissing regelmatig . met redenen omkleedt . en
wettelijk verantwoordt;
Dat het eerste onderdeel van het·
middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de aanzetting
tot een misdrijf erin bestaat he.t
misdadig voornemen hetzij op te
wekken hetzij aan te moedigen bij
hem die het misdrijf materieel zal
uitvoeren;
Overwegende dat het arrest erop
wijst « dat de aangevoerde aanzetting ongetwijfeld de vrijspraak van
de beklaagden zou kunnen hewerken, maar dan op vootwaarde · dat
de vrije wil van diezelfde beklaagden hierdoor dermate was bei'nvloed
dat zij ertoe kwamen misdrijven te
plegen waaraan zij eerst niet hadden gedacht, dat zulks in onderhavig geval zeker niet het geval is,
'vermits even goed .Salermo Galvez
zelf toegeeft dat de genaamde
Alvaro (Correa) met he:l,ll in de
« Puma >> contact heeft opgenomen
en bij hem ge!nformeerd heeft of
hij ieman4 kende die belangstelling

-655had voor de aankoop van cocai:ne ... nen omkleedt en wettelijk veranten dat hij onder die omstandighe- . wpordt door nader te bepalen
den de genaamde Compadre in con- waarin het verboden geachte wapen
'tact bracht met Correa », hij der- bestaat en door het onder te brenhalve vastbesloten was het misdrijf gen
in
de
opsomming
van
te . .plegen omdat hij « ermee de wapenen die door artikel 3 van
instemde hem die de drug te koop de wet van 3 januari 1933 verboden
aanbood (Correa) in contact te bren-. worden geacht;
gen met de mogelijke koper (ComDat het middel niet kan worden
padre) en hij het onderhoud bij- aangenomen.
woonde waarbij tussen de betrokke-Om die redenen, verwerpt de
nen de overeenkomst werd gesloten
voorziening;
veroordeelt eiser in de
waarvan. hij wel wis~ dat ze misdakosten.
dig was»;
7 februari 1979 2• kamer
· Overwegende dat door op grond
van die vaststellingen te ver klaren Voorzitter: baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidat de door eiser aangevoerde aan- dende
conclusie van de h. Charles, eerste
zetting tot het misdrijf niet bewezen advocaat-generaal - Advocaat : mr.
was, het hof van beroep zijn beslis- Demez, .Brussel.
sing
regelmatig
met
redenen
omkleedt en wettelijk ·verantwoordt;
2• KAMER - 7 iebruari 1979
Dat het tweede onderdeel van het
middel :niet kan worden aangeno- 1° JEUGDBESCHERMING - OVERTREDINGEN VAN WETTEN EN VERORDENINGEN
men;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van. de .artikelen 97 van de
Grondwet, 3, 4, 17 van de wet van
3 jap.uari 1933 op de .vervaardiging van,
de handel in en het dragen van wapenen
en op de handel in munitie, 163 en
185 van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het hof van beroep de tenlastelegging B bewezen verklaart zonder
iri zijn arrest te vermelden op grond van
welk reglement het verbeurdverklaarde
vool"Werp als verboden wapen dient te
worden beschouwd :

Overwegende dat het arrest ten
aanzien van eiser de tenlastelegging
B bewezen verklaart, zoals die in de
oorspronkelijke
dagvaarding
is
gesteld, ter zake dat eiser in het
bezit werd gevonden van een grote
fles traangas « Paralyser », dat een
verboden wa.pen is en niet een
wapen voor wandrek of voor verzameling; dat het arrest met verwijzing naar de beslissing van de
eerste rechter onder de toegepaste
wetsbepalingen artikel 3 van de wet
van 3 januari 1933 vermeldt;
Overwegemde dat bij ontstentenis
van een .conclusie de feitenrechter
zijn beslissihg regelmatig met rede-

INZAKE WEGVERKEER - VERVOLGINGEN TEN
LASTE VAN MINDERJARIGEN VAN MEER DAN
ZESTIEN JAAR EN MINDER DAN VOLLE ACHTTIEN JAAR EN VAN MEERDERJARIGEN OPENBAARHEiD VAN DE TERECHTZITTINGTOE TE PASSEN REGELS.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN- OPENBAARHEID VAN DE
TERECHTZITTING - VERVOLGINGEN WEGENS
OVERTREDINGEN WEGVERKEERSREGL., TEN
LASTE VAN MINDERJARIGEN VAN MEER DAN
ZESTIEN JAAR EN MINDER DAN VOLLE ACHTTIEN JAAR EN VAN MEERDERJARIGEN- TOE
TE PASSEN REGELS.

3° CASSATIE- OMVANG-

STRAFZAKENNIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING - VERNIETIGING DIENTENGEVOLGE VAN DE EINDBESLISSING OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING, ZELFS INDIEN DE VERNIETIGING VAN
DE BESL!SSING OP DE. STRAFVORDERING
AMBTSHALVE IS UITGESPROKEN . .

4° CASSATIE- OMVANG-

STRAFZAKENVERNIETIGING VAN DE BESLISSING WAARBIJ
DE BEKLAAGDE WORDT YEROORDEELD BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZICH NIET OF ALTHANS ONREGELMATIG IN CASSATIE HEEFT VOORZIEN - GEVOLGEN VAN DE VERNIETIGING T.A.V. DIE PARTIJ.
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Jeugdbeschermingswet 8 april 1965
heeft m.b.t. de dam·in bedoelde misdnjven het onderzoek van de vervolgingen ten laste van minde1jarigen
van meer dan zestien jaar en 1ninder
dan volle achttien jaar vo01· de
gemeenrechteli;k bevoegde gerechten
in raadkamer plaats; dit artikel is van
toepassing op die minde1jmigen, zelfs
als meerde1jarigen samen met hen b1j
eenzelfde exploot vo01· die gerechten
1vorden gedagvaard en vervolgd (1).
(Art.
96
Gw.;
art.
36bis wet
8 april 1965, gew. bij wet 9 mei 1972)

wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming zoals gewijzigd bij de
wet van 9 mei 1972 :

Overwegende dat het vonnis eiser,
geboren op 26 februari 1960, veroordeelt wegens een op 8 maart 1977
begane overtreding van het Wegverkeersreglement na de zaak in openbare
terechtzitting
te
hebben
behandeld;
Overwegende dat krachtens artikel 36bis, tweede lid, van de wet
van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming, zoals gewijzigd
3" De vernietiging, op de i1iet beperkte
bij de wet van 9 mei 1972, het
voorziening van de beklaagde, van de
onderzoek voor het krachtens het
beslissi~l[( op de strafvordering brengt
vennetJging mede van de eindbeslis- gemeen recht bevoegd gerecht van
sing op de tegen die eiser ingestelde de vervolgingen tegen minderjariburgerlijke rechtsvordering die het gen van meer dan zestien ja::,r en
gevolg is van de eerste beslissing, ook minder dan voile achttien jaar oud,
al is die vernietiging ambtshalve uit- in de gevallen bij deze wetsbepaling
gesproken (2).
bepaald, in de raadkamer plaatsheeft;
4" Wanneer de beslissing tot veroordeling van de beklaagde op diens voorDat die bepaling, die ter bescherziening WOJ'dt vernietigd en de buraer- ming van de minderjarigen is genarechtelijk aansp1·akelijke partij ';ich. men, op hen van toepassing is zelfs
niet of althans onregelmatig in cassa- wanneer meerderjarigen samen met
tie heeft voorzien, heeft de beslissing
waarbij die partij VOOJ' de vemordeling minderjarigen bij een zelfde exploot
van de beklaagde burgen·echtelijk voor die gerechten zijn gedagvaard
aansprakehjk wordt verklaard, geen en hiervoor terzelfdertijd worden
vervolgd;
bestaansreden meer (3).
(TOSCANO R .. TOSCANO lVI. T. P!RSOUL)
ARREST ( verta]ing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis op 3 oktober 1978 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Namen;
I. Op de voorziening van Romeo
Toscano, beklaagde :

A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering jegens eiser :

B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering jegens
eiser :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering jegens eiser de vernietiging
meebrengt van de beslissing op de
tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, die het gevolg is
van de eerstbedoelde beslissing;

II. Op de voorziening van Martino
Toscano, burgerrechtelijk aansprakelijke partij :
Over het middel, ambtshalve afgeleid ·
Overwegende dat uit de stukken
uit de schending van artikel 36bis van de waarop het Hof vermag acht te
· slaan, niet blijkt dat eiser zijn
(1) en (2) Cass., 23 dec. 1974 (A.C, 1975, 481) voorziening heeft doen betekenen
aan de partijen tegen wie zij gericht
Raadpl. Cass., 6 jan. 1975 (ibid, 1975, 506).
is;
(2) Cass., 20 sept. 1977 (A.C, 1978, 82).
Dat de voorziening derhalve niet
(:Q Cass., 20 sept. 1978 (A.C, 1978, 82),
ontvaukelijk is;
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Overwegende ech~er dat, wegens
RINGEN VAN EEN VERBALISANT - BEWIJSde vernietiging, op de voorziening
WAARDE ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.
van Romeo Toscano, beklaagde, van
de veroordelingen op de tegen hem 2° CASSATIE.- BEVOEGDHEID - STRAFZAi:ngestelde strafvordering en burgerKEN - MIDDEL TEN BETOGE DAT DE RECHlijke rechtsvordering, de beslissing
TER DE GEGEVENS VAN D9.ZAAK VERKEERD
waarbij Martino Toscano voor die
HEEFT BEOORDEFjLD HET HOF IS NIET
veroordelingen
burgerrechtelijk
BEVOEGD OM DAARVAN KENNIS TE NEMEN.
aansprakelijk wordt verklaard, haar
3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFzAKEN
bestaansreden verliest;
STRAFVORDERING CASSATIEBEROEP
II. Op de voorziening van Martino
TEGEN DE BESLISSING VAN HET VONNISGEToscano en Anna Neneleo, burgerRECHT - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING
lijke partijen :
HEEFT OP HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK
EN NIET OP DE BEVOEGDHEID 'VAN HET
Overwegende dat uit de stukken
GERECHT- NJET ONTVANKELIJK iviiDDEL.
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eisers hun 1" Als in de sti:afzaken de w?t geen
voorziening hebben doen betekenen
bJfzonder bewijsmiddel oplegt, beooraan de partij tegen wie zij gericht
deelt de rechter in Ieite en derhalve
op onaa.ptast~a1·e wijze .de bewijsis;
waarde van de opeenvolgende verklaDat de voorziening derhalve niet
ringen van een .verbalisan t ( 1).
·
ontvankelijk is;
2"
Het
Hoi
is
niet
bevoegd
o~
na
te
Om die redenen, vernietigt het
gaan of de rechte1· de hem voorgefegde
bestreden arrest in zoverre het uitgegevens t'ran' de zaak al dan· niet
spraak doet over de strafvordering
verkeerd heeft beo01·deeld (2). (Art. 95
en de burgerlijke rechtsvordering
·.
'
Gw.)
jegens Romeo Toscano; verwerpt de
voorziening voor het overige; zegt 3" Niet ontvankellfk, tot staving van een
cassatieberoep tegen de. besli?sing wm
dat de beslissing waarbij Martino
het vonnis-gerecht, is een middel dat
Toscano burgerrechtelijk aanspraenkel betrekking heef't op het voorbekelijk wordt verklaard voor de tegen
reidend onderzoek en niet op • de
Romeo Toscano uitgesproken verbevoegdheid (3).
oordelingen, evenwel haar bestaans(WARNIER)
reden verliest;
ARREST
( vel'taling)
Beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslisHET HOF; - Gelet op het bestresing;
de.p. vonnis op 21 november 1978 in
-- Veroordeelt de burgerlijke par- hoger beroep gewezen door de Cortijen Martino Toscano en Anna rectionele Rechtbank te Brussel;
Neneleo ·in de kosten van hun
Over het eerste middel, afgeleid uit de
voorziening; laat de andere kosten
schending van de artikelen 9 en 97 van
ten laste van de Staat; verwijst de de
Grondwet,
aldus beperkte zaak naar de Correcdoordat,
ter verwerping van het vertionele Rechtbank te Dinant, zitting weer van eiser,
die beweerde dat hij met
houdend in hoger beroep.
de feiten van de tenlaste~eggingen niets
7

februari

1979

-

2•

kamer

-

Voonitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Charles, eerste

uitstaande had, en damtoe aanvoerde
dat het vrij onw<}arschijnlijk wasdat een
autobestuurder, wie hij ook moge zijn,
zich zou veroorloven bij het zien van een

advocaat-generc>"'L

2'

KAMER -

1° BEWIJS -

7 februari 1979

-I

BEWIJS DOOR GETUIGEN
STRAFZAKEN - OPEENvOLGENDE VERKU\-

(1) Raadpl. Cass., 19 feb. 1973 (A.C., ).973,
610).
(2) Cass., 22 mei 1973 (A.C., 1973, 926).
(3) Cass., 27 apl-41 1976 (A.C., 1976, 968\.
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wachtmeester in uniform te claxonneren,
. Over het tweede middel, hieniit afgemet de armen te zwaaien om ·de rijks- leid · dat het vo·nnis zijn beslissing niet
wachter vlug uit de weg te doen gaan en regelmatig met i·edenen omk]eedt,.
op . de koop toe zou pogen heJ;n te
doordat tegen het verweer· van eiser
bve:rrijden, door de rechtbank in hager die gewag maakte van de tegeri.strijdigberoep wordt gezegd << dat in dat opzicht heid die voortvloeit enerzijds uJt .het feit
kan worden volstaan met erop te wijzen dat de. processen-verbaal van de rijksdat de verbalisant in burger was ''•
w:acht vermelden dat het voertuig yari de
tiHwijl, ~fschoon uit ·de in het p~·o~es- overtreder rood is, anderzijds uit .het feit
verbaal nummer 353 van ·7 februari 1978 dat eisers wagen blauw is, · door de
vermelde verklaringen van de verbali- rechters in boger beroep wordt inge~
sant blijkt dat hij bij ;;;ijn optreden in bracht' dat de door de . verbalisanten
:burger was, het ·oorspronkelijk proces- · begane vergissing te wijten is ' aan de
verbaal . nummer 3288 van 26 rio- verandering van de klem:en onder
.v~mber 1~77 vermeldt dat de v~~·balis~mt invlo~d van het kunstlicht,,
de misdrijven vaststelde terwijl hij in
terwijl, hoewel het juist . is dat
uniform was,
bepaalde so01·ten van kunstlicht de kl~u:.
· waaruit volgt· dat een van 'die beide. ren kunne:ri veranderen, hier nochtans
processen-verbaal, die de eriige bewijs- · gemakkelijk kan worden n'agegaari dat
elementen van de ·misddjven opleveren, de open bare verlichting op de plaats
een valsheid bevat, dat de veroordeling waar de feiten werden vastgesteld, de
·van eiser slechts op een vals stuk berust k!euren niet meer, verandert dan ..enige
en dat het vohnis zijn ·beslissing niet ·andere openbare' verlichting en dat .de
.wettelijk verantwoordt :
open bare verlichting bepaalde kleureri
weliswaar .zachter kan makeri: maar: ze
. a) In zoverre , het middei· zich niet kan veranderen, tenzij die verJich~
:beroept op de, schending .van ting niet in overeenstemming is met de
artikel 9 van de. Grondwet :
reglementering ter z,ake :
. . ..
Overwegende dat eiser niet aan,geeft waarin het vonnis die grond'IJ'{etteiijke bepaling zou hebben
geschonden; ·
' · Dat het middel in dat opzicht niet
ontvankelijk is;

· Overwegende dat het vonnis erop
wijst dat' (( zonder twijfel, .,. ' het
proces-vetbaal gewag· maakt van
een rode wagen, terwijF de wagen,
van beklaagde (thans eiser) · blauw
is, maar ... dat de' kleuren ·onder
invloed van het kunstlicht ,dermate
b) In zoverre · het middel de veranderd zijn dat een vergissing
schending' .van artikel 97 van de van de verbalisant aannemelijk is »;
Grondwet aanvoert :
. Dat het vonnis · met die oyerwegingen antwoordt op net in het
. Overwegende clat het door eiser middel vermeld verweer van eiser;.
·'aangevoerde
proces-:verbaal
van
.. Dat het middel in dat. 0 pzicht
7 februari 1978 vermeldt dat de feitelijke .grondslag mist;.
verbalisant ten gevolge van een
Overwegende dat het middel· voor
•Vergetelheid nagelaten heeft in het het overige feit en recht .vermengt
.oorspronkelijk proces-verbaal van en niet ontvankelijk is;
26 november 1977 te vermelden dat
Over het derde middel, hieruit Mgeleid
-hij bu'l:gerkledij droeg toen hij de dat .de verbalisant in zijn proce;ssen~
.:feiteri vaststelde;·
verbaal nr. 353 van 7 februari. 1978"en
Ove't'wegende dat,' Wanneer i'n nr. 787 van 15 maart 1978 gewelgei'd
~trafiaken de wet geen bijzonder heeft te antwoorden op eisers beqenkinhewijsmiddel voorschrijft, de feite!f- gen omdat die bedenkingen in.h<?tFrans
rechter op onaantastbare wijze in waren gesteld·en onleesbaal'·wareQ.,.
feite de bewijswaarde van de opeenterwijl erierzijds eiser 'het 1·echi had
,volgende verklaringen van een ver- Frans te schrijven en anderzijds 'zijn
balisant beoordeelt; .
. .·
bedenkingen leesbaar waren :
Dat, .. nu het middel tegen die
Overw~gi:mde dat uit g~~n enkel
beoordeling opko'mt, het niet ont- stuk blijkt dat eiser .voor de vonnis,vankelijk .is; ·
.gere,chten de thans aangeklaagde
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P.t:1J?.;

'

'

Dat, nu het .middel geen verband
houdt met <;le bevoegdheid . en uitsluitend · het vooronderzoek betreft,
het.. niet . voor de· eerste maal voor
B.et .Hof kan worden aangevoerd en
derhalve niet ontvankelijk is;
'~En oveiwege:ride dat de' substantiele ()f op .straffe van ' riietigheid
voorgeschr'even .· rechtsvormen in
c,t~ht zijn genomen en de besli.ssing
overeenkomstig de wet is gewezen;
die re<lenen, ' verwerpt 'de'
vobrziening; · veroordeelt eiser .in de

' ' pm ',

~qsten.

·7· februaTi . 19'79·
2" kamer
·voorzitter : baron Richard, voorzitter Ve1:slaggevei· ·: de· h: Shanard - GeHjkluidende co!Jclusie van· de h. Charles,
eerste advocaat-generaal - Advocaat
mi.'.. J ..·Tibau-Beernaert, Brussel.
2"1}1\MER'-7

fehruari l979

.. (•

2" In strafzaken is een nietigheid ten
gevolge van een onregelmatigheid
1. v.m. de eed van getuigen, deskundigen en to/ken gedekt, wanneer een
ander vonnis of arrest op tege~sp1:aak,
dan dat waan'n een maatreaeJ van
inwendige aard wordt gelast, gewezen
1s zonder dat de nietigheid door een
der partijen is aangevoerd of door de
rechter ambtshalve is uitgesproken (2).
(Art. 407 Sv., aangevuld bij het enige
artikel van de wet van 22 juni 1976.)
3" De vaststelling van een .overtreding

van het Wegverkeersreglement zonde1'
identificeling van de bestuurder van
het voertuig stelt de houder van de
numme1plaat van dat voertuig, waarvan het nummer is opgenomen, strafrechteiljk aansprakelijk VOOJ' de overtreding, tenzij hi); indien, de overtreding aan een derde te wijten is, de
dader ervan bekend maakt, VOOJ' zove1·
hij daartoe niet door overmacht -verbinderd is, althans niet bew1jst dat e1·
een vergissing schuilt in de ve1melding van het pla~tnwnmer (3).
.(DRIES)

L" TAALGEBRU1K.- STRAFZAKEN- NIE-

ARREST ( vertafing)

.. TIGHEID TEN GEVOLGE VAN SCHENDING VAN
,:-);,E·(l'AALWET VAN 15 JDNI 1935 ~ LATERE,
,.. NIET .LODTER VOORBEREIPENDE BESLISSING
c' OP ;rEGENSPRAAK,- NIETH}HEID GEDEKT.

H.ET HOF; - Gelet op het bestre'den voimis, op 4 december 1978 in
hager berqep gewezen door de Correctionele Rechtban:k te Verviers;

2~' 'VONNiSSEN

ARRESTEN

EN.

. __:' STRAFZAKEN
GETUIGEN, DESKUNDIGEN, TOLKEN ' - NIETIGHEDEN l.V.M. DE
DOOR HEN. AF TE LEGGEN EED '- 'ANDERE
BESLISSINGEN OP TEGENSPRAAK DAN EEN
')£ESLISSING VAN. ll)IWENDIGE AARD -. i'j'IE.
.
• · ·TIGHEID GEDEKT.

O~ERTREDING .·BESTUDRDER VAN -EEN NIET GEIDENTIFICEERD. VOERTU!G - HODDER VAN DE NUM, MER,PLAAT - STRAERECHTELIJKE AANSP.RA·: .l(EL:IJKHEID ·vAN DE HODDER .VAN DE NDM•. MERPLAAT -UITZONDERINGEN.
3? WEGVERKE.ER -

.

'

'

1"; Nietigheid··ten gevolge. van··schending

,t,an een bepaling van de Taalwet van
15 juni 1935 w01·dt gedekt do01· de
_)atere, niet. Joute1: .voorbereidende en
· op tegenspraak gewezen beslissing, die
··zelf niet lijdt aan enige uit de schending van die wet voortvloeiende !Jietig. · /:ieid'(1). (Art. 40, tweede lid, Taalwet
:15 jU:ni 1935;)
.
· ·
-. (1) Cass., 11 okt. 1977 en 17jan. 19.78 (A.C.,
i978, ..195 en 597) en 7 feb. 1979 (ibid., 1979,

·nr: 3o1.

·

Over het eerste. middel, afgeleid uit de
schending van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtsza..:
ken,
·
.
doordat de correctionele rechtbank
steunt op een brief van eiser aan de
politie te Malmedy en op een staat van
inlichtingen van de gemeente Amel,
welke beide stukken in het Duits zijn
gesteld en niet zijn vertaald,
terwijl de rechtspleging in het Frans
werd gevoerd :

· ·

·

Overwegende dat, nu de. in het
middel aangevoerde schending yan
de rvet van 15 juni 1935 voor de
co~Tectionele
rechtbank niet is
opgeworpen, het vonnis dat niet
voorbereidend is, dat op tegenspraak is gewezen en zelf niet lijdt
(2) Cass., i7 en 25 jan: 1977 (A.C., 1977,
550 en 587).
(3) Cass., 22 juli 1960 (Bull. eli Pas., 1960, I,
1269).
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gewijzigd
bij
de
wet
van
22 juni 1976, heeft gedekt;
Dat het middel naar recht faalt;

aan een uit de schending van de
wet van 15 juni 1935 voortvloeiende
nietigheid, krachten;; artikel 40,
tweede lid, van voornoemde wet, de
aangevoerde nietigheid dekt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het tweede mjddel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat de correctionele rechtbank
vermeldt dat de onregelmatigheid van de
door
de
getuige
Remacle
op
22 maart 1978 ter zitting van de politierechtbank te Malmedy afgelegde eed
rechtgezet
werd door het op
12 april 1978 op tegenspraak gewezen
vonnis van die rechtbank,
terwjjJ dat
vonnis geen enkele
« rechtzetting , heeft aangebracht :

Overwegende dat enerzijds uit het
vonnis blijkt dat in de in het middel
vennelde overweging, het woord
« rechtgezet » verbeterd werd in het
woord « gedekt »; dat die verbetering niet goedgekeurd werd en als
ongedaan moet worden beschouwd;
Overwegende dat, ook al heeft de
correctionele rechtbank het in het
middel vermelde :woord gebruikt,
dan nog uit de context van zijn
vonnis duidelijk blijkt dat de rechter daarmee heeft willen uitdrukken
dat de ontegelmatigheid van de
door de getuige Remade ter zitting
van de politierechtbank afgelegde
eed, gedekt was door het op
12 april 1978 op tegenspraak gewezen vonnis. van die rechtbank;
Overwegende dat eiser overigens
voor de eerste rechter de nietigheid
niet heeft aangevoerd die voortvloeit uit een onregelmatigheid in
de door de getuige Remade ter
zittirig van de politierechtbank afgelegde eed; dat de eerste rechter die
nietigheid
evenmin
ambtshalve
heeft uitgesprokep.; dat, derhalve,
zoals de correctionele rechtbank
heeft beslist, het op 12 april 1978 op
tegenspraak gewezen vonnis van de
politierechtbank, dat geen maatregel
van inwendige aard is, de aangevoerde nietigheid, overeenkomstig
artikel 407, derde lid, van het Wet-

Over het derde mjddel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
daordat de correctionele rechtbank ter
veroordeling van eiser beslist dat laatstgenoemde tot plicht had, bij de ont~
vangst van het afschrift van het oorspronkelijk proces-verbaal, aan de overheid die de vervolging moet instellen, de
identiteit te doen kennen van de persoon
aan wie hij zijn voertuig had toevertrouwd;
tel'wjjJ geen enkele wetsbepaling die
verp!ichting aan de beklaagde oplegde :

Overwegende dat, wanneer een
overtreding van het Wegverkeersreglement vastgesteld is zonder dat
de bestuurder van het voertuig ge'identificeerd is, de houder van de
nummerplaat van dat voertuig,
waarvan het nummer werd opgenomen, strafrechtelijk aansprakelijk is
voor het misdrijf, met dien verstande dat deze laatste verplicht is,
indien het misdrijf door een derde
begaan werd, de dader ervan te
doen kennen, tenzij hij daartoe door
overmacht verhinderd is of ·tenzij
hij bewijst dat een vergissing werd
begaan bij de vermelding van het
plaatnummer;
Overwegende dat, zonder daarbij
te betwisten dat het in het oorspronkelijk proces-verbaal ge'identificeerde · voertuig met inschrijvingsnummer A P 726 op de dag
van
het
misdrijf,
zijnde
3 november 1977, zijn eigendom
was, eiser in zijn condusie in hager
beroep betoogde dat dit voertuig
ook nog door vijf andere personen
werd bestuurd, wier namen hij trouwens heeft opgegeven zodat het
misdrijf door een derde kon zijn
begaan; dat hij niet heeft aangevoerd dat. hij door overmacht verhinderd was om de persoon die zijn
wagen op de dag van de feiten
bestuurde, aan te wijzen;
Overvyegende dat, derhalve, door
te vermelden dat, ofschoon eiser dat
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voertuig op 3 november li)Ti met
CO?\:CLUSIE VOOR DE RECHTER IN HOGER
BEROEP BESLISSING VAN DE EERSTE
zelf bestuurde, « hij tot plicht had
REOITER WAARIN OP DIE CO:'>ICLUSIE WORDT
dit bij de ontvangst van het
GEANTWOORD
RECHTER IN
HOGER
afschrift van het proces-verbaal te
BEROEP DIE VERWIJST NAAR DE REDENEN
melden aan de politie van Malmedy
VAN DE EERSTE RECHTER - REGELMATIG
en de identiteit te doen kennen van
GEi\!IOTIVEERDE BESLISSING.
de persoon aan wie hij zijn voertuig
had toevertrouwd; dat hij evenwel 5° HUUR VAN GOEDEREN - HUURniets dergelijks heeft vermeld in de
OVEREENKOfiiST IN BET ALGEMEEN - HUURDER DIE ZIJN HUURGELD NIET BETAALT _:_
door hem op 20 november 1977 aan
RECHTER DIE BESLIST . DAT HET FElT EEN
de politie van Malmedy gerichte
ZWARE TEKORTKOMING VAN DE 1-IUURDER
brief "• de rechters in hoger beroep
AAN ZIJN VERPLICHTINGEN OPLEVERT hun beslissing regelmatig met redeWETTELI.JKHEID.
nen omkleden en hun beslissing
wettelijk verantwoorden;
6° OVEREENKOMST - " EXCEPTIO NON
ADIMPLETI CONTRACTUS , - DRAAGWIJDTE
Dat het middel niet kan worden
VAN DE REGEL.
aangenomen;
En overwegende dat de substan- 7° HUUR VAN GOEDEREN - HANDELSHUUR tiele of op straffe van nietigheid
ART. 11, III, VERVAT IN DE
WET 30 APRIL 1951- VERPLICHTINGEN VAl\
voorgeschreven rechtsvormen in
DE HOOFDHUURDER EN VAN DE ONDERHUURacht zijn genomen en de beslissing
DER TEGENOVER DE VERHUURDER - GEVOLovereenkomstig de wet is gewezen;
GEN VAN DE TUSSEN DE HOOFDHUURDER EN
ONDERHUURDER GESLOTEN OVEREENKOMST
OP HUN VERPLICHTINGEN TEGENOVER DE
VERHUURDER.

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
7 februari 1979 2' kamer Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Charles, eerste
advocaat-generaal Advocaat : mr.
J. de Beer de r -•u•r, Verviers.

8° AFSTAND-

9° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - AFSTAND VAN EEN RECHT KAN
SLECHTS WORDEN AFGELEID UIT FElTEN DIF
VOOR GEEN ANDERE UITLEGGING VATBAAR
ZIJN - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL.

1" KAMER -7 februari 1979
1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT GEEN BETREKKING HEEIT OP DE BESTREDEN BESLISSING
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

2° CASSATIEMIDDELEN

AFSTAND VAN EENRECHT

-BEGRIP.

10° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

BURGERLIJKE ZAKEN- GEZAG VAN GEWIJSDEEERSTE VONNIS, EEN EINDVONNIS OVER EEN
PUNT EN_. EEN VONNIS ALVORENS RECHT TE
DOEN OyER EEN ANDER PUNT - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER DIE DE ZAAK VERDER
BEHAND)<:LT, OM VAN HET GESCHIL KENNIS
TE NEMEN- GRENZEN.

BURGERLIJKE ZAKEN MIDDEL DAT KRITIEK
OEFENT OP EEN BESCHIKKING VAN DE.
BESTREDEN BESLISSING WAARDOOR DE 1" Niet ontvankelijk is
.ElSER NIET KON BENADEELD WORDEN geen betrekking heeft
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
beslissing (1 ).
BURGER-· 2"
LIJKE ZAKEN - MIDDEL GEGROND OP BEPALINGEN OF RECHTSBEGINSELEN DIE NOCH
VAN OPENBARE ORDE NOCH DWINGEND ZIJN
- MIDDEL NIET VOORGELEGD AAN DE FEITENRECHTER EN WAAROVER DEZE OP EIGEN
INITIATIEF NIET HEEIT BESLIST NIEUW
MIDDEL- NIET ONTVANKELIJK l\i1IDDEL.

3° CASSATIEMIDDELEN

het middel dat
op de bestreden

Niet ontvankelijk wegens het ontb1·eken van belang is het middel dat
kritiek oefent op een beschikking van
de bestreden beslissing waardoor de
eiser niet kon benadeeld zijn (2).

(1) Cass., 3 okt. 1977 (A.C., 1978, 149).

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN ·-

(2) Cass., 3 dec. 1976 (A.C., 1977, 389).
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geen afbreuk doen aan de verp}jchtin,:
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk
gen van de hoofdhuurd(3r fill de ondertot· staving van een voorziening in
lmurder tegen de verhuurder.
burgerl~jke
zaken is het middel,
gegrond op wettel~jke bepajjngen of
rechtsbeginselen die nocl1 van open- 8" en 9" Krach tens een algemeen rechtsbeginsel wam·van, a.m. art. 1045; derde
bare orde nocl1 dwi11gend zijn, dat niet
lid, Ger, W., tof!passing inaakt, moet de·
aan de feitenrechter is voorgelegd en
afstand van een recht. strikt worden
waarover deze niet op eigen initiatief
uitgelegd en mag slechts tvorden afgei.
heeft beslist (!).
Jeid uit de feiten die voor geen andeJ·e
4" De rechter in hager· beroep die veruitlegging vatbaar zijn (4) ..
wijst naar de ]:edenen van de ee1·ste
rechte1; antwoordt aldus op de vom· 10" Wanhee1: een eerste vonnis definitief
hem genomen conclusie, waarin de in
uitspraak doet over sommige geschil~
eerste aanleg aangevoerde verweerpunten ·en het vonnis voor het·ovenge
middelen worden weergegeven, als me
een vonnis alvorens J'echt te, doe.q
redenen gepast antwoorden op het
bevat, kan de rechter die .de zaak
verweer in hoger beroep (2). (Art.
verder behandelt en over het geschil
97 Gw.)
beslist Het eerste vonnis, in zoveJ'l'e·
het een eindvonnis bevat, niet ivijzi-·
5" De rechter die vaststelt dat de huurgen, op straffe van schending van net
der de huurp1·ijzen niet heeft betaald,.
gezag van het rechterlijk ge;wijsde.
kan we_ttig beslissen dat zulks een
zware tekortkoming van de huurder (RUYSSEVELDT, HELLINCKX, BiliRCj<:NTJ,<ALE
uitmaakt, oak al heeft die·huurder een NINOVE N.V. T. WOUTERS, ROBYN, "sORRENTINO',
tijdel~jke genotsderving ondergaan, die
DE CONINCK J.,. DE CONINCK 'C:, DE CuYPER;
de verhuurder zo snel mogelijk heeft
JUNG, HORDIES, DE CONINCJ( F.)
verholpen.

3"

ARREST

6" be exceptio non adimp!eti contractus
is niet meer dan een tJjdel~jke exceptie die een partij de mogelijkhejd geeft
de uitvoeling 'van haar verbintenissen
uit te stellen tot op het ogenblik dat
de andere partij haar verbintenissen
uilvoert of aanbiedt uit te voerim en
vo01· zover die wanprestatie aan die
· partij te wijten is (3).
7" De bepaling van art. 11, 111, handelshuwwet 30 april 1951, vervangen bij
art. 1, 3", wet 29 juni 1955, luidens

welke de hoofdhuurder gehouden blijft
tot aile uit de aanvankelijke huur
voortvloeiende
verplichtingen,.
is
slechts toepasselijk op de betrekkingen van de verhuurcf,e1; enerzijds, .q1et
de hoofdhuurder en de onde1·huw·der,
anderzijds, maar vindt geen toepassing
op de betrekkingen tussen de hoofdhuw·der en de onderhuurder; wanneer
de . hoofdhuurder de onderhuurder
vrijstelt van aile veiplichtingen die
deze tegenover hem (de hoofdhuurder)
lJad a/ingegaan, liEUl dje OrcreenA-omst
. (1) C:~ss.~ 26 mei 1977 (4.C., 1977, 988}.
(2) RaadpL Cass., 16 juni 1977 (A.C., 1977,
1066).

(3) Raad_pl. Cass., 24 april 1947 (BuD. en
Pas., 1947, I, 174); 30 sept. 1965 (jbid., 1966, I,
147); De' PACE , dl. X, biz. 824 tot 832, nrs ..857
tot 871, inz;, nr. 867.

RET HOF; - Gelet op de best1~e.~
den vonnissen, op 24 januari 1977
en op 30 septembe1; 1977 door de
Rechtbank van Eerste aanleg te
Brussel in hoger beroep gewezep;
Wat betreft de door. de v~:rill'e~i;
ders sub 2, 3 en 5, in verband met
het eerste (gedeeltelijk), tweede,
derde en zesde middel, ipgeroepen
grond · van niet-ontvahkelijk_heid,
afgeleid uit het feit. d~t deze midde::l(m geen vernietiging van de. bes;tr,eden vonnissen. kunnen. medeb}.'engen in zoverre .zij uitspraak · .doen
over de door of tegen hen ingestelde
vorderingen : · .. . - - ··
Overwegende dat, wanneer een
partij zich voorziet tegen een besl,issin<>' waarin verscheidene v6rdermgen. tussen verscl?.eidene .· partijen
werden beslecht, er uiteraard miP,:lelen kunnen zijn die niet aUe:.ma"ar
(4) Cass ..• 25 juni'l956, (Bull.
p"'~·· 1~1)~; I,
1180); 18 okt .. 1965 (ibjd., 1966, I, 225):.
.1_an.
1967 (A.C., 1967, 611~; B jan. 1968 (A.C.,, 1968,
622); 3 okt. 1970 (Ibid., 1971, 325); 15 feb.
1974 (ibid., 1974, 658):. wat betreft de bey.est~
ging van een nietige al<te .; raadpL Cuss.,
..21 okt. 1971 (A. C., 1972, ~88.k
.....

en.

I?
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slechts ·bepaalde ·-verweerders aanbelangen,. doch . zulks geen aanleiding ·
geeft
om
de
nietontvankelijkheid uit te spreken tert
opzicht~ van de andere verweerders,
v~rmits. de voorziening dan ook, wat
die middelen betreft, moet aangezien: wotdert. als niet tegen hen
gericht; ·· · ·
· Ow;1: het eerste micfdel, afgeleid uit de
schending van de. artikelen .1134, 1135,
1316, 1322, 1323, 1337, 1338, 1354, 1356,'
i714, 1715, 1717, 1984 van het Burgerlijk
Wetboek, zoals gewijzigd door de wet
yah 4 november 1969, 10, 11 van, de wet
van. 30 ~pril' 1951 op de handelshuurovereenkorristen "tnet het oog op de bescherming van het handelsfonds, vortnend
afdeling 'Ilbis· van hoofdstuk II van
titel VIII van boek, III van het Burgerl:ijk
Wetboek,'• zoals gewijzigd door de wet
van 29 juni 1955 en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis van ;gedeeltelijk(i
]?evestiging vlm 24 januari 1977 de .eerste
twe.e eisers Ruysseveldt-Bellinckx veroordeelt om aan de eerste' twee verweer~
ders wouters~Robijn wegen,s .· ve1:Y<\lleil;
huurgelden 190.000 frank ten provis,ionele ' titel ~ .'betalen en doordat het
vonnis van gedeeltelijke bevestiging van3D septembe{ 1977 ,de doo1; de. dersJ.e
eiseres · « Bierce.ntrale · >> tegen· Jung
Clothilde inge;;,telde vorderirig. tot beta~
li:Qg · yan achtei·stallige hu\11' ontoelaatba'ar. verklaart, ook de overige vordel.'in~
ge.n 'in tussenkomst eri vrijwaring 'van
derde eiseres « Bie.rceritrale >> ontOEHaat"
b<tar yerklaarl en. alle veroordelingeh teri
laste ,legt van· de eerste tWee eisers
Ruysseveldt-Hellinckx' .. op grond · : 'dat
~owel de verweer'ders · Wouters-Robijn
als de eisers Ruysseve~dt voorhouden
Clat
onde.rvJ:~rhuring zou. zijn geweest
<).om;· de echtgenoten Ruysseveldt a<1n. de
J;'>.ersoP.e.nven~ootsch<lp. · me.t . beperkte
!0\ansj:n'<lkelijkheid " Biercentrale >>; dat
~ij h,oofdzakelijk steunen. op het fe,it dat
d.e " . Bier<;:entrale.
..de . huurgelderi
betaalde welke zonder protest door Wouters~RoQijn werden aanvaard; dat bij
gebreke v;:m andere. elementen. dit
:Sl~9hts kari geld en. a)s begin .van be:wijs;
.dat /deze wijze yari .betaling' van. de
huurgeiden evenmin een bewijs van.
huurovel'iiracht kan uitmaken; dat, wan;.
·n~'er .. de " ,Biercentr'ale , >> huurge1deh
heE}ft betaald, zij bijgevolg moeJ worden
vei·on~ierst~lq, te. hebben geh"\ndeld. als
lastl.;le.bber der, echtgenoi:E;n Jtuyssevel9,t;
pat,, ely); halve e1,1kel . deze , laatsten, ttl~
11o!{fdh,D;~rders. yari . hef., litigi~u;; p~.1;1'?-

er

de

kunnen. worden, beschouwd bij gebl'ek
aan rechtsgeldige huuroverdracht of.
onderverhuring aan . de personenven-.
nootschap met beperkte aansin:akelijk:; :
heid « Biercentrale >>,
·
· '
terwijl, eerste onderdeel, de drie.
; be.trokken partijen, zoals het vonnjs van '
30 september 1977 vaststelt, in conclusies·
staande hielden dat er door de echtgertoi
ten Ruysseveldt aan de. Bi'ercentrale ;Was
: onderverhuurd geworden;. door deze
bekentenis het bewijs van.de onderverhuring volledi'g 'was· geleverd en de
Biercentrale ten oll):echte als lasthebber
van de eisers Ruysseveldt is beschouwd·,.
'g~worden
(schending
van
de ,
. artike}en 1316, 1322, 1323, 1337, 1338;.
,1354, 135d, 1714,1715,1717,1984 van he~
. Burge.rlijk Wetboek, 10 en 11' van. de wet:
1
·
..vr.n 10 april 1951),
tweede ohderdeel, het tussen d~ verweerders Wouters-Robijn en d~ eise1's.1
Ruysseyelclt-Hellinckx; gesloten· hu:urcontract uitdrukkelijk de mogelijkheid v;an.,
onderverhuring bepaalt 'en allee,n ver~ist.
dat de onderverhtiurder aan ·de eigehaar ·
. wordt voorgesteld; de eisers starmcie ..
hi elden dat zulks · zonder fornhiliteiten ·,
gebeurde en :. het vonnis van· 30 · sep~ :.
tember 1977 daarop niet antwoordt; dle
onderhuur bij gebrek aan protest van ·de
eigenaars derhalve geldig was yoltrok-:
ken (schending van de. artikele.n 1134,•
1135, 1717 van het Burgerlijk Wetboek,
. 97 van de G1;ondwet, 10'en 11 van de wet:'
· ·
. van 30 april 1951) :
W at betreft de door de verweer. dei·s sub 1 ingeroepen grond van
niet-ontvankelijkheid,' in zoverte het ·
de vernietiging beoogt 1 van· het vonnis van 24 januari 1977 :
Overwegende dat het middeP
, enkel niotieven uit · het · vorinis · vail>
· .,
30 september 1977 kritiseert; '
Dat het middel derhalve ·· riiE!t:.;
ontvankelijk .. is in zoverre het de
vernietiging· van het vonn1s · vari>
·'
"
, 24 januari 1977 nastreeft;·
Wat betreft de door de vl::rweei~!
ders sub 2, 3 en 5 ingeroepen gtorll:F
. van niet~ontvankelijkheid,· afgeie'id
uit het feit dat, nu de vorderingvari1
Wouters-Robijn tegen· derde .eiseres
ongegrond werd· • verklaard,·· .de'
beslissing: dat. de eis in tussenkomst~·
en vrijwaring, door derde eiseres.
tegen ·hen ingesteld niet toelaatbaa:r1
is;
haar · geen
nadeel.
kan·
beroki>.enen .
,,, c:··'"
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eiseres geen veroordeling werd uit- karakter van die onderverhuring;
gesproken op de hoofdvordering van
Dat het onderdeel niet kan worWouters-Robijn tegen haar, het feit den aangenomen;
dat haar vordering in vrijwaring
Over het tweede mjddel, afgeleid uit
niet toelaatbaar werd verklaard, de schending van de artikelen 97 van de
voor haar geen nadeel kan opleve- Grondwet, 1134, 1135, 1142, 1143, 1184,
1234, 1304, 1717, 1719, 1720, 1721, 1724,
ren;
1728 van het Burgerlijk Wetboek, zoals
Dat het middel uit dat oogpunt gewijzigd
door
de
wet
van
niet ontvankelijk is;
4 november 1969, 10 en 11 van de wet
Wat het eerste onderdeel betreft :
van 30 april 1951 op de handelshuuroverWat betreft de grond van niet- eenkomsten met het oog op de bescherontvankelijkheid, door de verweer- ming van het handelsfonds, vonnend
IIbjs van hoofdstuk II van
der sub 1 afgeleid uit het feit dat, in afdeling
titel VIII van boek III van het Burgerlijk
zoverre het onderdeel steunt op een Wetboek, zoals gewijzigd door de wet
heweerde « bekentenis » van de van 29 juni 1955,
betrokken partijen als << bewijs »
doordat het vonnis van gedeeltelijke
van de onderverhuring, het middel bevestiging van 24 januari 1977 de eerste
twee eisers Ruysseveldt-Hellinckx vernieuw is:
oordeelt om aan de eerste twee verweerOverwegende dat het vonnis vast- ders Wouters-R6bijn wegens vervallen
stelt dat zowel partijen Wouters- ·huurgelden 100.000 frank ten provi.sioB.obijn, hier de verweerders sub 1, nele titel te betalen en doordat het
als partijen Ruysseveldt, hier de vonnis van gedeeltelijke bevestiging van
eisers, v:oorhielde.11 dat er onderver- 30 september 1977 de door verweerders
ingestelde hoofdeis grohuring zou geweest zijn door de Wouters-Robijn
tendeels gegrond verklaart en de op
echtgenoten Ruysseveldt aan de 31
juli 1968 door de partijen gesloten
personenvennootschap met beperkte huurovereenkomst betreffende de eigenaansprakelijkheid << Biercentrale dom gelegen te Brussel, AntwerpseRuysseveldt »; dat het echter uit het laan, 4, ten laste van eisers Ruyssevonnis blijkt dat de verweerders de· ve!dt-Hel!inckx wegens grove tekortkotegenstelbaarheid van de onderver- ming verbroken verklaart, de eisers veroordeelt tot betaling aan de verweerders
huring betwisten;
Wouters-Robijn 520.041 frank vervallen
Overwegende dat uit de stukken huurgelden, van een verbrekingsvergoe~
van de rechtspleging niet blijkt dat ding van 185.070 frank, van een vergoede partijen een bekentenis vanwege ding van 150.000 frank wegens afbraak
een van hen zouden hebben inge- van het tabakswinkeltje, en een deskunroepen, om er de rechtsgevolgen uit dige aanstelt om de huurschade en het
af te leiden, en dat het vonnis ontbrekend mobilier te schatten en om
hierover uitspraak zou hebben de waarde van het handelsfonds te
bepalen op 31 juli 1968, op grand : dat de
gedaan;
eerste rechter, in beweegredenen die
Overwegende dat het onderdeel, hier voor weergegeven worden gehoudat de openbare orde niet raakt en den, terecht tot het besluit kwam dat de
aan de feitenrechter niet werd hoofdeis gedeeltelijk gegrond was; dat
onderworpen, nieuw en derhalve de eerste rechter namelijk de huur ten
laste van de eisers had verbroken omdat
niet ontvankelijk is;
de hun verweten tekortkomingen, ten
Wat
het
tweede
onderdeel minste die welke waren bewezen, zwaarbetreft:
wichtig genoeg waren om de verbreking
Overwegende dat het vonnis, nu uit te spreken; dat de eerste rechter
het de rechtstoestand tussen de verwees naar 1. de achterstal van huurwijl de verweerders Wouterseerste twee eisers en derde eiseres gelden
Robijn onmiddellijk de bestekken hadniet als een onderverhuring erkent, den aangevraagd voor het herstel van de
wegens de terzake gegeven oplos- centrale verwarming; 2. het feit dat de
sing niet meer diende te antwoor- eisers Ruysseveldt-Hellinckx het hqtel
den op de door de eisers voorgedra- hebben overgedragen aan de personen-
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akkoord van de verweerders WoutersRobijn; 3. de overdracht van het handelsfm,1ds aan Jung met medewerking
van de eisers Ruysseveldt-Hellinckx, wijl
het handelsfonds eigendom was van
verweerders Wouters-Robijn; 4. afschaffing van de winkel van souvenirs en
tabak; f). intrekking van de hotelvergunning, maar uit · de debatten is niet
gebleken waarom deze maatregel werd
genomen; 6. het onderhoud van het hotel
is zeer verwaarloosd; 7. het is niet
voldoende bewezen dat de exploitatie
van het hotel indruist tegen de goede
zeden; 8. het schijnt niet betwist dat
tussen 1968 en 1976 een hele reeks
hotelmateriaal is verdwenen; dat het flus
zeker is dat de actuele uitbating van het
hotel te wensen overlaat en het handelsfonds fel is verminderd,
terwijl,' eerste onderdeel, de eisers in
hun gemotiveerde akte van hoger beroep
van 22 oktober 1976 al de door de eerste
rechter aangehaalde en te hunnen laste
gelegde tekortkomingen aan . J:un huurverplichtingen hebben gecntlseerd . en
weerlegcl.; zij onder meer staande hlelden ·wat betreft de achterstal van. huurgelden, dat de centrale verwarming
gedurende een half jaar (juli tot
december 1975) buiten gebruik was en
de schorsing van .betaling van de huurgelden
derhalve
was
verantwoord
ondanks het feit dat de verweerders het
nodige deden om de verwarming .te
herstellen; de eisers betreffende de overdracht en onderverhuringen staande
hielden dat deze contractueel waren
toegelaten en verweerder Wouters regelmatig ih het hotel kwam en ervan op de
hoogte was; wat betreft het winkeltje uit
het contract zelf bleek dat de omvorming
tot cafe ervan was toegelaten; wat
betreft het onderhoud van h~t hotel uit
het · verslag Marstboom bleek dat er
meer sprake was. van sleet; de eisers het:
verdwijnen van hotelmateriaal formeel
betwisten; de vonnissen op deze kritiekEm n1et hebben geantwoord (schending
van artikel 97 van de Grondwet),
tweede ondm·deel, het geenszins is
betwist dat de centrale verwarming van
het hotet door sleet buiten gebruik was
van juli tot december 1975 zodat de
verweerders Wouters-Robijn aan hun
verplichting tot levering en onderhoud
schromelijk te kort kwamen en de
verweerders Ruysseveldt-Hellinckx waren gerechtigd de betaling van de huis~
huur te schoi'sen; deze niet-betaling in

geen geval een tekortkoming is die de
verbreking van de verhuring ten laste
van de eisers, ook al deden de verweerders Wouters-Robijn ondertussen het
nodige om de herstelling te laten doen,
rechtvaardigt
(schending
van
de
artikelen 1134, 1135, 1142, 1184, 1234,
1304, 1719, 1720, 1721, 1724, 1728. van het
Burgerlijk Wetboek),
dez·de onderdeel, de eisers Ruysseveldt-Hellinckx · contractueel
waren
gerechtigd onder te verhuren zonder de
toestemming van de eigenaar vermits de
onderhuurders alleen aan de eigenaar
moesten worden voorgesteld; derhalve
de onderverhuring zonder toestemming
geen tekortkoming kan zijn die de
verbreking van het huurcontract ten
laste van de eisers verantwoordt (schending van de artikelen 1134, 1135, 1142,
1143, 1184, 1234, 1304, 1717, 1728, van he.t
Burgerlijk Wetboek, 10 en 11 van de wet
van 30 april 1951),
vierde onderdeel, het onmogelijk isuit
te
maken
of
het
vonnis
van
30 september 1977 elke aan 'de eisers
verweten en bewezen tekortkoming op
zichzelf als voldoende zwaarwkhtig aan~
houdt om de huur te verbreken, of het
geheel van de bewezen teJl;ortkomingen'
in aanmerking neemt; deze onduidelijkheid niet toelaat de wettelijkheid van de.
ultgesproken verbreking na ·te gaan, te.
meer dat uit de debatten niet is gebleken wie er aansprakelijk is vooi' de
administratieve sluiting van het hotel
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1142, 1143, 1184, 1234, 1304;,
1722 en 1728 van het Burgerlijk
Wetboek)::

Wat betreft de door de verweer.,
ders sub 1 ingeroepen grond ·van
niet-ontvankelijkheid in zoverre het
middel de vernietiging beoogt van
het vonnis van 24 januari 1977 :
Overwegende dat de in het middel
ontwikkelde kritiek van de eisers
inderdaad slechts betrekking kan
hebben
op
het
vonnis
van
30 se,ptember 1977 dat de in de
onderdelen bedoelde aangelegenheden behandelt;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is in zoverre het de ver.,.
nietiging van het vonnis van
24 januari 1977 nastreeft;
Wat het eerste onderde€1 betreft :
Overwegende dat het vonms oordeelt « dat de eerste rechter · in

-666beweegredE'men die hier voor weergegeven worden gehouden, terecht
tot het besluit kwam dat de hoofdeis was gegrond in de mate aangeduid in het dispositief van zijn
bestreden vonnis >>;
Overwegende dat het beroepen
vonnis uitvoerig de feitelijke gegevens Vermeldt waarop de beslissing
wordt gegrond en, onder verwerping
van de verweermiddelen van de
eisers, de tekortkomingen specificeert, zodat het bestreden vonnis,
door overneming van de beweegredenen van de eerste rechter, meteen
antwoordt op de akte van hoger
beroep en op de conclusie, waarin
de in eerste aanleg aangevoerde
verweermiddelen werden hernomen;
Overwegende meer bepaaid. dat
de vaststelling van het beroepen
vonnis dat werd onververhuurd zonder toe stemming. en dat de toestemming « voorzien was » door
artikel 13 van het letterlijk overgenomen contract Geeroms, meteen
een antwoord uitmaakt op de stelling dat de onderverhuringen contractueel .waren toegelaten en ook
impliciet doch zeker de beslissing
inhoudt dat de bewering, volgens
welke Wouters « regelmatig in het
hotel kwam en ervan op de hoogte
was », het bewijs van die toestem-'
ming niet opleverde;
Dat het onderdeel feitelijke
grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel beheft :
Overwegende dat de rechter die
vaststelt dat de huurder de huurprijzen niet heeft betaald, wettelijk
mag beslissen dat deze niet-betaling
een tekortkoming uitmaakt, a:I had
de huurder een tijdelijke genotsder:..
ving ondergaan, genotsderving . die
de verhuurders zo snel mogelijk
hadden verholpen; dat de rechter
voorts aan de hand va:n de· feitelijke
gegevens die hij bepaalt, soeverein
oordeelt over de zwaarwichtigheid
van deze tekortkoming van de huurder aan zijn verplichtingen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Wat het derde onderdeel betreft : ·
Overwegende dat . het .beroepen
vonnis, waarvan het bestreden vonnis de beweegredenen overneemt, in
verband met de bij onderverhuring
verplicht te bekomen toestemming
van de verhuurder vaststelt : « Deze
toestemming is voorzien
door
artikel 13 van het huurcontract
Geeroms dat de verweerders (de
eisers) letterlijk hebben overgenomen >>;
Overwegende dat, nu deze vaststelling op zichzelf niet wordt aangevochten, het onderdeel feitelijke
grondslag mist;
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het aniwoord op de eerste drie onderdelen
blijkt dat in al de gevallen die het
voorwerp van de grieven van de
eisers uitmaken, de rechter wettelijk heeft mogen oordelen dat . de
aangehaalde feiten zware tekortkomingen van de huurders uitmaken·
dat hiei·uit volgt dat in de 'twe~
stellingen die de eisers in overweging nemen, de beslissing w:ettelijk
verantwoord blijft;
·
Dat het onderdeel bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;
·
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de · artikelen 97 van de
Grondwet, 807, 808, 1042, 1068, 1138, 3",
van het Gerechtelijk Wetboek, 1131, 1134,
1135, 1319, 1320, 1322, 1720, 1721, 1724,
1728 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede ·van het· algemeen rechtsbeginsel·
van de << exceptio non adimpleti contrac-

tus "•
'
.
doordtlt het vonnis van gedeeltelijke
bevestiging van 24 januari 1977 de eerste
twee e.isers Ruysseveldt-Hellinckx veroordeelt om aan de eerste twee verweer:.,
ders Wouters-Robijn wegens vervallen
huurgelden 100.000 frank ten provisionele titel te betalen eh · dciordat het
vonnis van gedeeltelijke bevestiging van
30 september 1977 dezelfde eisers nogmaals veroordeelt, ten pre'visionele titel;
tot betaling van 520.041 frank vervalleri
huurgelden op grond : dat de ·eiSers
Ruysseveldt-Hellinckx de door de verweerders
.Wouters-Robijn
gemaakte
berekeningen · van de verschuldigde
huurprijzen slechts betwisten op een
punt, namelijk als ·zou slechts een provi-
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toe; dat zij inderdaad voorhouden vonnis van 30 september 1977 de bewijs::
200.000 frank te hebben afbetaald, dat ze kracht van deze akte van hoger beroep
zich voor het overige ertoe beperken te vari 22 oktober 1977 miskent (schending
beweren dat, zo zij hun huurgelden niet van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
regelmatig betalen, dit enkel te wijten is het Burgerlijk Wetboek),
aan het feit dat hun « onderhuurster >>
vierde onderdeel, uit de vaststellingeri
Jung zou nalaten haar huurgelden te van het vonnis van 30 september 1977
storten; dat dit argument geen steek zelf volgt dat . er in het hotel geen
houdt alleen al gezien de uitdrukkelijk centrale verwarming -of warm water was
aangegane verbintenissen in de huur- van juli tot december 1975, zodat .de
overeenkomst 'Van 31 juli 1968, en ook eisers Ruysseveldt-Hellirickx terecht de·
om de door de eerste rechter opgegeven << exceptio non adimpleti conti·actus »
redenen dat, indien er eventueel een inriepen en de betaling ·van huurgelden
genotsderving is wegens het uitblijven weigerden; het feit dat .de ver:weerders
van centrale verwarming en warm water Wouters-Robijn aan hun wezenlijke ver,.
gedurende zekere periode, ei· moet wor- plichtingen van onderhoud te kart kwaden op gewezen dat v'erweerder Wouters men, namelijk doordat de centrale veronmiddelijk bestekken heeft aange- warming door sleet niet 'meer werkte e:r:t
vraagd om de toestand te verhelpen en zulks ten gevolge van de nalatigheden
inderdaad de centrale verwarming en de van de verweerders W:outers-Robijn; het
voorgevels heeft vernieuwd en het dak vonni~ v<;tn 30 september 1977 de bewijs,herschilderd,
kracht van deze akte van hoger beroep
terwijl, eerste onderdeel, de eisers van 22 oktober 1977 miskent (schending
Ruysseveldt-Hellinckx
in
conclusie van de artikelen 1319, 1320 en 1322 vim
staande hielden dat de oorspronkelijke het Burgerlijk Wetboek),
vordering van de verweerders Wouters:..
vierde onderdeel1 uit de vaststellingeh
Robijn geenszins strekte tot betaling van ° van het vonnis van· 30 september 1977
huurprijzen en deze vordering, die niet zelf volgt dat er · in ·het hotel geen
steunde op een akte in de dagvaarding centrale verwarming noch warm water
vermeld, voor het eerst in hoger beroep was van juli tot december 1975, zodat. d~
was gesteld en derhalve niet ontvanke- · eisers Ruysseyeldt-Hellinckx. terecht .de
lljk was; de vonnissen daarop niet heb- « Exceptio non · adimpleti contractus »
ben geantwoord (schending van de inriepen en de betaling van huurge\dt!n
artikelen 97 van de Grondwet, 807, 808, weigerden; het feit dat verweerders
1042 en 1068 van het Gerechtelijk Wet.,. Wouters-Robijn onmiddellijk bestekken
hoek),
bestelden· en nog andere werken uitvoertweede onderdeel, de vonnissen van ° den daaraan nie:ts afdoet (schending van
24 jar1Uari 1977 en van 30 sep- de artikelen 1131, 1134, 1134, 1720, 1721,
tember 1977 de eisers provisioneel ver- 1724° en .1728 van het Burgerlijk Wet~
'
oordelen tot betaling van de achterstal- boek).
lige huurgelden van 100.000 frank en
Wat het eerste onderdeel betreft :
520.041 frank zonder te beslissen over de
door de eisers bij conclusie v<;tn · . Overwegende dat de. eisers Ruys3 juni 1977 opgeworpen betwisting aan- seveldt-Hellinckx in condusie vastgaande
de
tweede · betaling van stelden « dat . in de dagvaarding
100.000 frank; de· vonnissen . desaangaande
evenmin
zijn
gemotiveerd nooit betaling van de· huurgelden
(schending van de artikelen 1138; 3°, van werd gevraagd , en verder, in verde vordering van
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de band , met
123.380 frank voor achterstallige
Grondwet),
dcrde onderdeel, de eisers Ruysse- huur en van 47.952 frank vodr
veldt-Hellinckx in hun akte van hoger grondbelastingen, dat deze niet
beroep niet alleen staande hiel<,ien dat berustte « op een feit of een akte,
zij de huurgelden niet meer betaalden reeds in de dagvaarding aangeomdat hun· onderhtiurder Jung zulks voerd »;
naliet maar
'omdat de verweerdets
Overwegende dat uit deze vastWouters-Robijn aah hun wezenlijke verplichtingen' van· onderhoud te kort kwa- ;telling nochtans geen concreet
men, nanielijk doordat de centrale ver- rechtsgevolg werd afgeleid en me~r
.warming door· sleet niet· meer werkte en bepc;tald de niet-ontvankelijkheid
:zulks ten gevolge van de milatigheden van. dat deel van . <:le eis niet w~r_d
o

0

ook
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hierop niet dienden te antwom·den;
derde eiseres) als hoofdhuurster
Overwegende dat, voor het ove- niet door haar onderhuurster werd
rige, in bedoelde conclusie, in betaald om de reeds voornoemde
tegenstelling met wat in het onder- reden van niet-werking van de cendee! wordt voorgehouden, geenszins trale verwarming »;
werd ingeroepen dat de vordering
Overweg~nde dat, nu de nietvoor het eerst in hager beroep werd
gesteld
ep
derhalve
niet-ont- werking van de centrale verwarming enkel werd aangehaald als
yankelijk was;
reden waarom de onderhuurster
Dat het onderdeel niet kan wor- niet betaalde, de vaststelling van het
den aangenomen;
vonnis << dat ze (de eisers) zich voor
Wat het tweede onderdeel be- het overige ertoe beperken te bewetreft :
ren dat, zo zijn hun huurgelden niet
Overwegende dat het onderdeel regelmatig betalen, dit enkel is te
niet ontvankelijk is in zoverre het wijten aan het feit dat hun ' ondertegen het vonnis van 24 januari 1977 huurster' Jung zou nalaten haar
is gericht, vermits de in het onder- huurgelden te storten » met de akte
dee! bedoelde betwisting slechts bij van hager beroep niet onverenigconclusie van 3 juni 1977 werd baar is;
opgeworpen;
Dat het onderdeel feitelijke
Overwegende dat het vonnis van grondslag ~ist;
30 september 1977 enerzijds vastWat het vierde onderdeel betreft :
stelt dat de verweerders sub 1 voor
achterstallige huur een bedrag van
Overwegende dat het vonnis, zon620.041
frank
vorderen,
hetzij . der op deze pun ten te worden
720.041 frank verminderd met een aangevochten, vaststelt, enerzijds,
betaalde provisie van 100.000 frank, dat de centrale verwarming en boianderdeels melding maakt van het· ler in juli 1975 buiten gebruik
feit
dat
de
eisers
beweren raakten en de herstelling was·
200.000 frank te hebben afbetaald,. beeindigd in december 1975, anderen vervolgens oordeelt << dat er dan zijds, dat de gevorderde achterstalook aanleiding toe bestaat de echt- lige huurgelden betrekking hebben
genoten Ruysseveldt-Hellinckx te op een periode van 1 oktober 1975
veroordelen tot betaling van een tot en met juni 1977;
provisie van 520.041 frank »;
Overwegende dat de excepfjo non
Overwegende dat de eisers aldus
ten onrechte beweren dat zij en tot adimpleti contractus niet meer is
100.000 frank en tot 520.041 frank dan een tijdelijke exceptie, die een
werden veroordeeld, vermits bij de partij de mogelijkheid geeft de uit'bepaling ·vim dit Iaatste bedrag' voering van haar verbintenissen uit
rekening werd gehouden met de ' te stellen tot op het ogenblik dat de
eerst gemelde som van 100.000 frank andere partij haar verbintenissen
en met de tweede som van uitvoert of aanbiedt deze uit te
100.000 frank, die de eisers beweer- voeren; dat ze bovendien vereist dat
de wanuitvoering van de tegenpartij
den te hebben betaald;
aan haar fout is te wijten; dat in dit
Dat het onderdeel op een ver- verband het vonnis van de eerste
keerde lezing van het vonnis stoelt rechter, waarnaar in het bestreden
~n derhalve niet ontvankelijk is;
vonnis wordt verwezen; erop wijst
W at het derde onderdeel betreft : dat wanneer de verweerders sub 1
Overwegende dat de eisers in hun het uitblijven van centrale verwarakte van hager beroep lieten gelden ming en warm water hebben vernadat de niet-betaling van de huurgel- men, zij onmiddellljk bestekken
den << enkel en aileen lag in het ;J;eit hebben aangevraagd om de toestand
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geschilderd en het dak hebben hersteld; dat de rechter er aldus op
wijst dat voor zover er een tekortkoming geweest is van de verhuurders deze onmiddellijk , het nodige
hebben gedaan om dit te verhelpen,
zodat er geen reden was, ten aanzien van de huurders om de betaling van de huurgelden uit te stellen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 10, 11, III,
van de wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten met het
oog op de bescherming vari het handelsfonds, vormend afdeling IIbis van
hoofdstuk II van titel VIII van boek III
van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door de wet van 29 juni 1955, 1337,
1338 van het Burgerlijk Wetboek, 17,
1044 en 1045 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het vonnis van gedeeltelijke
bevestiging van 30 september 1977 de
door de eisers Ruysseveldt-Hellinckx
tegen de verweerders Sorrentino-De
Coninck ingestelde vordering tot vrijwaring en tussenkomst niet toelaatbaar
verklaart op grond dat de echtgenoten
Sorrentino-De Coninck het pand verlieten (afgifte van sleutels op 20 juni 1974
zonder voorbehoud van de echtgenoten
Ruysseveldt-Hellinckx) met de goedkeuring van de hoofdhuurster via hun
lasthebber Van de Casteele, gevolmachtigde van de personenvenn6otschap met
beperkte aansprakelijkheid Biercentrale
Ruysseveldt, die hun immers de waarborg van 100.000 frank terugbetaalden,
. terwijl, eerste onderdeel, de verweerders Sorrentino-De Coninck, die hun
overeenkomst van onderhuur volledig
aan verweerster Jung hadden afgestaan,
desondanks boofdelijk bleven gehouden
tot alle verbintenissen voortvloeiend uit
de door hen met de eisers Ruysseveldt·
Hellinckx aanvankelijk gesloten onderverhuring en de eisers aan deze aansprakelijkheid niet geldig konden verzaken voor het verloop van de kwestieuze.
huurtermijn (schending van de artikelen 10 en 11, III, van de wet van
30 april1951),
tweede onderdeel, in alle geval het feit
dat, bij d~ afstand van 20 juni 197A, de·

verweerders Sorrentino-De Coninck het
pand verlieten met afgifte van de sleutels en teruggave van hun waarborg,
geenszins inhoudt dat de eisers Ruysseveldt-Hellinckx aan de hoofdelijke verplichtingen van Sorrentino-De Coninck
zouden hebben verzaakt (schending van
de artikelen 1044, 1045 van het Gerechtelijk Wetboek, 1337 en 1338 van het
Burgerlijk Wetboek),
derde onderdeel, het vonnis dan ook
geheel ten onrechte de door de eisers
Ruysseveldt-Hellinckx ingestelde vordering in vrijwaring en tussenkomst tegen
de gewezen onderhuurders Sorrentino-De Coninck ontoelaatbaar heeft verklaard, daar de eisers zowel hoedanigheid als belang bij deze vordering hadden
(schending
van
alle
wetsbepalingen) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de bepaling van
het bij artikel 1, 3", van de wet van
29 juni 1955 vervangen artikel 11,
III, van de wet van 30 april 1951
betreffende de handelshuur, luidens
welke de oorspronkelijke huurder
hoofdelijk blijft gehouden tot alle
uit de aanvankelijke huur voortvloeiende verplichtingen, is beperkt
tot de betrekkingen van de verhuurder met de hoofdhuurder en de
onderhuurder; dat evenwel deze
bepaling geen toepassing vindt op
de betrekkingen tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder, zodat
qe hoofdhuurder de onderhuurder
van al de verplichtingen die hij
tegenover hem (de hoofdhuurder)
had aangegaan kan vrijstellen; dat
deze regeling geen afbreuk doet aan
de gebeurlijke verplichtingen respectievelijk van de hoofdhuurder en
van de onderhuurder tegenover de
verhuurder;
Dat, vermits ten deze enkel de
betrekkingen tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder werden
bedoeld, het onderdeel naar recht
faalt;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de afstand van
een recht strikt moet ·worden ge!nterpreteerd en slechts uit feiten, ·
welke voor geeu andere uitlegging
vatbaar zijn, kan worden afgeleid;
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Overwegende dat de rechter die
\(aststelt' dat de hoofdhuurderverhuurder in onderhuur, in .de
afstand VC\n de huur door de onder-·
huurder aan een nieuwe onderhuurder heeft toegestemd, dat die · verhuurder de sleutels 'uit de handen
van de uittredende onderhuurder
heeft ontvangen en de waarborgen
die deze onderhuurder had gegeven,
·
k
h. eeft teruggegeven, hieruit
wettelij
kan afleiden dat de. verhuurder.
aldus afstand heeft gedaan van de
verplichtingen van de ,aftredende
onderhuurder jegens hem;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; · ·
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat · het beroepen
voilrtis de · vordering in vrijwaring
·
.
van de eisers · Ruysseve 1dt-Hellinckx
ontvankelijk doch niet gegrond verklaarde tegenover de echtgenoten
Sorrentino-De Cuyper ·en niet ontvankelijk tegenover· de echtgenoten
De Coninck-De Cuyper en· Hordies-De'Coninck;
Overwegertde dat het bestreden
vonnis het beroepen vonnis.dienom~
trent bevestigt .met de. . enkele
« verbetering » dat de . eis van de
ec.htgenoten Ruysseveldt-Hellinckx,
tegen
de
echtgenoten · De
Coninck-De Cuyper en Hordies-De,
Coninck << niet toelao.tbaar » wordt
.
verklaard in plaats van << niet
pritvankelijk »;
Dat het onderdeel, d.at steunt OP
· een verke~rde lezing van het vonnis, feitelijke grondslag mist;

" Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de·
Grondwet, 6, 1108, 1109, 1116, 1117; 1131,.
1133, 1304, 1599 van het Burgerlijk
Wetboek, 17 van het Gerechtelijk Wetboek, alsmede van het algemeen rechtsbeginsel « ira us omnia corrumpit »,
doordat het vonnis van gedeeltelijke
bevestiging van 30 september 1977 de
door de eisers Ruysseveldt-Hellinckx·
tegen verweerster Jung ingestelde vordering tot tussenkomst, vrijwaring en betaling van huurgelden afwijst, de overeenko.msten van 20 juni 1974 << ex tuna »
nietig verklaart en de eisers Ruysseveldt.:.Hellinckx veroordeelt om de Vtli'-

weerders Sorrentino-De Coninck en De
Coninck-De Cuyper te vrijwaren met
betrekking tot aile veroordelingen die
tegen dezen werden uitgesproken ten
voordele van verweerster Jung op
grand ·: dat verweerster Jung terecht
inroept dat de litigieuze overeenkomsten
van 20 juni 1974 behept zijn met bedrog,
gepleegd door ·de echtgenoten Sorrentino-De Coninck en door de lasthebber
van de echtgenoten Ruysseveldt-Hellinckx; dat deze .overeenkomsten dan
ook nietig dienen verklaard « ex tunc ,
lastens voornoemden; dat de litigieuze
overeenkomsten van 20 juni 1974 werden
gesloten tussen de echtgenoten Sorrentino-De Coninck en De Coninck-Hordies
en Jung met medeweten van de gevolmachtigde van de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Biercentrale Ruysseveldt, tegen. wie klacht werd
neergelegd hetgeen leidde tot buitenvervolgingstelling; dat de eerste rechter
alhoewel hij toegeeft dat de echtgenoten
Sorrentino in het litigieus contract « cess/on de bail ,, van 20 juni 1974 alleen
aansprakelijk zijn voor de vergissing in
d~
opgave van de duur van de
onderhuur », hij ze niettemin ten
onrechte buiten zake heeft gesteld, dat
hij anderzijds terecht deze vordering
gegrond heeft· verklaard teri overstaan
van Charles De Coninck, vermits deze
laatste de som van 500.000 frank
opstreek,
·. terwijl, eerste onderdeel, het vonnis,
dat vaststelt dat de verweerders Sorrentina-be Coninck aileen aansprakelijk
zijn voor de vergissing in de opgave van
de duur van de onderhuur in de « cession de bail» van 20 juli 1974, dan ook
ten onrechte beslist dat de eisers Ruysseveldt-Hellinckx, door toedoen van hun
lasthebber, bij deze overeenkomst
hedrog zouden hebben gepleegd; dat
deze motieven zowel wat .betreft de
aansprakelijke persoon als de daad
tegenstrijdig, vaag en. duister zijn
(schending van artikel 97 van de Grondwet),
tweede onderdeel, het feit dat de
verweerders Sorrentino-De Concinck
aileen aansprakelijk zijn voor de vergissing begaan in de vermelding van de
d'uur van de onderhuur in de huuroverdracht van 20 juni 1974 geenszins wettelijk de beslissing rechtvaardigt dat 'de
eisers Ruysseveldt-Hellinckx, door toedoen van hun lasthebber, in diezelfde
afstand bedrog zouden hebben gepleegd
(schending van de artikelen 1108,. 11~_9,
1116, 1117 e:h 1304 van het BurgerhJk
Wetboek), ·
·
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stelt dat De C0ninck Charles, bij de akte van 20 juni 1974 waren betrokverkoop van het handelsfonds de koop- ken;
prijs van 500.000 frank opstl:eek en hem
Dat, gelet op deze conclusie, de in
samen met de Sorr~ntino- De Con~nck en
De Cuyper veroordeelt deze aan Jung het vonnis gebr.uikte uitdrukking
terug te betalen, ten onrechte de ·eisers « de echtgenoten Sorrentino alRuysseveldt-Hellinckx, die· van dezEO · leen >>, enkel bedoelt, bij wijze van
koopprijs niets hebben ontvangen, ver- antwoord op die conclusie, de echtgoordeelt om de verweerders Sorrenti- genoten De Coninck en Hordies uit
no-D~ Coninck en De Coninck-De Cuyte sluiten;
per, die mee het bedrog zouden hebben
Dat de eerste twee onderdelen, de
~epleegd, te vrijwaren tegen alle veroor.lelingen ten gunste van Jung uitgespr()- stoelen op een verkeerde interpretaken (schending van de artikelen 1108, tie van het vonnis, derhalve feite1109, 1116, 1117, 1131, 1133, 1599 van het lijke grondslag missen;
Burgerlijk Wetboek · en 17 van het
Wat het derde onderdeel betreft :
Gerechtelijk Wetboek, alsmede van het
Overwegende dat uit de stukken
bedoeld algemeen vechtsbeginsel) :

Wat het eerste en tweede onder-·
.deel betreft :
Overwegende dat het vonnis in
verband met ·de overeenkomsten
van 20 juni 1974 oordeelt, enerzijds,
dat Jung terecht inroept dat deze
<< behept zijn met bedrog (gepleegd
door de echtgenoten Sorrentino-De
Coninck en de lasthebber van de
echtgenoten Ruysseveldt-Hellinckx)
», anderzijds << dat de eerste rechter
alhoewel hij toegeeft dat de echtgenoten Sorrentino (wat betreft) het
litigieus contract << cession de baiJ'>>
. in dato 20 juni 1974 alleen verantwoordelijk zijn voor de vergissing in
· de opgave van duur' van de
<< onderhuur >>, hij ze niettemin ten
onrechte
buiten
zake
heeft
gesteld >>;
Overwegende dat, zo zulks op het
.eerste gezicht strijdig zou kunnen
lijken, de uitdrukking << alleen verantwoordelijk zijn voor de vergissing in de opgave van de duur van
de onderhuur >> nochtans dient
gezien te worden in het licht van de
genomen conclusies;
Dat immers partij Jul).g voor de
eerste rechter bij conclusie een eis
in tussenkomst en vrijwaring
instelde, enerzijds tegen de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid << Ruysseveldt , -~
· anderzijds tegen de echtgenoten
Sorrentino, De Coninck en Hordies;
Dat uit de conclusie van deze
laats.ten bliH~.t gat werd betwist dat

van de rechtspleging, waarop het
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt
dat het middel voor de rechter in
hoger beroep werd opgeworpen; dat
·het de openbare orde niet raakt;
Dat het onderdeel niet voor het
eerst v66r het Hof mag worden
opgeworpen en het derhalve niet
ontvankelijk is;
Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 19, 20, 21, 23,
24, 25, 26, 608, 609, 769, 793, 794 en
1042 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het vonnis van gedeeltelijke
bevestiging van 30 september 1977 de
vordering van de eisers tegen verweerster Jung tot betaling van achterstallige
huurgelden verwerpt op grond dat verweerster Jung niet als onderhuurster
kan worden beschouwd en het derhalve
1
ten onrechte · is dat deze rechtbank in
haar
provisioneel
vonnis
van
11 maart 1977 alvorens recht te doen
verweerster Jung veroordeelde tot een
provisie van 100.000 .frank,
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis
van 11 maart 1977, nate hebben vastgesteld dat verweerster Jung erkende
huurgelden versch~ldigd te zijn, de provisie had toegekend aan de eisers Ruyseveldt-Hellinckx voor rekening van wie
het zal behoren, het weze deze eisers of
de Biercentrale, zodat het vonnis van
30 september 1977 ten onrechte deze
beslissing ongedaan heeft gemaakt
:schending van de artikelen 19, 20, 21,
608, 609, 769, 793, 794 Em 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek),
tweede onderdeel, het vonnis van
30 september 1977 het gezag van
gewijsde
van
het
vonnis
van
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beslist dat de eisers in beginsel waren
gerechtigd de huurgelden, die verweerster Jung erkende schuldig te zijn, te
oniyangen (schending van de artikelen 23, 24, 25 en 26 van het Gerechtelijk Weiboek) :

Wat de twee onderdelen samen
betreft:
Overwergende dat de rechter in
hoger beroep bij tussenvonnis van
11 maart 1977 vaststelt dat partij
Jung niet ontkent achterstallige
huurgelden verschuldigd te zijn
maar dat zij de omvang er van
betwist, oordeelt « dat alvorens in
het raam van de respectieve beroepen te beslissen wie gerechtigd is
deze huurgelden te innen, hetzij de
echtgenoten Ruysseveldt hetzij de
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Biercentrale
Ruysseveldt, het gerechtvaardigd ~n
billijk voorkomt overeenkomstrg
artikel 19 van het Gerechtelijk Wet-·
hoek-- medege'intimeerde J ung te
veroordelen tot betaling van een
provisie van 100.000 frank aan de
E)Chtgenoten Ruysseveldt voor rekening van wie het zal behoren », en
« alvorens verder recht te doen >>,
partij Jung veroordeelt « tot betaling aan de heer en mevrouw Ruysseveldt-Hellinckx wegens achterstallige huurgelden de som van
100.000 frank ten provisionele titel
voor rekening van wie het zal
behoren.»;
Overwegende dat hieruit volgt dat
het vonnis van 11 maart 1977 een
eindvonnis is wat betreft het verschuldigd zijn van huurgelden door
partij Jung, waarvan deze overigens
het principe aanvaardde, en enkel
een vonnis « alvorens recht te
doen » is wat betreft de vooraf.gaande maatregel om de toestand
van de partijen voorlopig te regelen
in afwachting dat zal worden beslist
aan wie de verschuldigde gelden
toekornen, hetzij aan de echtelieden
Ruysseveldt-Hellinckx, hetzij aan de
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid « Biercentrale
Ruysseveldt »;

Overwegende immers dat, in
zoverre het vonnis beslist dat partij
Jung achterstallige huurgelden is
verschuldigd, hetzij aan de echtelieden RuyssevelQ.t-Hellinckx, hetzij
aan de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid « Biercentrale Ruysseveldt », en haar tot
betaling veroordeelt, de rechtsmacht
van de reenter over dat geschilpunt,
behoudens de latere bepaling van
de begunstigde en de definitieve
vaststelling van het bedrag, uitgeput
is, en op dat punt s.lecht.s kon
worden bestreden door de rechtsmiddelen bij de wet b~paald;
Dat derhalve het bestreden vonnis niet vermocht op die beslissing
terug te komen en meteen het gezag
van gewijsde, aan de eindbesliss_ing
op dat punt verbonden V?-naf de
uitspraak, miskent;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de verwerping
van de voorziening wat de eerste
vijf middelen betreft, elk belang
ontneemt aan de in subsidiaire orde
gevorderde bindendverklaring van
het arrest ten opzichte van de
verweerders sub 5;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis van 30 september 1977, doch enkel in zoverre het·
uitspraak doet over de vordering in
tussenkomst en vrijwaring van de
eerste twee eisers tegen verweerster
sub 4, wat de betaling van de
huurgelden betreft, · en over de
kosten van die vordering; verwerpt
de voorziening voor het overige,
alsmede de subsidiaire vordering tot
bindendverklaring van het arrest;
veroordeelt de eisers in viervijfde
van de kosten; houdt eenvijfde V<l.n
de kosten aan en zegt dat erover
door de feitenrechter zal worden
beslist; beveelt dat van dit arrest
melding zal gemaakt worden op de
kant van het gedeeltelijl:c ve~;nie
tigde vonnis van ao september 1977;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Rechtbank van EE:lrste aanleg te Leuven, zitting houdend.e in
hoger beroep.

~
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caat-generaal - Advocaten : mrs. Hou- PARTIJ.
tekier, De Gryse, Biitzler. ·
1o en 2° Nu de bij art. 921, derde h'd,
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1° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6,
§ 1, EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE
'MENS - OPENBAARHEID - BEPALING NIET
TOEPASSELIJK OP TUCHTPROCEDURES EN
.o.A. NIET OP DIE VOOR DE LEDEN VAN DE
I3A~IE.

2° ADVOCAAT -

TUCHT - RAAD VAN DE
ORDE EN TUCHTRAAD VAN BEROEP- OPENBAARHEID VOORGESCHREVEN BIJ ART. 6, § 1,
El,J'I'{OPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
- BEPALI~<G J;-llET TOEPASSE~IJK.

De bepaling van art. 6, ·§ 1,
Ew·apees Verdrag. Rechten van de
.Mens betreffende de openbaarheid van
het . .vonnis en de del:Ja tten is niet
toepassel1jk op tuchtprocedw·es, o.a.
niet op die voor de leden van de
balie (1).
'
(B... T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
1" en 2°

,

Ger. W. voorgeschreven termijn van
dertig dagen om een verzeek tot
tegenverhoor in te dienen niet op•
straffe van verval is bepaald, kan de
rechter overeenkomstig art. 51 Ger. W.
die termiJn voor zijn vervaltiJd, verkorten of verlengen,' wanneer derhaJve.
de rechter beslist dat een tegenver-.
hoar niet meer kan gehouden ·worden
omdat de betrokken partij dat verhoor
niet heeft gevraagd binnen de termijn
van art. 921, derde lid, Ger. W. en die
termijn evenmin werd verlengd of
verkort voor zijn vervaltijd, besli'st hii
niet, met overttreding van art. 860 van.
dat wetboek, dat een proceshandeliDIJ
nietig is indien de wet de nietigheid
ervan niet heeft bevolen, doch handelt
hij overeenkomstig de wet door vast te
stellen dat een procedure waarvan de
voltrekking niet was gevraagd binnen
de wettelijke termijn, niet meer kon
plaatshebben.

VAN BEROEP TE BRUSSEL)

(SAUVAGE T. PAQUES)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
8 februari 1979 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Wauters, eers~e voorzit~:r -:Verslaggever : de h. Meeus - Gebjklwde,nc/.e conclusie van de h. Duman, procureur-generaal - Advocaat : mr. De
Gryse.

ARREST ( vel'taJing)

RET HOF; - Gelet op het bestre~
den arrest, op 25 januari 1978 door'
het Hof van Beroep te Luik gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schen~
ding van de artikelen 48, 51, 860·, 861,
862, 863, 921 van het Gerechtelijk Wet,.,
1° BEWIJS BEWIJS DOOR GETUIGEN
boek en 97 van de Grondwet,
BURGERLIJKE ZAKEN- GETUIGENVERHOOR
doordat het arrest, na te hebben
c.- TEGENVERHOOR ARTT. 51 EN 921,
aangenomen dat « de termijn van dertig
GER.W. - GEEN TEGENVERHOOR GEVRAAGD
dagen waarvan sprake is in artikel 921,
BINNEN DE BIJ, ART. 921, DERDE LID, GER;W.
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek
VOORGESCHREVEN TERMIJN,
EVENTuEEL
niet op straffe van verval is bepaald »,
VERLENGD OVEREENKOMSTIG ART. 51 VAN
afwijzend beschikt op de door eise11es
ingestelde vordering tot tegenverhoor, op.
DAT WETBOEK GEEN TEGENVERHOOR
MEER MOGELIJK OP VERZOEK VAN DE , grond << dat artikel 51 van het GerechteBETROKKEN PARTIJ.
• lijk Wetboek, dat betrekking heeft op
niet op straffe van verval bepaalde
4° VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR- termijnen, bepaalt dat als eentermijn
GERLIJKE ZAKEN - GETUIGENVERHOOR - ' v66r zijn vervaltijd kan worden ve:r~
lengd, dat de verlenging niet langer mag
TEGENv.E;RHOOR ARTT. 51 EN 921,
zijn dan de oorspronkelijke termiin en
GEI'\.W. - GEEN TEGENVERHOOR GEVRAAGD
dat nadien geen ver lenging meer mag
lSlNNEN DE BJJ, ART. 921, DERDE LID, GER.W... worden toegestaan behalve om gewicl:ttige redenen en bij. een met redenen
' (1) Raadpl. Cass., 22 sept. 1972 (A.C., 19'Z3, omklede besliss~ng;, ( ... ) dat het vaststaat
dat ten deze de ter:roi;in v,a:n artikel 941.
89;); i dec. 197'€ (A. C., 1978:, 38Q).
.
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-674d~rde lid, van het Gerechtelijk Wetboek
met werd verleng<:I binnen dertig dagen
na de kenmsgevmg van het procesverbaal van het verhoor (... ); dat de
eerste rechters derhalve terecht van
o01·deeJ. waren dat de door appellante
ingestelde vordering tot dagbepaling van
het getuigenverhoor niet kon worden
aa,ngenomen; (... ) dat appellante niet
aantoont dat .het haar onmogelijk ":'~s
geweest om _bmnen _de ge~telde. termrJn
d~;~ dagbepalmg vo01 haar getmgenv~~hoor te. vragen, dat, om verval te vermrJden, de onmogelijkheid absoluut moet
zjjn, dat wil zeggen een geval van
overmacht .moet vormen; dat het feit dat
gei:ntirn,eerde zijn procedure tussen de
maand mei ·1972 en de maand
fe.bruari 1976 niet heeft bespoedigd, voor
appellante geen beletsel was om haar
getuigenverhoor tijdig te doen houden
en gee,n orwoorziene en onoverkomelijke
gebeJ.U•tenis is die overmacht oplevert;
, ... ): dat het tegenverhoor weliswaar van
rechtswege vrij staat doch op voorwaarde dat de wettelijk:e voo~·schriften,
met .~arne. de voorschnften mzake de
termrJnen, m ac~t worden g~nomen; dat
zulks ten deze met het geval rs »,
h tG
ht .. k
teJ'WlJ..1 ar t'k
1 e1 860 van
e erec e 1lJ
Wetboek bepaalt; enerzijds, dat, wat de
verzuimde of onregelmatig verrichte
vorm ook zij, geen proceshandeling nietig kan worden verklaard indien de wet
cle nietigheid ervan .. niet uitdrukkelijk
heeft bevolen en, anderzijds, dat de
t~rmijn~n,. behalve de termijnen om een
rechtsmrddel aan te wenden, slechts dan
op straffe van verval bepaald worden
wanneer de wet het voorschrijft;
Noch ·de bij artikel 921, derde lid, van
het · Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven termijn van dertig dagen, noch de
bij artikel 51 van dat. wetboek voorge:;chreven vormen door enige wettelijke
bepaling met verval of nietigheid worden
bedreigd, waaruit volgt dat, I;Jij ontstentenis van een dergelijke tekst, het arrest
eiseres niet, op grand van die
artikelen 921, derde lid, en 51, vervallen
kon verklaren van haar vordering tot
houden tegenverhoor, .zonder de in het
middel vermelde bepalingen en inzondei·heid artikel 860 van het Gerechtelijk
Wetboek te schenden :
Ove~egerl.de dat, volgens arti-·
·kel 921, tweede en derde lid, van het
Gerecl).telijk Wetboek, het verzoekschrift aan de rechter tot vaststel1irig van ·de plaats, de dag en het
tiur van het tegenverhoor ter griffie

wordt neergelegd ten laatste dertig
dagen na de verzending van het
. proces-verbaal van het verhoor
.
'
. Overwegende dat, krachtens artrkel 51 van dat wetboek, de rechter
· de termijnen die niet bp straffe van
verval zijn bepaald, zoals de in dat
artikel 921, derde lid, voorgeschrev.en termijn, v66r hun vervaltijd kan
verkorten of verlengen en dat, tenzij
de wet anders bepaalt de veri n.
.
' ..
e
gmg met l~?ger mag. _ziJn dan de
oor~pronkehJke
terJ?IJn en dat
nadren geen verlengmg meer mag
. worden toegestaan behalve om
gewichtige redenen en bij een met
redenen omklede beslissing;
·
Overwegende dat, door te oordelen dat de eerste rechters terecht
hebben beslist dat de door eiseres
ingestelde vordering tot dagbepaling
. van het tegenverhoor niet kon worden aangenomen, enerzijds, omdat
ze buiten de bij artikel 921, derde
lid van het GerechteliJ'k Wetboek
'
.•
.
voorgeschreven termrJn was mget ld
· d
"d
d t ·
s ,e, en, an er~9 s, om .a erse~~s
_voor de verv~ltiJd van dre termrJn
geen verlengmg had verkregen ·of
gevraagd overeenkomstig dat artikel 51, het hof van beroep de wet
niet kan hebben geschonden daar
het zich heeft gehouden aan hetgeen de wet voorschrijft·
'
Overwegende inzonderheid dat
artikel 860 van bet Gerechtelijk
Wetboek, dat volgens eiseres is
geschonden, weliswaar bepaalt dat
geen proceshandeling nietig kan
. worden verklaard,. mdien de wet de
nietigheid ervan niet uitdrukk~lijk
heeft bevolen en dat de termijnen,
met uitzondering van de termijnen
om een rechtsmiddel aan te wenden, slechts dan op straffe van
verval worden bepaald wanneer de
wet het voorschrijft; dat deze bep~
ling in het onderhavige geval niet
van toepassing is, daar het arrest
geen proceshandeling nietig verklaard heeft · en evenmin heeft
beslist dat een termijn vervallen
was, terwijl de wet geen verval
vaststelt, doch integendeel zich
heeft gedragen naar een wettelijke

...,.,..- 675 ..,bepaling waarbij"wordt voorgeschreOver het middel, afgeleid uit de s~hen
ven een termijn niet te verlengen ding van de artikelen 544,, 1315, 1382 van
dan. onder de . erin gestelde voor- het Burgerlijk Wetboek en 97 van .de
Grondwet,
waarden;
doordat het bt;)streden ·, vonnis. .de
Dat de uitlegging die eiseres wil schade
van de verweerders in verband
geven aan artike1 51 junetis met hun fruitoogsten ex aequo et bono
artikel 92l,·derde lid, en 860 van het vaststelt,
,
,
.,
Gerechtelijk Wetboek aan de eerste
terwijF uit de vaststellingen van het
bepaling. de gevolgen zou ontnemen vonnis volgt dat de onmogelijkheid om
die de wetgever eraan heeft willen het bedrag van die schade riEniwkeurig
toekennen;
te ramen het gevolg is van de traagheid
en van de nalatigheid ,.v;m de
Dat het middel naar recht faalt;
~erwe.erders : ·
Om die ·. redenen, verwerpt de
Overwegende dat het vonnis erop
voorziening; veroordeelt eiseres in wijst dat het vonnis van 18 jade kosten.
nuari 1968 de verweersters verzocht
8 februari 1979 _:_ 1• kamer - VOoTZit- alle dienstige inlichtingen te verschaffen tot staving va:n hun vordetei· : de· h, Wauters, eerste voorzitter Verslaggever : baron Vin<;otte - Ge- ring ter · vergoeding van de schade
·li}'kluidende conclusie van de h. Dumon, aan de fruitoogsten;
procui·eur-geileraal - Advocaten : mrs ..
Dat het vaststelt dat de verweerSimont en Dassesse. · · ·
sters echter geen enkel stuk .of
element ovei:leg·gen ter voldoening
vim dit verzoek, terwijl het hun
mogelijk en zelfs gemakkelijk was
geweest om tijdens de .debatten hun
1• KAMER- 8·februari 1979
factuurboeken over .te leggen als
bewij s van de algemene evolutie
·AA,NSPRAKELIJKHEID
(BUITEN van hun· produktie en van de winst
OVEREENKOMST)
SCHADE
_die zijeruit haalden;
RAMING EX AEQUO ET BONO - WETIIGHEID
bverwegende dat de rechter het
___: VOORWAARDEN.
bedrag van de schade weliswaar ex
·De rechter dient het bedrag van de aequo et bono· dient vast te stellen
schade ex aequo et bono vast te stellen wanneer geen van de partijen elewanneer geen enkele partij gegevens
verschaft pi kan verschaffen voor een nienten voor een juiste vaststelling
juiste schatting van ·die schade; die ervan verschaft of kan verschaffen,
wijze van schatting mag hij derhalve, docli dat hij zulks niet mag doen
.niet , aanwenden als de partij die wanneer de partij die beweert benapew_eert _benadeeld te zijn, de gegevens deeld te zijn, weigert qe gegevens
niet wil voorleggen waarover zij bij te brengen waarover zij beschikt
beschikt en op grand waarvan het en waardoor, hetzij het bedrag van
bedrag ·van de. schade juist kan wor- de schade juist kan worden vastgeden vastgesteld, .of die ertoe kunnen· steld, hetzij het ex aequo et bono te
.b1jdragen het ex aequo et bono te
· ramen bedrag zo juist mogelijk te ramen bedrag zo nauwkeurig mogelijk mede kan worden bepaald;
schatten, (Art. 1382 B.W.)
Dat de ·benadeelde partij ten deze,
{~ CiMENTERIES ET BRIQUETERIES REUNIES "
zoals
uit de bestreden beslissing
N.V, T. JANSSEN A., JANSSEN A.M.)
blijkt, zodanige houding heeft aangenomen dat een raming ex a(l!quo
ARREST ( vertaJing)
et bono is uitgesloten;
Dat het middel gegro~d is;
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 28 juni 1976 in hoger
Oin . die redenen, vernietigt het
'beroep gewezen .door de Rechtbank bestreden voimis voor zdver h~t
van E~r$te Aanleg te Luik;
uitspraak doet over de .schade aan
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de fruitoogsten en over de kosten;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; houdt de kosten aan en zegt
dat de feitenrechter erover zal
beslissen; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Hoei, zitting houdend in hoger beroep.
8 februari 1979- 1' kamer- Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Mahillon Gelijkluidende conclusie van de h. Dumon,
procureur-generaal - Advocaten : mrs.
A?siaux en Fally.
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BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFT
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGERLUKE ZAKEN VERZEKERINGSOVEREENKOMST- ONGEVALLEN- UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE BETEKENIS EN DE DRAAG•
WIJDTE VAN DE AKTE- GEEN MISKENNING
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

De bewijskracht van een akte tot vaststelling van een verzekedngsovel·eenkomst tegen ongevallen met inbeglip
van dat waarbij de ve1·zekerde de dood
heeft gevonden, wordt niet miskend
door de rechte1· die, zonde1· een uitlegging te geven welke met die akte niet
ve1·enigbaar is, beslist dat die verzekeling niet gelijk te stellen is met de
levensverzekedng,. die het ve1ozeke1·de
1isico afhankelijk stelt van de menselijke levensduur (1). (Artt. 1319,
1320 en 1322 B.W.)
(RINCK T. DE FEDERALE VERZEKERINGEN C.P.)

(1) Raadpl. Cass., 3 maart 1978 (A.C, 1978,
777) ..

Over het onderscheid tussen de ongevallenverzekering en de levensverzekering, vgl. artt.
41 en 43 verzekeringswet 11 juni 1874 en art. 1,
wet 25 juni 1930 betreffende de controle op de
levensverzekeringsondernerningen. Nochtans
dient i.v.m. laatstgenoemde bepa!ing te worden
gezegd dat zij is opgeheven bij art. 25 K.B.
12 maart 1976 ter uitvoering van art. 68 van de
.nieuwe wet betreffimde ~e controle der verzekeringsondernemingen (~ juli 1975).

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 januari 1977 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 41, 42, 43 van de
wet van 11 juni 1874 betreffende de
verzekeringen in het algemeen, 1 van de
wet van 25 juni 1930 betreffende de
controle op de levensverzekeringsondernemingen,
opgeheven
door
artikel 25.1" van het koninklijk besluit van
12 maart 1976; 38.1" van het koninklijk
hesluit van 17 juni 1931 houdende algemene verordening betreffende het toezicht op de levensverzekeringsondernemingen, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
do01·dat het arrest de oorspronkelijke
eis ongegrond verklaart op grond dat
nu, ingevolge de toepassing van
artikel 6 van de algemene voorwaarden,
de verzekering van rechtswege werd
geschorst "• de verzekeraar (thans verweerster) niet gehouden was in de zaak
tussen te komen en, in antwoord op de
door eiseres ingeroepen onwettelijkheid
van genoemd artikel 6 wegens strijdigheid met artikel 38.1" van het koninklijk
besluit van 17 juni 1931, beslist dat
laatstgenoemde bepaling « ten deze niet
toepasselijk is » daar het « niet redelijkerwijze (is) vol te houden dat een
persoonlijke verzekering tegen ongevallen gelijk te stellen is met een
levensverzekering »,
terwijl, eerste onderdeel, een verzekeringsovereenkomst die, zoals de· tussen
verweerster en G. 'VanderLeest, echtgenoot van eiseres, op 6 juni 1967 gesloten
overeenkomst, onder meer, zoals blijkt
uit de bewoordingen van artikel XII van
de algemene verzekeringsvoorwaarden,
tot dekking strekt van het risico van
overlijden - zij het bij ongeval - en
waarbij de naleving van de verbintenissen die door de verzekeraar worden
aangegaan aldus afhankelijk is van de
duur van het menselijk !even, minstens
gedeeltelijk een levensverzekering is in
de zin van artikel 41 tot en met 43 van
de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen in het algemeen en van artikel 1
van de wet van 25 juni 1930, of, wat de
toepasselijke regelen betreft, ten ~inste
met een levensverzekering moet worden
gelijkgesteld, en derhalve in die mate is
onderworpen aan artikel 38.1 • van het
koninklijk besluit van 17 juni 1931

-677houdend algemene verordening betreffende het toezicht op de levensverzekeringsondernemingen, luidens hetwelk de
verzekeraar zich slechts op de sancties
verbonden aan laattijdige betaling of
niet-betaling van de premies kan beroepen voor zover hij de verzekerde bij
aangetekend schrijven in gebreke heeft
gesteld de vervallen premies te betalen
en hem daarbij heeft gewezen op de
gevolgen van een laattijdige betaling na
verloop van een laatste bedenktijd; het
arrest, derhalve, in zoverre het heeft
willen beslissen dat de litigieuze overeenkomst, hoewel zij ook, overeenkomstig artikel XII van de voorwaarden der
verzekeringsovereenkomst, het risico
van overlijden dekt, niet, zelfs niet
gedeeltelijk, kan worden beschouwd als,
of kan worden gelijkgesteld met, een
levensverzekeringsovereenkomst en dat
bedoeld artikel 38.1" van het koninklijk
besluit van 17 juni 1931 er derhalve niet
op toepasselijk is, enerzijds het wettelijk
begrip « levensverzekering. » miskent en
derhalve schending inhoudt van de
artikelen 41, 42 en 43 van de wet- van
11 juni 1874 op de verzekeringen in het
algemeen, 1 van de wet van 25 juni 1930
betreffende de controle op ,de levensverzekeringsondernemingen en 38.1" van het
koninklijk besluit van 17 juni 1931,
anderzijds, de bewijskracht miskent die
toekomt aan de tussen verweerster en
G. Van de~ Leest op 6 juni 1967 gesloten
overeenkomst, meer bepaald aan artikel XII van de algemene voorwaarden,
(schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek),
tweede onderdeel, het arrest geen
antwoord geeft op het door de conclusie
van eiseres ingeroepen middel luidens
hetwelk artikel 1 van de wet van
25 juni 1930 als levensverzekeringsondernemingen beschouwt « alle Belgische
en buitenlandse ondernemingen die verbintenissen aangaan waarvan de naleving afhankelijk is van de duur van het
menselijk leven , en dat het koninklijk
besluit van 17 juni 1931 werd genomen
in uitvoering
van
de
wet van
25 juni 1930 en dan ook toepasselijk is
op die ondernemingen welke door de
wetgever worden geacht levensverzekeringsondernemingen te zijn, zodat het
arrest niet regelmatig is gemotiveerd
(schending van artikel 97 van de
Grondwet):

Wat
het
betreft :,

tweede

onderdeel

Overwegende dat, na het onderscheid te hebben onderstreept dat
tussen de levensverzekering en de
verzekering tegen ongevallen die de
dood van de verzekerde veroorzaken, bestaat, het arrest beslist dat
de bepaling van artikel 38.1" van l].et
koninklijk besluit van 17 juni 1931
ten deze niet toepasselijk is;
Overwegende dat het arrest
zodoende impliciet doch zeker oordeelt dat de naleving van de verbin-'
tenis van verweerster niet afhankelijk is van de duur van het menselijk leven, in de zin van artikel 1
van de wet van 25 juni 1930, en dan
ook de conclusie van eiseres beantwoordt;
·
Dat het onderdeel feitelijke
grondslag mist;
Wat het eerste onderdeel betreft :.
Overwegende dat de door eiseres
overgelegde verzekeringspolis als
opschrift draagt
« persoonlijke
verzekering tegen lichaamsongeval-'
len >>; dat, hiidens artikel I van de
polis, deze verzekering tot doel
heeft « de · stoffelijke schade te
herstellen
voortspruitende
uit
lichaamsverwondingen overkomen
aan de verzekerde door uiterlijke,
geweldige, plotselinge ert onvrijwil.:.
lige, 't is te zeggen toevallige oorzaken, voor zover die verwondingen
rechtstreeks en niet uit andere oorzaken, binnen het jaar te rekenen
van de dag van het ongeval, tot
gevolg hebben het overlijden, werk-:onbekwaamheid of een vermoedelijke blijvende vermindering van
werkbekwaamheid (invaliditeit) bij
de verzekerde >>;
Overwegende dat artikel XII van
de polis luidt : << bij overlijden ten
gevolge van lichaamsongeval, bij de
verzekering bepaald, betaalt verweerster het kapitaal verzekerd
.voor het geval van overlijden, indieu
dit overlijden voorkomt als recl].tstreeks en uitsluitend gevolg van
het ongeval, onmiddellijk of binnen
de tijd van een jaar, te rekenen'van
de dag van het ongE)val >>;
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Overwegende dat het verzelcerde
risico aldus is beperkt tot het ongeval dat .de in de polis beschreven
gevolgeri, waaronder het overlijden,
binnen
eeil
bepaalde
termijn
. teweegbrengt;
Overwegende dat daaruit .blijkt
dat geen van beide voorwaarden die
voor de tussenkomst · van verweel'ster zijn vereist, met name enerzijds
het ongeval ·en anderzijds het overlijden. ten gevolge van het · ongeva:l
binnen het jaar van. dit ongeval,
afzonderlijk
kan ·. worden
be-,
schouwd;
Overwegendi! derhalve dat de v~r~
bintenis van verweerster · geenszins
afhankelijk werd gesteld vari de
duur van het menselijk leven in de
zin van de wet van 25. ju:n,i 1930;
Dat het arrest dan ook van de
verzekeringspolis geen interpretatie
geeft die ·met deze akte onverenigbaar is en een juiste toepassing
maakt van de in het middel aangehaalde wettelijke en reglementaire
bepalir'lgen;
; Dat het oriderdeel niet kan worden· aangenomen; ·
Om die redenen, verwerpt de
veroordeelf eiseres in
de·kosten.

vootziE:~ning;
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Voorzitter : de h .. de Vreese, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Sury GelijkluideiJde . conclusie van .de h.
Colard, advocaat:..generaal - Advocaten :
mrs. De G:ryse, Ansiaux.
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SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS
· -TOEPAS~INGSGEBiim _ BEGRiP.

.

·

Onder de sociale zek,erheidswetgeving
·· voor we1kneme1'S vallen de stliptimses
: dieJe'gen betaling· van loon aangewor~
! veh woi;den om op te. treden tijdens
' vooi~t~Jjjngen in een nachtclilb, en de
·. 'il!xploitdht :van de nachtclub die hen
:; heeft aangeworven.(Art. 2; § 1; 1" wet
27 juini' 196.9; art. 3, 2" K.B. 28 nov,
~ ·1~6.9} '!.:. ,,
' '
.1· ; ·L·:r·. R·".
, 1' z)
, ·~
· GERY
•

L

ARREST

' . HET HOF; ~ Gelet op het bestre.,· den arrest, Qp 4 januari 1978 door
. het ArbeidshofAe Antwerpen gewezen;
:

'

'

'•

Over het m.iddel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2; § 1, 1", van de
wet van 27 juni 1969. tot herziening van
de. b,esluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 3, 2", 'van het konink-,
li.ik . besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969
tot herziening. van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,,
1315, 1316, 1349, 1350 en 1352 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het arbeidshof eiser veroordeelt tot · het betalen van de sociale
. zekerheidsbijdragen voor de artiesten
die opvoeringen gaven in het door hem
, geexploiteerde hachtlokaal, op grond · :
dat artikel 2, § 1, 1", van· voormelde wet
van 27 juni 1969 voorschrijft dat de
Koning de. toepassing van deze wet kan
uitbreiden tot de personen die arbeid
verrichten ·in gelijkaardige voorwaarden
als die van · een arbeidsovereenkomst;
dat artikel 3, 2", van voormeld koriinklijk
besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van het voormelde artikel 2, § 1, 1" ;·
bepaalt dat de ·toepassing van de wet
wordt verruimd tot schouwspelartiesten
· die tegen betaling van loon aangeworveh·
worden om op te treden tijdens voorste'l1 lingen; dat dit principieel betekent · dat
degenen die de in artikel 3, 2", vermelde
· beroepen , uitoefenen, geacht worden
arbeid .· te verrichten overeenkomstig de
bepaling van artikel 2, §. 1, 1", zodat
' enkel moet worden uitgemaakt · of de
danseressen ten deze aan de omschrij. ving van .artikel 3, 2", beantwoor:den; dat
niet kan worden gesteld dat,. om onder
' de sociale :;;ekerheid te .vallen, de ge-,
lijkaardigheid in aile elementen, van de
arbeidsovereenkomst, met~ name loon,
arbeid . en ondergeschiktheid, dient te
bestaan; derhalve niet verder.moet wor"
den ingegaan op de elementen waarop
' eiser wijst om . de band ·van onderge~
sehiktheid uitt.e s]uiten,
. terwijl, eerste Onderdeel, artikel·3; ·2~}
· van · .het ... koninklijk . besluit van
. 28 november 1969 geenszins het vermoeden instelt dat de in dit artik(')l vermelde
. artiesten arbeid verrichten in gelijkaar, dige voorwaarden als die van ei:m

-679ai·beidsovereenkomst, zodat het arbeids-'
hof, door te beslissen dat degenen die in
artikel 3, 2", van het kbninkli.ik besluit
van 28 november 1969 vermelde beroepen uitoefenen, geacht worden arbeid te
verrichten overeenkomstig de bepaling
van,artikel 2, § 1, 1", van de wet van
27 juni 1969, de in het micid~l vermelde
W.etsbepa,lingen schendt;
tweede onderdeel, ar.tikel 2, § 1, 1", van
de wet van 27 juni ·1969 bepaalt dat de
Koning de toepassing van deze wet kan
ui.tbreiden tot de personen die arbeid
_verrichten in gelijkaardige voorwaarden
als die van een arbeidsovereenkomst;
al'tikel 3, 2", van het koninklijk besluit
van 28 november 1969,. genomen tot
uitvoering van deze wet, de toepassing
erva:n heeft verruimd tot schouwspelartiesten die tegen betaling van loon
worden aangeworven om op te treden
tijderis voorstellingen; bijgevolg de toepassing van de wet slechts tot de in dit
artikel 3, 2"., vermelde personen wordt
verruimd voor zover zij arbeid verrich-.
ten in gelijkaa,rdige voqrwaarden als die
van een arbeidsovereenkomst, zodat het
arbeidshof, door te beslissen dat enkel
moet worden uitgemaakt of de danseressen ,beantwoorden aan de onischrijving
van artikel 3, 2", van het koninklijk
besluit van 28 november 1969, de ip het
middel
vermelde
wetsbepalingen
schendt;
. derde onderdeel, de toepassing van de
wet van 27 juni 1969 wordt verruimd tot
!ie in artikel 3, 2", van het koninklijk
besluit van 28 november 1969 vermelde
personen, die arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een
arbeidsovereenkomst, en de gelijkaardigheid dient te bestaan in alle elementen
van de arbeidsovereenkomst, .zodat het
ai·beidshof, door te beslissen dat de
gelijkaardigheid niet in alle elementen
van de arbeidsovereenkomst dient ..te
bestaan en dat het bestaan van een band
van ondergeschiktheid niet vereist is, de
i-n het middel vermelde wetsbepalingen
schendt :
· Wat het eerste en het tweede
onderdeel betreft :

Arbeidsraad te hebben ingewonnen ·
de toepassing van deze wet kan ·
uitbreiden, onder de · voorwa.arden .
die Hij bepaalt, tot de personen die
zonder door een arbeidsovereen" ·
komst te zijn verbonden; tegen loon·
arbeidsprestaties onder het gezag
van een ander persoon verr,ichten 0f
die arbeid verrichten in gelijkaar.,.
dige voorwaarden als die van een,
arbeidsovereenkomst;.
Overwegende dat ter uitvoering
daarvan, bij koninklijk besluit van
28 november 1969, inzbnderheid
artikel 3, 2", de toepassing van de
wet werd verruimd tot, onder meer,
de schouwspelartiesten . die tegen
betaling van loon aangewo;rvenwm.::..
den om op te treden tijdens voorstellingen;
Overwegende · dat de aldus door·
artikel 3, 2", van het koninklijk
besluit aangewezen schguwspelar. tiesten, indien ze ortde:r de erin
bepaalde
voorwaarden
valleri:
geacht worden personen te zijr:t die
tegen loon arbeidsprestaties onder·
het gezag van een ander persoon
· verrichten of die arbeid verrichten
in gelijkaardige voorwaarden als die
~van een arbeidsovereenkomst;
Overwegende dat ten deze door
de rechter dus enkel diende te
worden onderzocht; binnen het
kader van het ·door eiser in conclusie aangevoerde verweer; of de door
deze laatste in zijn .. nachtclu,q
tewerkgestelde
«
stripteuses
>r
schouwspelartiesten waren, en zo ja,
of zij ; aangeworven · w'erden om,
· tegen l::ietaling van. loon, op ·te · treden tijdens voorstellingen;

Overwegende dat het ar;rest, ~door
te beslissen zoals het deed,· eeh
· juiste toepassing maakt. v~n de in
de oriderdelen vermelde wettelijke
Overwegende" dat, lmdens ar,tr- bepalingen;
· ' ; · ·· ·
kel 2, § 1, 1, van de wet van ' D · d.
d d 1·
··h.
27 .juni 1969 tot herziening van de : · .,at e ·on er e en naar ·.l'E~C· t
besluitwet .van · 28 december 1944 falen;
·
· ~· •· · ·. ·•
betreffende de maatschappelijke
Wat het derde onderqeeL betreft :.
zekerheid der arbeiders, de Koning,
. Overwegende dat het . arrest
bijin min!sterraad overlegd besluit beslist dat degenen. die ~ qe ".in
en· ria het advies 'Van de Na:tiorial('>. · artikel 3, · 2", van · .het : konirikifjk
,

0

0

-680besluit van 28 november 1969 vermelde beroepen uitoefenen, principieel geacht worden arbeid te verrichten overeenkomstig de bepaling
van artikel 2, § 1, 1", van de wet van
27 juni 1969;
Dat het niettemin in antwoord op
de conclusie van eiser waarin deze
een motief van het beroepen vonnis
becritiseerde, het begrip << arbeid in
gelijkaardige voorwaarden als die
van een arbeidsovereenkomst >>
onderzoekt en beoordeelt zoals in
het middel vermeld;
Overwegende dat het onderdeel
opkomt tegen een ten overvloede
gegeven motief en derha.lve niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
12 februari 1979 - 3' kamer - VoorzitteJ· : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter Ve1·slaggever : de h. Versee Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Bi.itzler, DeBruyn.
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1° DIENSTPLICHT TOEPASSING
BESTUURSZAKEN.

VAN

MILITIEGERECHTEN
DE TAALWET IN

2° TAALGEBRUIK -

DIENSTPLICHT
MILITIEGERECHTEN - TOEPASSING VAN DE
TAALWET IN BESTUURSZAKEN.

6° DIENSTPLICHT -

UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE ORONO - TE
LAAT INGEDIENDE AANVRAAG - OPHEFFJNG
VAN HET VERVAL OM UITZONDERLIJKE REDENEN- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR
DE MILITIEGERECHTEN,

1" en 2" Op de militiegerechten ':njn de
1·egelen op het gebruik van de talen .in
bestuurszaken toepasselijk die gelden
voor de centrale diensten (1) (2).
(Artt. 1, § 1, 1", 17, § 1, en 39, § 1,
wetten op het gebruik van de talen in
bestuurszaken,
gecoi:irdineerd
op
18 juli 1966.)

3" en 4" In het Nederlands gewezen
wordt de beslissing van de Hoge
Militiel'aad over een aanvraag om
v1ijlating op mol'ele grand, ingediend
dool' een dienstplichtige die op de
militielijsten van de gemeente Voel'en
is ii!geschreven (3). (Artt. 3, § 1, 1", 17,
§ 1, 1", en 39, § 1, wetten op bet
gebruik van de talen .in bestuurszaken,
gecoi:irdineerd op 18 juli 1966.)
5" Niet ontvankelijk, tot' staving van een
voorziening tegen een beslissing van
de Hoge Militieraad, is het .r;niddel dat
enkel betrekking heeft op de betekening van de bestreden beslissing (4).,
6" De militiegerechten ooi·delen op
onaantastbare wijze over de uitzondeJ'lijke redenen aangevoerd tot opheffing
van het veJval van een te laat ingediende aanvraag om uitstel of vl'ijla·
ting van dienst op morele grand (5).
(Art. 20, § 3, Dienstplichtwet.)
(HEUTS)
ARREST

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 29 november 1978
door de Hoge Militieraad gewezen;-

3° DIENSTPLICHT-

HOGE MILITIERAAD
- TAALREGELING - DIENSTPLICHTIGE VAN
DE GEMEENTE VOEREN AANVRAAG OM
VRIJLATING OP MORELE GROND - GEBRUIK
VAN HET NEDERLANDS.

4° TAALGEBRUIK -

DIENSTPLICHT H<)GE MILITIERAAD- DIENSTPLICHTIGE VAN
DE GEMEENTE VOEREN AANVRAAG OM
VRIJLATING OP MORELE GROND - GEBRUIK
VAN HET NEDERLANDS.

5° CASSATIEMIDDELEN

DIENSTPLICHT - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING
HEEFT OP DE BETEKENING VAN DE BESTREDEN BESLISSJNG- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

(1) Verge!. R.S. 12 nov. 1968, nr. 13208,
Rijksdienst
voor
Werknemerspensioenen
(Verz. arr. 1968, biz 845); 18 feb. en
17 • okt. 1975, nrs. 16876 en 17221, D'Hoore
(ibJd., 1975, biz, 165 en 936).
(2) en (3) Raadpl. de cortclusie O.M. verschenen in het Rechtskundig .weekblad,
1978-1979, kol. 2028.

(4) Cass,., 4 jan. 1978 (A.C., 1978, biz. 527).
(5) Cass., 13 ,maart 1978 (A.C.,

197~.

biz. 824).

-681Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de bepalingen van het
koninklijk besluit van 18 juli 1966 houdende coordinatie van de wetten op het
gebruik van de talen in bestuurszaken,
doordat, ofschoon eiser, op grond van
een faciliteitenstelsel voor de franstaligen van de gemeente Voeren, zijn aa~
vraag en' zijn akte van hoger beroep m
de Franse taal opstelde, de ganse procedure van de Hoge Militieraad in het
Nederlands werd gevoerd en de beslissing van deze raad in de Nederlandse
taal werd opgesteld en betekend werd
zonder Franse vertaling,
terwijl dit alles in strijd is met de
bepalingen van voormeld koninklijk
besluit van 18 juli 1966 :

met een speciale taalregeling is
begi£tigd, alle gemeenten van yoor,noemde provincie, luidens artikel 3,
§ 1, 1", van dezelfde wetten, in het
Nederlandse taalgebied gelegen zijn;
Overwegende dat de Hoge Militieraad derhalve, zonder schending
van de laatstgenoemde wetten, de
bestreden beslissing in het Nederlands heeft gewezen;
Dat het middel op dit stuk naar
recht faalt;
Overwegende dat, in zoverre het
betrekking heeft op de betekening
van de beslissing, het middel niet
ontvankelijk is;

Overwegende dat de militiegerechten de regelen op het gebruik
van de talen in bestuurszaken dienen na te leven, die van toepassing
zijn voor de centrale diensten;
Overwegende dat, h·achtens artikel 39, § 1, van de wetten op het
gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoi:irdineerd op 18 juli 1966,
de centrale diensten de zaken
behandelen in de taal voorgeschreven door artikel 17, § 1, van dezelfde
wetten; dat deze bepaling het
gebruik van de Nederlandse taal
voorschrijft, wanneer de te behandelen zaak gelocaliseerd of localiseerbaar· is in het Nederlandse taal,gebied;
Dat de aanvraag om vrijlating van
dienst op morele grond gelocaliseerd is in de gemeente waar de
dienstplichtige op de militielijsten is
ingeschreven;
Overwegende dat de Hoge Militieraad bij de bestreden beslissing
'uitspraak doet over eisers aanvraag
om vrijlating op morele grond overeenkomstig artikel 12, § 1, 5", van de
dienstplichtwetten,
gecoi:irdineerd
op 30 april 1962; dat eiser ingeschreven is op de militielijsten van
de gemeente Voeren, gelegen in de
provincie Limburg; dat, ook al is de
gemeente Voeren, krachtens artikel 8, 10°, van de wetten op het
georuik van de talen in bestuurszaken, een taalgrensgemeente, die, ter
bescherming van haar minderheid,

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 12, § 1, 5",
en 20, § 3, van de dienstplichtwetten,
gecoordineerd op 30 april 1962,
doordat de beslissing eisers aanvraag
om vrijlating van dienst afwijst, als
l<iattijdig en niet ontvankelijk, op grond
dat de ingeroepen uitzonderlijke redenen van het te laat indienen van. de
aanvraag niet kunnen worden aangenomen,
terwijl eiser, die reeds in de eerste
dagen van januari 1977 een aanvraag om
vrijlating tot de gewezen burgemeester
van Remersdaal had gericht, slechts na
31 januari 1977 vernam dat deze laatste,
wegens een op 10 januari 1977 overkomen dodelijk ongeval, in de onmogelijkheid had verkeerd het nodige gevolg aan
deze_ aanvraag te geven, en terwijl het
negeren van de omstandigheid dat een
tijdige aanvraag werd ingediend en dat
dam·door slechts achteraf een nieuwe
aanvraag kon worden gedaan, een
schending uitmaakt van de notie en het
rechtsbegrip « uitzonderlijke redenen ''
zoals door artikel 20, § 3, van voormelde
dienstplichtwetten bepaald :

Overwegende dat de feitelijke
beoordeling van de uitzonderlijke
redenen, die een dienstplichtige van
de uitsluiting kunnen ontheffen, tot
de bevoegdheid van de militiegerechten behoort; dat die beoordeling
in cassatie onaantastbaar is;
Dat, zonder het begrip « uitzonierlijke redenen » te schenden, de
Hoge Militieraad heeft kunnen oordelen dat de ingeroepen redenen
niet uitzonderlijk waren in de zin
19-n voormelde wetsbepaling;

-682Dat het middel niet kan worden
-aangenomen;
Om die redenen,
voorziening.

verwerpt de

12 februari 1979 - 3" kamer - VoorzitteJ· en verslaggever : de h. Gerniers,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal.
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KAMER -

DIENSTPLICHT -

UITSTEL EN VRIJLATING
VAN DIENST OP MORELE GROND- OPGENOMEN KINDEREN - MET VOLLE BROEDERS EN
ZUSTERS GELIJKGESTELD - VOORWAARDEN
VAN GELIJKSTELLING.

De kinderen die door de ouders van de
dienstplichtige of door een hunner zijn
opgenomen en op het ogenblik van de
aanvraag om uitstel of VJijlating van
dienst op morele grand sinds ten
minste vijf jaar fiscaal ten Jaste van
het gezin zijn, worden met voile broeders en zusters van de dienstplichtige .
gelijkgesteld, indien zij op het ogenblik van de aanvraag ongehuwd zijn
en 1·egelmatig dee] uitmaken van het
gezin. (Art. 17, 6 1, 1" en 2" Dienstplichtwet.)
(BOONEN}
ARREST

RET HOF;- Gelet op de bestre'den beslissing, op 21 november 1978
door de Hoge Militieraad gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 12, § 1, 4", en 17,
§ 1, 1" en 2", van de dienstplichtwetten,
gecoordineerd op 30 april 1962,
doordat de Hoge Militieraad vrijlating
van dienst weigert op grond dat de
wetgever doelbewust een onderscheid
heeft willen maken tussen enerzijds het
begrip « kind " en anderzijds het begrip
« volle broeders en zusters "•
te1wijl dit zeker niet de opzet is van
de wet, vermits de bij artikel 17, § 1,
1" en 2", bepaalde gelijkstellingen, naar
luid van de parlementaire voorbereiding,
als een « sodale maatregel ten voordele
van verdienstelijke families " moeten
worden aangezien, zodat de opgenomen

kinderen voor gelijkstellmg m aanmerking komen; de beslissing in strijd is
met de letter van de wet, nu zij oordeelt
dat de bij artikel 17, § 1, 2", bepaalde
gelijkstellingen met wettige kinderen
slechts van toepassing zijn op de bepalingen van de dienstplichtwetten die
betrekking hebben op « kinderen », met
name de bepalingen van de artikelen 10,
§ 1, 1" en 5", 11 en 12, § 1, 7", van de
dienstplichtwetten; in artikel 12, § 1, 4",
van de dienstplichtwetten enkel sprake
is van « broeders en zusters >> en niet
van « volle broeders en zusters >>; het
« doelbewuste " onderscheid ook niet uit
de tekst van artikel 17, § 1, 1" en 2",
blijkt, vermits andere kinderen van een
der echtgenoten gelijkgesteld worden
met volle broeders en zusters en
erkende natuurlijke kinderen met wettige kinderen :

Overwegende
dat,
krachtens
artikel 12, § 1, 4", van de dienstplichtwetten, de ingeschrevene die
ten minste vijf broeders of zusters
in leven heeft, onder bepaalde voor-·
waarden van dienst kan worden
vrijgelaten;
Dat, krachtens artikel 17, § i, 1",
van dezelfde wetten, met voile broe:lers en zusters worden gelijkgesteld
de << broeders en zusters van
:lezelfde vader of dezelfde moeder >>,
evenals de andere kinderen van een
der echtgenoten, indien deze kinderen op het ogenblik van de aanvraag ongehuwd zijn en regelmatig
deel uitmaken van het gezin;
Dat, luidens het bepaalde onder
2" van hetzelfde artikel 17, § 1, met
wettige kinderen worden gelijkge~
steld de erkende natuurlijke kinderen, de geadopteerde kinderen en
de opgenomen kinderen, die op het
ogenblik van de aanvraag sinds ten
minste vijf jaar fiscaal ten laste zijn
van het gezin;
Overwegende dat de gelijkstelling
;an de in artikel 17, § 1, 2",
genoemde kinde1·en met wettige
kinderen ook geldt voor de interpretatie van het begrip « kinderen >> in
de zin van het bepaalde onder 1" van
dit artikel;
Dat derhalve de kinderen die
door de ouders van de dienstplichtige of door een hunner zijn opge-
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nomen en sedert vijf jaar ten laste
van het gezin zfjn, dienen te worden
beschouwd als kinderen van een der
echtgenoten in de zin van artikel 17,
§ 1, 1", en met volle broeders en
zusters worden gelijkgesteld, indien
zij op het ogenblik van de aanvraag
ongehuwd zijn en regelmatig deel
uitmaken van het gezin;
Overwegen.de dat de Hoge Militieraad de in het middel ingeroepen
wetsbepalingen schendt door te
beslissen dat eiser niet voldoet aan
alle vereisten van artikel 12, § 1, 4",
van de dienstplichtwetten om de
enkele ·· · reden dat de opgenomen
kinderen niet als volle broeders en
zusters kunnen worden beschouwd;
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; verwij st de zaak
naar de Hoge Militieraad, anders
samengesteld.
12 februari 1979 - 3' kamer - Voorzitter en verslagge1rer : de h. Gerniers,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advotaatgenei·aal.
·
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WERKLOOSHEID LOOSHEII:iSUITK"RING ART.
VAN

RECHT OP WERKHUISARBEIDERS -

130 VAN RET KONINKLIJK
20 DEC. 1963 TOEPASSELIJK.

BESLUIT

Art. 130 K.B. 20 dec. 1963, luidens
hetwelk werkloosheidsuitkel'ing in
beginsel maar wordt toegekend in
geval van werkloosheid in een volledige dienstbetrekking en dat de voorwaarden bepaalt waaronder de werknemer met een onvolledige dienstbetrekking werkloosheidsuitkering kan
genietep, is toepasselijk op de lmisarbeiders (1).
(R.V.A. T. LAEVERE!':)

(1) Cass., 12 juni 1978 (A. C., 1978, 1198).

ARREST

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 november 1977
door het Arbeidshof te Brussel
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 130 en 148 van het koninklijk
'Jesluit van 20 december 1963 betreffende
.:trbeidsvoorziening en werkloosheid,
zoals het werd gewijzigd en aangevuld,
wat betreft voornoemd artikel 130, door
artikel 2 van het koninklijk besluit van
18 februari 1965, artikel 2 van het
koninklijk besluit van 18 februari 1965,
artikel 2 van het koninklijk besluit van
24 oktober 1967 en artikel 1 van het
koninklijk besluit van. 4 mei 1973, en uit
de schending van de artikelen 10 en
18 van het ministerieel besluit van
4 juni 1964 inzake werkloosheid, zoals
het werd aangevuld en gewijzigd, wat
betreft artikel 10, door. het ministerieel
besluit van ·15 december 1976 en, wat
betreft artikel 18, ·door de ministeriiHe
'Jesluiten van 15 december 1965 en
.2 oktober 1971,
doordat, na vastgesteld te hebben dat
de wetgever de huisarbeiders noodzakelijk uitsloot van de toepassing van voornoemd artikel 130, § 1, en dat « de
wetgever nochtans anderzijds eigen spe:cifieke regelen . stelde voor de vergoedbaarheid van de onvrijwillig werkloze
huisarbeiders, die bovendien een stren~
ger karakter · bezitten dan die gesteld
voor
de
werknemers
in
de
onderneming », het arrest oordeelt dat
deze werknemers « moeten voldoen aan
de vereisten van toelaatbaarheid >> en dat
zij « nadien voor hun vergoedbaarheid
moeten voldoen aan de voorwaarden van
.ro01·meld artikel 148, zonder dat voor
hen nag verdere normen gesteld worderi
betreffende het volledig of onvolledig
kar:;tkter van hun dienstbetrekking », en
bijgevolg het vonnis waartegen hager
beroep, bevestigt op grand dat het. niet
betwist is dat verweerster enerzijds op
het ogenblik van haar aanvraag tot het
bekomen van de werkloosheidsuitkerin~
gen de hoedanigheid van gerechtigde
bezat en dat zij anderzijds voldeed aan
de vereisten van bedoeld artikel 148;
terw1)1, om aanspraak te maken op de
toekenning van werkloosheidsuitkering
en bijgevolg vergoedbaar te zijn, iedere
werknemer, eens toelaatbaar tot het
voordeel van de werkloosheidsuitkerin.:,
gen, het bewijs moet leveren dat hij

-684voldoet aan de voorwaarden daartoe
vereist, met name dat hij tewerkgesteld
was in een volledige dienstbetrekl}ing, in
de zin van artikel 130, § 1, van het ·
vermelde koninklijk besluit, althans in
een onvolledige dienstbetrekking, in de
zin van § 2 van ditzelfde artikel 130; niet
wordt afgeweken van deze regels wanneer, zoals in dit geval, de aanvrager van
uitkeringen een huisarbeider is, vermits
de bepalingen van artikel 148 van het
voornoemde koninklijk besluit, dat de
toekenningsvoorwaarden eigen aan deze
categorie van arbeiders bepaalt, niet, in
tegenstelling met wat het arrest zegt, de
algemene voorwaarden van toepassing
voor alle werknemers vervangen, doch
met deze voorwaarden te cumuleren
zijn; daaruit volgt dat, door , zoals in dit
geval, de voorwaarden voor de vergoedbaarheid van verweerster inzake werkloosheidsuitkering te beperl{en tot de
enkele voorwaarden opgesomd in het
voornoemde artikel 148, het ari·est deze
bepaling schendt alsook die van vermeld
artikel 130 en derhalve niet wettelijk
verantwoord noch, bijgevolg, regelmatig
gemotiveerd is :

Dat het ·arbeidshof artikel 130
schendt door dit artikel niet toepasselijk te verklaren op huisarbeiders;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat · melding van het onderhavige arrest zal
gemaakt worden op de kant van de
vernietigde beslissing; gelet op
artikel 1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
eiser in de kosten; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Antwerpen.
12 februari 1979 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Qerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Mahillon Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont, Houtekier.
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Overwegende dat in principe
IN
CASSATiE
werkloosheidsuitkering maar wordt 1° - VOORZIENING
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSAtoegekend in geval van werkloosTIE TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - VOORheid in een volledige dienstbetrekZIENING VAN EEN BEKLAi'>.GDE - VOORZIEking; dat van deze bepaling van
NING ,GERICHT TEGEN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING TEGEN EEN MEDEBEartikel 130, § 1, van het koninklijk
KLAAGDE- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIEbesluit van 20 december 1963 betrefNING.
fende arbeidsvoorziening en werkloosheid wordt afgeweken in § 2, die 2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
·de voorwaarden bepaalt waaronder
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BIJ CONde werknemer met een onvolledige
CLUSIE VOORGEDRAGEN VERWEER DAT TER
dienstbetrekking niettemin binnen
ZAKE NIET MEER DIENEND IS WEGENS DE
bepaalde grenzen werkloosheidsuitVASTSTELLINGEN VAN DE RECHTER- GEEi'{
kering kan genieten;
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER HIEROP
TE ANTWOORDEN.
Overwegende dat geen bepaling
de huisarbeiders aan deze voor(BUITEN
schriften onttrekt; dat artikel 148 3° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST) WEGVERKEERSvan hetzelfde konipklijk besluit
BESLISSING WAARBIJ EEN
ONGEVAL daaraan bijkomende voorwaarden
BESTUURDER
ALLEEN
AANSPRAKELIJK
stelt voor huisarbeiders;
WORDT VERKLAARD VOOR DE SCHADE Overwegende dat uit wat voorafGEEN VASTSTELLING WAARUIT KAN WORDEN
AFGELEID DAT DE SCHADE ZICH OOK ZOU
gaat volgt dat de huisarbeider moet
HEBBEN VOORGEDAAN ZONDER DE FOUT DIE
bewijzen dat hij werkloos is in een
TEN LASTE VAN HET SLACHTOFFER VAN HET
volledige dienstbetrekking; dat, bij
ONGEVAL IS VASTGESTELD - NIET WETTEgebreke dit bewijs te leveren, hij
LIJK VERANTWOORDE BESLISSING.
mag bewijzen dat hij de voorwaarden vervult waarin werknemers met 4° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENeen onvolledige dienstbetrekking
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLISwerkloosheidsuitkering kunnen geSING WAARBIJ ALLE AANSPRAKELIJI\:HEID
VOOR EEN .ONGEVAL TEN LASTE VAN DE
nieten;

-685BEKLAAGDE WORDT GELEGD - GEEN ANTWQORD .OP DE CONCLUSIE WAARIN AAN HET
SLACHTOFFER EEN FOUT WORDT TOEGESCHREVEN WAARDOOR HET ONGEVAL MEDE.
IS VEROORZAAKT - VERNIETIGING DIE ZICH
NIET UITSTREKT TOT DE BESLISSING DAT DE
BEKLAAGDE EEN FOUT HEEFT BEGAAN
WAARVOOR HIJ AANSPRAKELIJk IS.

5" Niet ontvankel~J}c is de

voorziening
van een burgeriljke part1j die niet is
betekend aan de part1j teg·en wie ze is
gericht (5). (Art. 418 Sv.)
(LEVENS T. GOYVAERTS, PATROONKAS N.V.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 september 1978 in
boger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;
A. Op de voorziening van eiser,
1" Een beklaagde is niet bevoegd om
zich in cassatie te voorzien tegen de beklaagde :

5° VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE
PARTIJ - VOORZIENING NIET BETEKEND NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

beslissing op de tegen . een medebeklaagde ingestelde strafvordering (1).
I. In zoverre de voorziening
(Art. 216 Sv.)
gericht is tegen de beslissing waar2" De feitenrechter behoeft11iet nade1· te bij verweerder, medebeklaagde, op
strafvordering
veroordeeld
antwoorden op een b1j conclusie voor- de
gedragen verweer dat niet mee1· ter wordt:
zake dienend is wegens de vaststellinOverwegende dat eiser geen hoegen van z1j'n beslissing (2). (Art. danigheid heeft om tegen zodanige
97 Gw.)
beslissing cassatieberoep in te stel3" Niet

wettelljk verantwoord is de
IJ.eslissing, waarbij een bestuw·der
aileen aansprakelijk wordt verklaard
voor de gevolgen van een wegverkeersongeval, als zij niet vaststelt dat
de schade, zoals zij zich heeft voorgedaan, oak zou veroorzaakt z1jn zonder
de fout die ten Jaste van het slachtoffer van het ongeval is vastgesteld (3).
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)

4"

Wanneer een beslissing, waarbij aile
aansprakelijkheid vo01· een ongeval
ten laste van de beklaagde wo1·dt
gelegd, vemietigd wordt ·op grand dat
de i:echter niet geantwoord heeft op de
conclusle waa1in aan het slachtoffer
een fout wordt toegeschreven waardoor het ongeval mede is veroorzaakt,
strekt de vernietiging zich niet uit tot
de beslissing dat de beklaagde een
tout heeft begaan waarvoor hij aanspl·akelijk is (4).

(1) Cass,, 8 nov. 1978 (A.C., 1979, nr. 146).
(2) Cas~.. 12 oct. 1977 (A.C., 1978, 198); vgl.
Cass., 23 mei 1978 (ibid., 1978, 1122) en
10 okf. 1978, en, in burgerlijke zaken, Cass.,
13 dec. 1978.
. (3) Cass., 16 nov. 1977 (A.C., 1978, 310); vgl.
Cass., 24 jan. 1978 en 23 mei 1978 (ibid., 1978,
618 en 1117); raadpl. ook Cass., 14 sept.
1977 (ibid.• 1978. 60).
(4) Cass., 16 nov. 1977 (A.C., 1978, 310).

len;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij eiser op de strafvordering veroordeeld wordt :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 12.4 van het
Wegverkeersreglement, 1382, 1383, 1384
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het vonnis eiser veroordeelt
wegens inbreuk op artikel 12.4 van het
Wegverkeersreglement op grond dat hij
de hoofdweg heeft verlaten om links af
te slaan naar de oprit van de woning
nr. 105 ten einde zijn wagen aldaar op te
stellen, en een dergelijke beweging een
maneuver inhoudt,
terwijl eiser in zijn conclusie had
betoogd dat hij de plaatsgesteldheid
kende en Goyvaerts trouwens op een
grote afstand had zien aankomen, vooraleer het zicht hem ontnomen werd door
de verhoogde beplanting op de vluchtheuvel, en hij alzo rechtmatig mocht
vermoeden dat wegens de aanwezigheid,
op de weg die rechts van de vluchtheuvel gelegen is, van een verkeersbord

I

(5) Cass., 11 okt. 1978 en 8 nov. 1978 (A.C.,
'979, nrs. 97 en 146).

..;__ 686verboden voor iedere bestuurder uitgezonderd plaatselijk verkeer "• Goyvaerts de vluchtheuvel reglementair
langs links zou voorbijrijden ofwel ter
Jlaatse zou stoppen, zodat de rijwijze
.ran Goyvaerts de normale en redelijke
vooruitzichten van eiser heeft bedrogen
en aldus een voor eiser niet te voorziene
hindernis daarstelde, en het vonnis deze
rechtvaardigingsgrond niet weerlegt :
«

Overwegende dat het vonnis de
beslissing niet aileen doet steunen
op de in het middel aangehaalde
overweging maar bovendien op vol.gende beschouwingen : « Levens,
die een maneuver uitvoerde, diende
in elk geval voorrang te verlenen
aan de bestuurder Goyvaerts, die hij
trouwens vooraf had opgemerkt en
die op normale wijze de rijbaan
volgde, al was deze slechts voor het
plaatselijk verkeer opengesteld; de
verplichting voorrang te verlenen is
immers van algemene aard en
houdt geen verband met het in acht
nemen door de andere bestuurder
van de voorschriften van het verkeersreglement, met name die
welke de verboden richting betref-.
fen, en ipso facto die welke plaatselijk verkeer betreffen »;
Overwegende dat het vonnis
.aldus, inzonderheid door aan te
merken dat verweerder op normale
wijze de rijbaan volgde al was deze
slechts voor het plaatselijk verkeer
opengesteld, impliciet maar zeker te
kennen geeft, eensdeels, dat verkeer
komende uit de door verweerder
gevolgde weg voor eiser tot de
normale verwachtingen moest beho-ren en, anderdeels, dat de rijwijze
van verweerder, afgezien van het
niet in acht nemen van het verkeersteken, niet verschilde van die
van een plaatselijke weggebruiker
die reglementair uit die weg zou
zijn komen gereden; dat het vonnis ·
zodoende antwoordt op eisers conclusie waarin was betoogd dat verweerder voor eiser een niet te
voorziene hindernis opleverde;
Overwegende dat het vonnis niet
meer behoefde te antwoorden op
het gedeelte van de concluii;ie
waarin was betoogd dat eiser mocht:

verwachten dat verweerder, die hij
van op afstand bemerkt had maar
tijdelijk aan zijn zicht onttrokken
was, hetzij de vluchtheuvel aan zijn
rechterkant zou laten, hetr;ij ter
plaatse zou stilhouden, nu dit verweer, ingevolge de evenvermelde
vaststellingen, niet meer dienend
was;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel,

Dat het middel feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van niet;_gheid
voorgeschreven
rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
III. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
door de verweerders tegen eiser
ingestelde civielrechtelijke vorderingen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383,
1384 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat het vonnis oordeelt dat de
verkeersovertreding gepleegd door verweerder zonder causaal verband is met
het ongeval, op grond dat eiser, die een
maneuver uitvoerde, in elk geval voorrang diende te verlenen aan verweerder,
en dat de verplichting om voorrang te
verlenen van algemene aard is en geen
verband houdt met het in acht nemen
door de andere bestuurder van de voorschriften van het verkeersreglement, en
alzo de volledige aansprakelijkheid voor
het ongeval ten laste van eiser legt,
terwijl het oorzakelijk verband tussen
een bewezen verklaarde inbreuk en het
daarop volgend ongeval slechts kan ontkend worden door vast te stellen dat het
'ongeval ook zonder die fout zou gebeurd
zijn en de schadelijke gevolgen ervan
dezelfde zouden geweest zijn, en het
vonnis dienaangaande geen enkele vermelding bevat ofschoon dit middel door
· eiser reeds in zijn conclusie was
· opgeworpen :
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iedere bestuurder, behalve voor
plaatselijk verkeer , genegeerd
he eft;
Overwegende dat het vonnis, door
te oordelen dat eiser, die een
maneuver uitvoerde, in elk geval
10orrang diende te verlenen aan
verweerder en dat de verplichting
voorrang te verlenen van algemene
aard is en geen verband houdt met
het in acht nemen door de andere·
bestuurder van de voorschriften van
het
Wegverkeersreglement,
de
beslissing waarbij verweerder van
elke aansprakelijkheid voor zijn
eigen schade ontslagen wordt, niet
wettelijk verantwoordt;
Dat immers uit die overweging
noch uit enige andere vermelding
van het vonnis kan worden afgeleid
dat het ongeval, zoals het zich heeft
voorgedaan, ook zonder de fout van
verweerder zou zijn gebeurd;
Dat het middel gegrond is;
B. Op de voorziening van eiser als
bunterlijke partij, gericht tegen de
beslissing waarbij de door eiser
tegen verweerder ingestelde civielrechtelijke vordering, ongegrond
wordt verklaard :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser zijn
voorziening heeft doen betekenen
aan verweerder tegen wie zij gericht
is;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;

sing; veroordeelt eiser aan de ene
kant en de verweerders aan de
andere kant ieder in de helft van de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Kortrijk, zitting houdende
in hoger beroep.
13 februari 1979 2' kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen; afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
Lebbe - Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Van Roy, Mechelen,
Vander Ghote, Brugge, Lust, Brugge.
2' KAMER - 13 februilri 1979

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE - VOORZIENING GERICHT TEGEN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

- PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - VOORZIEN!NG VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING ONTVANKELIJKHEID
BEPERKT TOT DE VEROORDELING VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ IN DE DOOR HET
OPENBAAR MIN!STERIE GEMAAKTE VERVOLGINGSKOSTEN.

3°'VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE
PARTIJ - VOORZIENING NIET BETEKEND NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

1o Een beklaagde is niet bevoegd om

zich in cassatie te voorzien tegen de
beslissing op de tegen een medebeklaagde ingestelde strafvordel'ing (1).
(Art. 216 Sv.)

Om die redenen, vernietigt het · 2° De. v_oorz_iening van de burgerlijke
pal'tij .tegen de beslissing op de strafbestreden vonnis in zoverre het
vordel'ing is slechts ontvankelijk in
uitspraak doet op de door de verzoverre zij betrekking heeft op de
weerders tegen eiser ingestelde
ve1·oordeling van die partij in de door
civielrechtelijke vordertngeri., behet openbaar ministerie gemaakte
kosten (2).
halve in zoverre het beslist dat eiser
een fout heeft begaan in oorzakelijk
verband met het ongeval; verwerpt
(1) Zie het voorgaand arrest, alsmede
de voorzieningen voor het overige; noot 1.
beveelt dat van dit arrest melding
(2) Cass., 9 mei 1977 (A.C., 1977, 920); vgl.
zal worden gemaakt op de kant van Cass., 21 sent. 1977 (ibid., 1978, 102) en 8 nov
·
de gedeeltelijk vernietigde beslis- 1978 (ibid, 1979, nr. 146).
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van een burgerhjke partjj die niet is
betekend aan de partjj tegen wie zij is
gericht (1). (Art. 418 Sv.)
(DE NEVE T. VAN BRUWAENE)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 oktober 1978 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering ingesteld tegen :
a) eiser :
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
b) verweerder
Overwegende
dat
eiser
als
beklaagde geen hoedanigheid heeft
om ca$satieberoep in te stellen
tegen de beslissing van vrijspraak
van een medebeklaagde; dat zijn
voorziening in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat eiser als burgerlijke partij die in kosten van de
strafvordering tegen die medebeklaagde .is veroordeeld, bevoegd is
orh tegen deze beslissing cassatieberoep in te ·stellen, maar geen mid del
aanvoert;

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing ~p de
door eiser tegen verweerder mgestelde civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
· slaan, niet blijkt dat eiser zijn
cassatieberoep heeft doen betekenen aan verweerder, tegen wie het
gericht is;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;
(1) Z!e
n~t5.

het

voorgaand

arrest,

a}s~:

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
13 februari 1979 2" kamer
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h.
Soetaert - Gehjkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal.
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1° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN
BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER
NIET ONTVANKELJ,JK MIDDEL.

2° BEWIJS

STRAFZAKEN GEVAL
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL VOORSCHRIJFT - ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING RECHTER DIE BEPAALDE
BEWIJSMIDDELEN
ALS
OVERTUIGENDER
BESCHOUWT DAN ANDERE - GEEN CONCLUSIE QIENAANGAANDE - GEEN VERPLICHTING
VOOR DE RECHTER DIE BEOORDELING TE
MOTIVEREN.

4° BEWIJS -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN
SLAGEN OF VERWONDINGEN EN VLUCHTMISDR!JF BESLISSING VOLGENS WELKE DE
BEKLAAGDE DE SCHADE AAN ZIJN VOERTUIG
NIET KAN VERKLAREN - BESLISSING DIE, OM
DE TELASTLEGGINGEN BEWEZEN TE VERKLAREN, BOVENDIEN OP DE ANDERE GEGEVENS
VAN DE ZAAK STEUNT - GEEN OiVIKERING
VAN DE BEWIJSLAST.

1" Niet ontvankelijk is het middel dat

klitiek oefent op een feitel~jke beoordeling van de rechter (2). (Art. 95 Gw.)
2" Wannee1; in strafzaken, de wet geen

bijzonder bewijsmiddel vooJ·schl'ijft,
beoordeelt de rechter in feite en
derhalve op onaantastbare wijze de
bewijswaarde
van
de elementen
waarop hij zijn overtuiging grondt (3).

(2) Cass., 7 feb. 1978 (A.C., 1978, 676), 8 nov.
en 12 dec. 1978 (ibid., 1979, nrs. 147 en 207).

(.a)

(;~s.,

8 nov. 1978 (A.C., 1979, nr. 147).
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BU ontste1itenis van een conclusie:
dienaangaande, is de rechter niet
veiplicht de redenen op te geven
waarom hij bepaalde bewijsmiddelen
als meer overtuigend beschouwt dan
andere (1). (Art. 97 Gw.)

De regel inzake de bewijslast wordl
niet geschonden doo1· de rechter die,
om de telastleggingen « onopzettelijk
toebrengen
van slagen of verwondingen » en " vluchtmisdnjr "
bewezen te Ferklaren, niet enkel
steunt op de negutieve oFerwegingen
dat de beklaagde de schade aan z1j"n
l'Oertuig niet kan Ferkluren, maur ook
op de andere gegeFens Fan de zaak
(2).
4"

(DE WEERDT T. NATIONAAL VERBOND
VA:-l SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN,
VANDEKEERE)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 november 1978 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de.
strafvordering :
0Fer het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet en
van het algemeen rechtsbeginsel volgens
hetwelk twijfel aan de beklaagde ten
goede komt,
doordat het arrest eiser veroordeelt
wegens het aan verweerder onopzettelijk
toebrengen van slagen of verwondingen
bij een verkeersongeval en wegens
vluchtmisdrijf op de volgende gronden :
" Op de linkervoorhoek van het voertuig
dat ten tijde van het ongeval eigendom
was van de beklaagde werden lichte
beschadigingen vastgesteld welke ondeskundig werden hersteld maar waaromtrent de beklaagde elke uitleg verschuldigd blijft >> ... « Van zijn kant verklaart
de garagist Aldeweireld dat hij de rechterkant van het voertuig herstelde. Hij
spreekt niet van beschadigingen of herstellingen aan de linkervoorhoek. Zij
waren zeer licht en kunnen hem gebeur-

(1) Cass., 2,1 juni 1978 (A.C., 1978, 1231}.
(2} Raadpl. Cass., 30 nov. 1977 (A.C., 1978,
~~

.

lijk ontgaan zijn >> ... « Uit het samenbrengen van deze menigvuldige, nauwkeurige en overeenstemmende gegevens
moet besloten worden dat de beklaagde
zich heeft schuldig gemaakt aan de hem
ten laste gelegde feiten >> ... « De
omstandigheid dat de ooggetuige earlier
gemeend heeft een vrouw of althans een
persoon met lange hm·en te hebben
ontwaard als passagier in het aanrijdend
voertuig, terwijl Van Daele Claudine
verklaarde dat de beklaagde in de herberg in gezelschap was van een kaalhoofdige, alsmede de omstandigheid dat
de herbergier Van Daele Hieronymus,
na eerst toch van een « Gerard >> uit
Heist te hebben gesproken, achteraf
beweert de beklaagde niet te herkennen
als zijnde de persoon die zijn herberg
bezocht, terwijl de beklaagde zelf toegeeft af en toe de herberg te bezoeken,
zijn al te braze en al te onbetrouwbare
beoordelingselementen om er rekening
te kunnen mee houden >>,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest de
redenen niet aangeeft waarom de voor
eiser voordelige elementen als « te
broos >> en « te onbetrouwbaar >> van de
hand worden gewezen, zodat het arrest
onvoldoende is gemotiveerd;
tweede onderdeel, in strijd met de
bewoordingen van het arrest, de
bedoelde elementen .niet broos en onbetrouwbaar zijn, nu Carlier de enige
ooggetuige was en uit zijn verklaring
blijkt dat de dader vergezel,d was van
. een persoon met lange haren en dus niet
de persoon was die door de minderjarige
Van Daele Claudine werd aangewezen,
vermits deze, althans volgens diezelfde.
Van Daele Claudine, in gezelschap ver, keerde van een kaalhoofdige, zodat het
arrest het beginsel « in dubio pro reo >>
miskent;
derde onderdeel, het arrest, door als
bezwarend te beschouw!m het feit dat
eiser « elke uitleg verschuldigd blijft ,
over de beschadigingen aan de linkervoorhoek van zijn voertuig, opnieuw het
. evenaangehaalde beginsel miskent nu de
beklaagde niets behoeft te bewijzen,
eiser geen uitleg verschuldigd was over
de oorzaak van de schade en hij zeker
niet het negatief bewijs behoefde te
leveren dat hij niet in een ongeval
betrokken was, vermits de bewijslast
uitsluitend op het openbaar ministerie
en eventueel op de burgerlijke partijen
rust;
vierde onderdeel, de stelling dat de
beschadigingen of hel'stellingen aan de
linkervoorhoek van het voertuig aah een
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carrossier zoals Aldeweireld zouden zijn
ontgaan zeer onwaarschijnlijk is, te
meer daar die plaats aansluit bij een
door diezelfde canossier hersteld stuk,
zodat ook die motivering gebrekkig is,
daar deze uiterst Iichte sporen nog een
restant kunnen zijn van vroegere herstellingen te Roeselare;

vijfde onderdeel, het arrest, uit het
enkel feit dat geen van de ondervraagde
garagisten een herstelling zou hebben
uitgevoerd niet kon afleiden dat de
herstelling zeker door eiser zelf werd
uitgevoerd, nu de beschadigingen en de
herstellingen evenzeer na de verkoop
van de wagen kunnen zijn geschied;
zesde onderdeel, de beslissing aldus
nog enkel is gegrond op de verklaring
van een persoon, namelijk Van Daele
Claudine, welke pas na een jaar contact
met de politie opnam en het ongeval zelf
niet heeft gezien, zodat het arrest ten
onrechte gewaagt van « menigvuldige,
nauwkeurige
en
overeenstemmende
gegevens » en de motivering onvoldoende is om tot de veroordeling te
leiden:

Wat
het
betreft :

tweede

onderdeel

, Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het onderdeel
voor het overige opkomt tegen de
onaantastbare beoordeling van de
feitelijke gegevens van de zaak door
de feitenrechter en derhalve niet
ontvankelijk is;

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest; door
als bezwarend te beschouwen dat
eiser elke uitleg verschuldigd blijft
over de beschadigingen aan de linkervoorhoek van zijn voertuig,
aileen te kennen geeft dat het gemis
aan redelijke uitleg over een gebeuren waarvan hij riormaal niet onwetend kon zijn, als een feitelijk
gegeven, samen met de andere
gegevens van de zaak, in aanmerking wordt genomen ter heoordeling
van de telastleggingen; dat het
zodoende geenszins aan eiser oplegt
zijn onschuld te bewijzen en de
regels betreffende de bewijslast in
strafzaken niet schendt;
Dat het onderdeel riiet kan worden aangenomen;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat dit onderdeel
opkomt tegen de onaantastbare
beoordeling van de feitelijke gegevens door de feitenrechter en derhalve niet ontvankelij:lc is;
Wat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel,
in zoverre het aanvoert dat het
arrest de bedoelde gevolgtl'ekking
afleidt uit het enkel · feit dat de
ondervraagde garagisten dit werk
niet hebben verricht, feitelijke
grondslag mist nu het oordeel van
het hof van beroep, volgens hetwelk
eiser zelf de herstelling uitvoerde,
ook op andere gegevens steunt,
namelijk op het gebrek aan uitleg
yanwege eiser, de ondeskundige uitvoering en het aantreffen van het
nodige materieel in zijn bezit;
Dat het onderdeel voor het ove'rige de feitelijke beoordeling van de
gegevens aanvecht en in zoverre
niet ontvankelijk is;
Wat het zesde onderdeel betreft :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu eiser in zijn
conclusie geen bijzondere redenen
had doen gelden om de betrouwbaarheid van de evengemelde elementen te doen aannemen en ze bij
voorkeur te doen aanhouden boven ·
·:le andere elementen van de zaak,
het arrest niet behoefde te preciseren om welke redenen het die
~lementen als broos en onbetrouwbaar beschouwde en de andere
Dat derhalve dit onderdeel feitebewij selementen
overtuigender lijk grondslag mist;
:tchtte;
II. In zoverre de voorziening
Dat het -onderdeel niet kan wor- gericht .is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering :
_::len aang~nomen;
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1" ingesteld door Vandekeere :
Overwegende dat het arrest het
beroepen vonnis bevestigt, waarbij
eiser werd veroordeeld tot het betalen van een voorschot en een qeskundige werd aangesteld; dat het de
zaak naar de eerste rechter terugwijst voor verdere behandeling;
· Dat zodanige beslissing geen
eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering en evenmin uitspraak doet over een geschil inzake
bevoegdheid;
Dat derha~ve de voorziening niet
ontvankelijk is;
2" ingesteld door het Nationaal
Verbond
der
Socialistische
Mutualiteiten :
Overwegi:mde d,at eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
13 februari 1979 2" kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslagge1ier : de h.
Lebbe - Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal
Advocaat: mr. Geerinckx, Brugge.
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ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest op 28 juli 1978 door het
Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen:
Overwegende dat de voorziening
die gericht is tegen een arrest
waarbij wegens niet-verschijning
van eiser het verzet ongedaan wordt
verklaard, aan het Hof geen andere
vraag voorlegt dan die te weten of
het arrest het verzet wettig heeft
verworpen door de vs.ststelling van
het herhaald verstek van eiser;
Overwegende dat het enige door
eiser aangevoerde middel uitsluitend betrekking heeft op de verjaring van de strafvordering die· zou
ingetreden zijn, en derhalve 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, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
·
13 februari 1979 2" kamer
Voorzitter : riddei· de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
Delva - Gelijkluidende conclusie van de
mevr. Liekendael, advokaat-generaal
Advocaat : mr. De Baeck.

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - VOORZIENING TEGEN EEN ARREST
. DAT
VERZET
WEGENS
HET
NIETVERSCHJ.JNJNG ONGEDAAN VERKLAART DRAAGWIJDTE VAN DE VOORZ!ENING.

De v_oorziening ingesteld tegen een
an·est dat een verzet wegens nietverschij'ning
ongedaan
veJ*laart,
werpt geen andere kwestie op dan die
van de wettigheid van die beslissing(1).
(GATTO)
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0

WEGVERKEER - RICHTINGSVERANDERING - WEGVERKEERSREGL. 1 DEC. 1975 BESTUURDER DIE OP EEN KRUISPUNT LINKS
WIL AFSLAAN- TOE TE PASSEN REGELS.

2° WEGVERKEER -

RICHTINGSVERANDERING- WEGVERKEERSREGL., ART. 19.3.3°VERPLICHTING TEGENLIGGERS TE LATEN
VOORGAAN DIE VERPLICHTING VEREIST
NIET DAT HET VERKEER VAN DIE BESTUURDERS NORMAAL GESCH!EDT.

3° CASSATIEMIDDELEN (l) Cass., 19 sept. 1978; raadpl. Cass., 30 okt.
_ 1922 (Bull. et Pass., 1923, 339).
·

STRAFZAKEN
- MIDDEL GEGROND OP EEN RECHTSDWALJNG VAN DE RECHTER - DWA,I..JNG WAAR-

-692DOOR DE WETTIGHEJD VAN HET BESCHIKKENDE GEDEELTE NIET WORDT BE.iKVLOEDMIDDEL ZONDER BELA:\'G.

1"

De beweging om op een knzispunt
{jnks af te slaan ten einde de r~jbaan
te verlaten, wordt niet geregeld b1j de
artt. 12.4 en 12.5 Wegver.keersregl.
1 dec. 1975, maar wei b~j de artt.
19.1 en 19.3 van dat reglement (1).

2" De verplichting van art. 19.3.3" WegveJkeersregl. 1 dec. 1975, dat de
bestuurder die Jinks afslaat, FOOITang
moet Ferlenen aan de tegenliggers op
de Tijbaan die hij gaat verlaten, Fereist
niet dat het veTkeel' van die bestuul'ders nol'maal geschiedt (2).
3" Niet ontv<mkelij.k, bij gebrek aan
belc?ng, is het mjddel dat aan de
rechter
verw1jt
een
rechtsdwaling te hebben begaan, wanneer
die rechtsdwaling de wethgheid van
het bestreden beschi.k.kende gedeelte
niet bei!wloedt (3).
(DEVOLDERE T. OVERSTEYNS)
ARREST

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 oktober 1978 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen:
DFe1· het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 418 van het
Strafwetboek, 10.1.1" en 3", 12.4, 19.3.3" en
61.1.2" en 5" van het Wegverkeersregle_ment, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eiser veroordeelt
wegens overtreding van artikel 418 van
het Strafwetboek, beslist dat hij alleen
aansprakelijk is voor het · ongeval en
hem veroordeelt tot schadeloosstelling
van verweerder op grond
«
dat
(1) Cass., 10 okt. 1978 (A.C. 19'78; rir. ·93).
(2) Ingevolge art. 25-3 Wegverkeersregl.
14 maart 1968 mocht een bestuurder die van
richting wou veranderen, het normaal verkeer
van de weggebruikers die hem tegemoet
kwamen op de rijbaan die hij ging verlaten
niet hinderel}. Dat verbod gold dus aileen als
het verkeer van die weggebruikers normaal
geschiedde (Cass., 30 sept. 1974, A.C., 1975, 140) ·
en 20 dec. 1978.

{3) Cass., 23 mei 1977 (A.C., 1978, 969);
raadpl. in burg. zaken Cass., 2 dec., 1977 (ibid
'i978, 401); vgl. Cass., 17 aug., 1978 (ibid., 1978,
1291)

artikel 17 van het Wegverkeersreglement
iedere bestuurder die een maneuver wil
uitvoeren verplicht de andere bestuurders te Iaten voorgaan, zonder die verI)lichting afhankelijk te stellen van de
voorwaarde dat het maneuver de normale gang van de andere bestuurders
zou verhinderen of belemmeren; ... dat
deze regel een algemeen· karakter vertoont en met name geen verband houdt
met het in acht nemen van de voorschriften van het Wegverkeersi·eglement,
voor zover hun plots opdagen niet
onvoorzienbaar is ... >> en dat eiser « die
· zijn voertuig tot stilstand had gebracht ·
om links af te slaan, opnieuw aanzette
zonder na te gaan of hij zulks kon doen
zonder gevaar voor ongevallen; dat,· had
hij de nodige voorzichtigheid aan de dag
gelegd, hij het tegenliggend voertuig kon
en moest zien aankomen; dat, al mocht
de bestuurder van dit voertuig het kruispunt op onvoorzichtige wijze zijn 'opgereden, beklaagde dan nag deze voorzienbare tegenligger had moeten Iaten voorgaan »; en anderzijds dat « het onderzoek immers niet heeft uitgewezen dat
·de burgerlijke partij Oversti2yns een fout
in oorzakelijk verband met het ongeval
zou hebben begaan, dat niet bewezen is
dat hij een overdreven snelheid ontwikkelde, door het _rode Iicht reed, of bij het
aangaan van het oranje-gele Iicht, dit
licht nog niet zo dicht genaderd was dat
hij op voldoende veilige wijze had kunnen stoppen; dat de getuigen Ffamine,
Malliet en Depauw tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd; dat er geen
afdoende elementen zijn om een van
deze verklaringen boven de andere te
verkiezen »,
terwijl eiser, zoals het arrest aanmerkt
« zijn voertuig tot stilstand had gebracht
om naar links af te slaan , » en deze
beweging niet valt onder artikel 12.4 van
het Wegverkeersreglement · (door het
arrest ten onrechte aangehaald als
zijnde artikel 17, daar het ongeval
gebeurde op 19 september 1976 dus na
de in werkingtreding van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 overeenkoms~ig artikel 86 van dit koninklijk
beslurt, maar wei valt onder arti·kel 19.3.3° van dit koninklijk besluit, en
het arrest niet besluit dat verweerder
het verkeerslicht zou voorbijgereden zijn
toen het rood was en alleszins, althans
impliciet, aanneemt dat het toen oranje-geel was zonder vast te stellen dat
verweerder dit oranje-gele Iicht regelmatig w&s voorbijgereden, en evenmin dat
eiser naar links zou zijn afgedraaid
vooraleer de naar links gerichte groene

-693pijl wat hem betreft was aangegaan; de
weggebruiker die zijn voertuig tot stilstand. brengt om links af te slaan, een
beweging · uitvoert
waarop
niet
artikel 12.4 (yroeger artikel 17) van het
Wegverkeersreglement,
maar
wel
artikel 19.3.3" (vroeger artikel 25.3) van
toepassing . is, zelfs zo qe afslaande
bestuurder die zich eerst naar links
he'eft begeven, .heeft moeten stoppen om
de beweging correct uit te voeren; deze
weggebruiker die, zoals eiser, voortrijdt
in de richting waarin hij afslaat, enkel
voorrang moet verlenen aan de bestuurders die op regelmatige wijze uit andere
richtingen kwamen en aan de voetgangers, en het · arrest niet vaststelt dat
verweerder op regelmatige wijze uit de
andere richting kwam en alleszins niet
uitsluit ·dat deze overdreven snel zou
gereden hebben :
·

maakt, te laten voorgaan, zowel
geldt voor de bestuurder die naar
links afslaat als voor degene di~ een ·
maneuver uitvoert;
Dat immers het ten deze toepasselijk artikel 19.3.3" van het Wegverkeersreglement van
1 december 1975 aan de naar links
afslaande bestuurder de verplichting
oplegt voorrang te verlenen aan de
tegenliggers op de rijbaan die hij
gaat verlaten, zonder die verplichting afhankelijk te stellen van het al
dan niet normale verkeer van die
tegenliggers;

Dat nu de in het middel aangevoerde rechtsdwaling de wettigheid
Overwegende dat het middel, in . van de beslissing niet kan bei:nvloezoverre het aanvoert dat eiser, bij den, het middel, bij gebrek aan
het. links . afslaan, •enkel door gang belang, evenmin ontvankelijk is; .
moest verlenen aan die bestuurders
En overwegende, wat de beslisdie OP regelmatige wijze uit andere sing op de .strafvordering betreft,
richtingen kwamen en aan de voet..: dat de substanW~le of op straffe van
gangers, steunt op een feitelijk nietigheid voorgeschreven rechtsgegfvenvolgens hetwelk eiser zich vormen in acht zijn genomen en de
z6u hebben bevonden in de door beslissing overeenkomstig de wet is
artikel 61.1.5" van het Wegverkeers- gewezen;
reglement beoogde verkeerssituatie
van· de bestuurder die mag doorrijOm die redenen, verwerpt de
den in de richting aangeduid door voorziening; veroordeelt eiser in de
een tegelijk met een rood of oran- kosten.
je-geel licht brandende groene pijl;
dat, nu dit gegeven uit het arrest
13 februari 1979 2" kamer niet blijkt, het middel het Hof zou
verplichten feitelijke gegevens na te Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdeVerslaggever _: de h.
gaan; derhalve feiten met recht lingsvoorzitter
Delva - Gedeeltelijk gelijkluidende convermengt en niet ontvankelijk is;
. clusie (t) van mevr. Liekendael, advo7
·oveJ.'wegende dat het arrest het caat-gen:eraal - Advocaten : mrs. Baseiser ten laste gelegde feit van het mans, Leuven, Houtekier.
onopzettelijk toebrengen van slagen
of verwondingen aari verweerder,
bij een, verkeersongeval, bewezen
verklaart op grond ·dat hij, na zijn
(1) Het openbaar ministerie had geoordeeld
voertuig tot stilstand te hebben dat de eiser zich had beroepen op een middel
de beslissing op de burgerlijke rechtsvorgebracht om links af te slaan, over
dering, door aan het arrest te verwijten hem
opnieuw had aangezet zonder er aileen aansprakelijk te verklaren voor het
zich van te vergewissen of hij dit ongeval, zonder een fout van de vetweerder,
inz. zijn overdreven snelheid, uit te sluiten, en
kon zonder gevaar voor ongevallen;
dat op dat mid del diende te worden · geantOverwegende dat de door het woord, door vast te stel!en dat het hof van
arrest in aanmerking genomen ver- beroep, uit de overwegingeli van het arrest
had kunnen afleiden dat de verweerdet
plichting om de tegenligger die, wettig
geen fout had begaan en derhalve beslissen
zoals het arrest ten deze vaststelt, dat de eiser volledig aansprakelijk was voor
een te voorziene hindernis uit- het ongeval.
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1° AFSTAND -

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING UITDRUKKELIJKE AFSTAND DOOR EEN ADVOCAA'!' B!.T
HET HOF VAN CASSATIE - BEHOEFT GEEN
HODDER TE ZIJN VAN EEN BI.JZONDERE VOLMACHT.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

AFSTAND STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING U!TDRUKKELIJKE AFSTAND DOOR EEN ADVOCAAT B!J
HET HOF VAN CASSATIE - BEHOEFT GEEN
HODDER TE ZIJN VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT.

1" en 2o Wanneer de afstand wordt
gedaan door een advocaat bij het Hof
. van Cassatie; behoeft deze geen houder .te z~jn van een bijzondere volmacht, zelfs indien het gaat om een
afstand van een rechtsvordeling (1).
{Artt. 479, 1e lid, en 824, tweede lid
Ger. W.; wet 16 feb. i961, gew. bij
art. 6 wet 20 dec., 1974).

2•

KAMER-

13 februari 1979

VOORZIENING
IN CASSATIE --'
.
.

STRAFZAKEN- VEROORDELEND ARREST VAN HET
MILITAIR GERECHTSHOF - BEVEL TOT VERZEKERDE INBEWARINGSTELLING - VERWER,
PING VAN DE :VOORZIENING IN CASSATIE
TEGEN HET VEROORDELEND BESCHIKKENDE
GEDEELTE VOORZIEN!NG TEGEN HET
BEVEL TOT VERZEKERDE INBEWARINGSTEL,
LING DOELLOOS GEWORDEN.

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
is de voorziening in cassatie· van ·de
veroordeelde tegen de beslissing van
het Militair Gerechtshof waarbij; ingec
volge zijn veroordeling, zijn onmiddel0
lijke verzekerde inbewaringsteljjhg,
wordt bevolen, wanneer de veroorde~
Jende beslissing in kracht van
gewijsde is gegaan (2}.
·(VERBQUW)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestre...:
den arrest, op 22 november 1978
(N.M.B.S. T. GUNS, « DE VERENIGDE MEESTERS » door het Militair Gerechtshof gewe"'
N.V.)
zen;
ARREST
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waar-"
· . HET HOF; - Gelet op het bestre- bij eiser op de strafvorderiiig wordt
den arrest, op 18 oktober 1978 door veroordeeld; ·
·
.'
het Hof van Beroep te Gent geweII.
In
zoverre
de
voorzieni:qg
zen, waarbij uitsluitend uitspraak
wordt gedaart over het saldo van de gericht is tegen de beslissing waar:aan eiseres, burgerlijke partij, toe- bij de verzekerde inbewaringstelling
van eiser, wegens de veroordeling
komende schadevergoeding;
voor de feiten van de telastleggin-"
- · Overwegende dat eiseres, bij akte gen B, 1, 2, 3, en Cwordt bevolen : .
rieergelegd ter griffie van het Hof
Overwegende dat nu, ingevolge de
en ondertekend door Mr. L; De verwerping van de voorziening
Gryse; advocaat bij het Hof, ver- tegen de veroordelende beslissing,
klaart afstand te doen van de voor- . deze laatste in kracht van gewijsde
ziening;
is gegaan, de voorziening tegen het
bevel tot verzekerde inbewaringstelOm die redenen, verleent akte ling doelloos is geworden;
-·
v~m de afstand; veroordeelt eiseres
in de kosten.
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
13 februari 1979 2" kamer kosten.
Vo01zitter : ridder de Schaetzen, afdeJingsvoorzitter ~ Verslaggever : . de h.
Lebbe - Ge]jjkluidende conclus1e van
n:levr. Liekendael, advocaat-generaal
Advocaat : !hr. De Gryse.

· (1) ·over de toepassing van die regel in
burgerlijke . zaken, raadpl. Cass., 5 feb.,
1976 (A.C., 1976, 662) en de noot get. J.V.)

13 februari 1979 2" kamer
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter · Verslaggever : de ~h.
Lebbe - Gehjkluidende _conclusie van
mevr. Liekendae!, advocaat-generaal.
(2) Raadpl. Cass., 10 okt. 1966 (A.C., 1967,
186 en de noot), en 3 jan. 1972 (A.C., 1972, 426);
vgl. Cass., 29 maart Hi77 (ibid., 1977, 817).
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1° CASSATIE -

PROCEDURE - STRAFZAKEN
CASSATIEBEROEP
VAN
EEN
BEKLAAGDE TEGEN TWEE ARRESTEN WAARBIJ HIJ WORDT VEROORDEELD ~ INDIENING
VAN EEN ENKEL VERZOEKSCHRIFT TOT STAVING VAN TWEE CASSATIEBEROEPEN - VOEGING VAN BEIDE ZAKEN.

2" VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING VAN DE HECHTENIS
WET
VAN 20 .APRIL 1874, ART. 5- AANWEZIGHEID
VAN BEZWAREN-: REDENGEVING- BEGRIP.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING VAN DE HECHTENIS- ARREST DAT
DE DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL IN ZIJN
SCHRIFTELIJKE
VORDERINGEN
AANGEVOERDE REDENEN . OVERNEElVIT - ARREST
REGELlVIATIG lVIET REDENEN OMKLEED _:_
BEGRIP.-

4° VOORLOPIGE HECHTENIS -:-

HANDHAVING VAN DE HECHTENIS
WET
VAN 20 APRIL 1874, ART. 5, GEW. .BIJ
ART. 3 WET 13 MAART 1973 - REDENGE~
VING.

5° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING
VAN
DE
HECHTENIS
. WET 20 APRIL 1874, ART. 5- ERNSTIGEEN
U!TZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN NOG
V)':_RDER ,AANWEZIG - BEOORDELING DOOR
DE FEITE!'JRECHTER.

6° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER - VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING VAN DE
.HECHTENIS - WET VAN 20 APRIL 1874
ART. 5 - NOG ERNSTIGE EN UITZONDER~
LIJKE OMSTANDIGHEDEN AANWEZIG
BEOORDELING DOOR DE FE!TENRECHTER.

1"

Als de beklaagde, tot staving va~ de
cassatieberoepen die hij in twee
afzonderlijke akten tegen twee te zijnen 1aste gewezen veroordelende arresten heeft ingesteld, slechts een
enkel verzoekschrif~ · indient, kan het
/[of beide beroepen samenvoegen (1).

2:·- Hoewel

de onderzoeksgerechten, a is
zij de voorlopige hechtenis handhaven,
hun beslissi:qg met redenen moeten
omkleden, zoals zulks is voorgeschreven bij. art. 5 Wet 20.april 1874, zijn zij

evenwel, bij gebrek aan een conclusiE
dienaangaande, niet ve1plicht hoven·
dien uitdrukkelijk vast te stellen da;
er voldoende bezwaren aanwezis
zijn (2).
3" Regelmatig met redenen omkleed h

het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, rechtdoendE
over de handhaving van de .Foorlopig€
h(!chtenis, zegt dat het de door de
procureur-generaal in zijn schnfteiijki
vorderingen
aangeFoerde
redenen
oFerneemt, zonder ze echter uitdruk.:
keiijk weer te geven, als die redenen
van die aard zijn dat zij · dat arrest
regelmatig- met redenen kunnen
omkleden (3). (Art. 5, wet 20 aprill874,
gew., art. 3 wet 13 maart 1973.)
4" De e1'nstige en uitzonderlijke omstan-~

digheden die de1mate de openbare'
veiligheid raken dat de voorlopige
hechtenis moet worden gehandhaafd,
worden · onder vermelding van gegevens eigen aan de zaak of de pe1·soon:
lijkheid van de verdachte nauwkeurig
omschreven door het arrest Fan de
kamer van inbeschuldigingstelling
waalin wordt gewezen op de gevaa1·~
.lijke geestesgesteldheid van de 1rer~
dachte alsmede op het gevaar .dat Jnf
het verde1· onderzoek zou dwaisbomen, met name dam· te .beletten dat
nog niet ·teruggevonden voorwe1pen
worden opgespoord(4).
. . ·5" en 6" Het onderzoeksgerecht beooi·-

deelt op onaantastb<p·e wijze in Ieite
of er nog ernstige en uitzonderlijke
omstandigheden aanwezig zijn die de.
opt'mbare veiligheid raken en waardoor de voorlopige hechtenis moet
worden gehandhaafd (5).
(JELTI}
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestre-.
den an·esten, op 16 januari 1979
door het Hof van Beroep te Gent,.kamer van inbeschuldigingstelling, ·
gewe7~n;

(2) Cass:, 27 sept. 1978 (A.C., Hi79).
(3) Cass., 17 aug. 1976 (A. C., 1976, 1242).
(4) Raadpl. C'ass .. 20 juli 1977 (A.C., 197.7,
1129).

_(1) Raadpl. Cass., 15 mei 1973 (A.C., 1973,
8 1 B); vgl. Cass., 20 Jllh 1977 (ibid., 1977, 1129)

-(5)
~31)

Rac~dpl

La~~,,

21 april 1975 (A.C., 1975\

-696Overwegende
dat
eiser
op
16 januari 1979 bij onderscheiden
akten cassatieberoep heeft ingesteld
tegen de twee bestreden arresten
die, op hager beroep van de procureur des Konings, de beschikkingen
van de Raadkamer te Gent teniet
doen waarbij de bevelen tot aanhouding werden opgeheven die op
14 en 18 oktober 1978 ten laste van
eiser waren verleend wegens diefstal met geweld of bedreiging
gepleegd op 22 maart 1978 ten
nadele van Egerickx Jean, en, in de
nacht van 9 op 10 oktober 1978, ten
nadele van Wille Rufin;
Overwegende
dat
eiser
op
26 januari 1979 op de griffie van het
Hof van Beroep te Gent slechts een
verzoekschrift
heeft
ingediend
betreffende de twee arresten, zodat
er reden is om de voorzieningen
samen te voegen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 5 van de wet van
20 april 1874, zoals gewijzigd door de wet
van 13 maart 1973,
doordat de bestreden an·esten de
beroepen beschikkingen ·van de raadkamer teniet doen en de handhaving van
de voorlopige hechtenis van eiser beslissen op grand : « dat de bierna vermelde
gegeveps, eigen aan de zaak of aan de
persoonlijkheid van de verdachte, ernstige en uitzonderlijke omstandigheden
uitmaken die dermate de openbare veiligheid raken dat de handhaving van de
voorlopige hechtenis van verdachte
erdoor vereist is »; ~
terwijl bet niet is bewezen dat eiser
de vermeende diefstal ten nadele van
Egerickx Jean heeft gepleegd, en de
feiten ten nadele van Wille Rufin in hun
gans bijzondere context dienen te worden gesitueerd; in dit laatste geval
verdachte in elk geval de bedreiging en
de . diefstallen van welke geldsommen
oak ontkent; de feitenrechter zich bierover trouwens te gepasten tijde zal
uitspreken; momenteel geen ernstige en
uitzonder!ijke
omstandigheden
meer
bestaan, die de openbare veiligheid
raken, zodat de hechtenis niet moet
worden gehandhaafd; de beschikkingen
van de raadkamer van 8 december 1978
en 5 januari 1979 dit duidelijk aantonen,
terwijl de bestreden arresten nalaten

rimivvkeurig de omstandigheden voor
handhaving te beschrijven; de gegevens
eigen aan de zaak en/of de persoonlijkheid van de verdachte evenmin afdoende
werden bewezen, zodat de bestreden
arresten de in het middel aangewezen
wetsbepa]ingen ;>chenden :

Overwegende dat het middel, in
zoverre het aanvoert dat er geen
voldoende bezwaren aanwezig zijn,
niet kan worden aangenomen, nu de
onderzoeksgerechten, hoewel zij
inzake voorlopige hechtenis hun
beslissing met redenen moeten
omkleden, zoals
voorgeschreven
door artikel 5 van de wet van
20 april 1874, evenwel, bij ontstentenis van conclusie desaangaande,
zoals ten deze,. niet verplicht zijn
bovendien uitdrukkelijk vast te stellen dat er voldoende bezwaren aanwezig zijn;
Overwegende ·dat de arresten, bij
overneming van de redenen aangevoerd in de schriftelijke vorderingen van het openbaar ministerie,
vaststellen dat de feiten zeer ernstig
zijn en in dat verband omstandigheden vermelden die eigen zijn aan de
persoon van de verdachte, namelijk
diens gevaarlijke geestesgesteldheid; dat ze tevens zowel de aan de
zaak als aan de persoon van de
verdachte eigen gegevens vermelden
door vast te stellen dat het onderzoek nog niet kon worden afgesloten en door te wijzen op de vrees
dat de verdachte, indien hij in
vrijheid werd gesteld, het verder
onderzoek zoveel mogelijk zou
dwarsbomen; dat de arresten daaromtrent preciseren dat de gestolen
zaken niet werden teruggevonden
en de verdachte de opsporingen
naar die zaken, bij zijn invrijheidstelling, zou kunnen belemmeren;
Overwegende dat de arresten
aldus, met aanwijzing van de aan de
verdachte en aan de zaak eigen
gegevens, de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden preciseren die
dermate de openbare veiligheid
raken dat de voorlopige hechtenis
van eiser moet worden gehandhaafd;
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Overwegende dat het middel, voor
zover het betwist dat die ernstige en
(BUITEN
uitzonderlijke omstandigheden ten 1° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST)
BESLISSING
deze nog aanwezig zijn, tegen de
WAARBIJ DE BENADEELDE VOOR DEZELFDE
onaantastbare beoordeling van het
SCHADE TWEEMAAL WORDT VERGOED onderzoeksgerecht opkomt en mitsONWETTIGHEID.
dien niet ontvankelijk is;
Dat het middel niet kan worden 2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERING BURaangenomen;
GERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ
En overwegende dat de substanDIE ZICH NIET OF ONREGELMATIG IN CASSAtiele of op straffe van nietigheid
TIE HEEIT VOORZIEN - GEVOLG T.A.V. DE
voorgeschreven rechtsvormen in
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARacht zijn genomen en de beslissin-.
TIJ.
gen overeenkomstig de wet zijn
1" Onwettig is de beslissing waarb1j de
gewezen;

Om die redenen, voegt de zaken
ingeschreven op de algemene rol
onder ··de nummers
5272
en
5273 samen; verwerpt de voorzieningen; veroordeelt. eiser in de kosten.
13 februari 1979 2" kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde!ingsvoorzitter -. Verslaggever : de h.
Delva - Gelijklf.lir;fende conclusie van
mevr. Liekendael, advpcaat-generaal Adyocaat : mr. Verwilghen, Dender,monde.
·

2"
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~ STRAFZAKEN
STRAFVORDERING HOGER BEROEP VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE ALLEEN - BEVESTIGING VAN DE BEROEPEN BESLISSING VEROORDELING VAN DE. BEKLAAGDE IN DE
KOSTEN VAN HET HOGER BEROEP- ONWETTIGHEID.

GERECHTSKOSTEN

benadeelde pa1·tij vo01· dezelfde schade
tweemaal wordt vergoed (1). (Artt.
1382 en 1::lll0 ts. w .J
.

2• Indien de beslissing waarbij de
beklaagde op de burgerlijke rechtsvordeJing is veroordeeld, op diens voOJ'ziening wordt vernietigd en de burgerrechteliik aansprakelijke parbi zii:h
niet of onregelmatig in cassatie heeft
vool"Zien; heeft de beslissing waarbij
de vo01· die veroordeling burgeuechte-=
J~jk aansprakelijke partij is veroor.deeld, geen bestaansreden meer (3).
.(DIERCKX,

«

BUTJENS

»

N.V.

T. HALLEUX)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
· 14 februari 1979 2" kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Strana!·d Gelijkluidende conclusie van de h.
Colard, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. De Bruyn, Fally.

Wanneer de appelrechter op het enkel
hager beroep van het openbaar mi2• KAMER--' 14 februari 1979
nisteJie de beslissing van de eerste
rechter bevestigt, kunnen de kosten AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
van het hager beroep, zelfs niet
OVEREENKOMST) - SCHADE- VOERgedeeltelijk, ten Jaste van de beTUIG VERNIELD --' BELASTING OVER DE TOEklaagde worden gelegd (1). (Art. 3,
GEVOEGDE WAARDE- SCHADE DIE VOOR DE
eerste lid, wet 1 juni 1849.)
BENADEELDE VOORTVLOEIT UIT DE BETA(SOENS T. WEGENFONDS)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
februari 1979 2" kamer Voorzitter : de h. Legros; afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Bosly
Gelijkluidende conclusie van de h.
Colard, advocaat-generaal.
14

(1) Cass., 6 mei 1974 (A.C., 1974, 996) en
9 dec. 1974 (ibid., 1975, 425).

LING VAN DE BELASTING BIJ DE AANKOOP
VAN EEN VERVANGINGSVOERTUIG- BEGRIP.

Wanneer een voertuig bij een ongeval is
vernield, bestaat de schade die voor de
benadeelde voortvloeit uit de betaling
van de belasting over de toegevoegde

rzJ

Cass., 24 feb. 1975 (A.C., 1975, 711).

(3) Cass., 7 feb. 1979 (A.C., 1979, nr. 308).

-698waarde bij de aankoop yan een ;'el'vangingsvoel'tuig, slechts wanneer en
voor zover genoemde bell:lsting is
betl:lald (1).
(CLOSTRUi\1 T. CA.BAY)
ARREST ( vert/:l]ing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 oktober 1978 in
hoger beroep gewezeri door de Correctionele Rechtbank te Luik;
Overwegende dat het vonnis
enkel over de burgerlijke belangen
uitspraak doet;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat,, het vonnis, na te hebben
vastgesteld dat het door eiser veroorzaakte ongeval het totaal verlies van
verweerders voertuig tot gevolg heeft
.gehad, dat de waarde van dat voertuig
v66r het ongeval 132.000 frank bedroeg
maar dat verweerder, ter vervanging van
het verongelukte voertuig, een wagen
heeft
gekocht
ter
waarde
van
90.000 frank, . eiser vervolgens veroordeelt
om aan verweerder 10.500 frank als
hoofdsom te betalen, zijnde ' 25 pet.
belasting over de toegevoegde waarde op
het verschil tussen de prijs van het
vervangingsvoertuig en de ·prijs van· het
verongelukte voertuig, en het middel
verwerpt waarin eiser aanvoerde dat hij
inzake die. belasting slechts de belasting
op de prijs van het vervangingsvoertuig
hoefde te betalen en het vonnis die
verwerping steunt op grond dat aan
verweerder de·· aankoopprijs dient te
worden toegekend voor een met het
vernielde voertuig gelijkwaardige wagen,
in welke prijs de belasting begrepen is
die berekend is op de waarde van de
verongelukte wagen en niet op grond
van de minder hoge aankoopprijs van
een. vervangingswagen,.
terwijl de vermogensvermindering
voor de benadeelde namelijk voortvloeit
uit de betaling VCJll die belasting en de
schade dan ook slechts bestaat indien en
miarmate die belasth:1g werd betaald :

(1) Cass., 19 okt. 1977 (A.C., 1978, 235);
Raadpl. Cuss. 31 maart 1905 (Bull. en Pas.,
1955, I, 847) en de noot onder dat arrest.
Zie .ook ,nrs. 7· en 8. van de voetnoot get.
Kirkpatrick, onder Cuss., 29 mei 1973 m Rev.
Crit. JU.r oe!ge, 1973, biz. fi77 .en vlg.

Overwegende dat de persobn ·die
aansprakelijk is voor het ongeval
waardoor andermans voertuig totaal
vernield is, aan de benadeelde het
bedrag moet terugbetalen van de
belasting. ·over de toegevoegde
waarde dat bij· de aankoop van het
vervangingsvoertuig we1·kelijk. werd
betaald en niet het bedrag van die
belasting berekend op de waarde
van het vervangen voertuig v66r het
ongeval, voqr zover evenwel. de
waarde van het vervimgingsvoertuig
de waarde .• van het vervangen voertuig niet te boven gaat;
Dat de vermogensvermindering
voor de benadeelde namelijk voortvloeit uit de betaling van die belasting en de Schade dan ook slechts
bestaat indien en voor zover die
belasting werd betaald;
Dat het middel gegrond is; ·
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vorinis; beveelt dat van
dit arrest melding zal ' worden
gemaakt op de kant van de verhietigde beslissing; veroordeelt · verweerder in de. lwsten; verwijst de
zaak naar de · Coi'rectionele Rechtbank te Hoei, zitting houde.Q.d in
hoger beroep ...
14 februari 1979 2' kamer Voorzitter : de. h. Legros, afdelingsvoorzitter - Ve1:Slaggever .: de h. Bosly Gelijkluidende conclusie van de h.
Colard, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Ansiaux.

2' KA.MER -14 februiui 1979

1° WEGVERKEER-

BESTUREN VAN EEN
VOERTUIG IN STAAT VA.N ALCOHOLI:'-iTOXJCATIE- WEGVERKEERSWET, ART. 34-1°- ii'IIXIMUM GELDBOETE.

2° WEGVERKEER '--

BESTUI'\EN VAN EEN
VOERTUIG IN STAAT VAN A.LCOHOLINTOXICATIE- WEGVERKEERSWET, ART. 34-1°- GEEN
VERZA.CHTE;I.'DE Oii'ISTA!\'DIGHEDE:'f.

3° CASSATIE -

CASSA.TIEBEROEP VA:'-1 DE
PROCUREUR-GE:'\ERA.i\1, STRAFZAKCN SV., ART. 441 :._· vol'i:xrs WMRBIJ. DE

-

699--'-

BEKI,AAGDE IS VEROORDEELD TOT EE!II
STRAF BENEDEN HET WETTELIJKE MINIMUM
- .CASSATIE ZONDER VERWIJZING.

1"

De geldboete opgelopen door degene
die in staat van alcoholintoxicatie op
een openbare plaats een voel'tuig
bestuurt, mag niet minder bedragen
dan honderd frank (1). (Art. 34, 1" Wegverkeerswet.)

2" Op eezi openbare plaats een voertuig

besturen in staat van alcoholintoxicatie mag, zelfs met aanneming van
lferzachtende omstandigheden, door de
rechter niet worden gestraft met straiten beneden het minimum gesteld bij
art.
34-1",
Wegverkeerswet
(2).
(Art. 100, eerste lid, Sw.)
3"W<mneer op het cassatieberoep van de
procureur-generaal, ingesteld met toepassing van art. 441 Sv., het Hoi een
lfonnis waarbij de beldaagde is vei"Oordeeld tot een straf beneden het wettelijke minimum vel'Ilietigt, geschiedt de
ve1nietiging zonder ve1·wijzing en
wordt . de
vel'Ilietigde
beslissing
gehandhaafd, in zoverre zij aan de
· 1reroordee!de ten goede komt (3). (Art.
441 Sv.)
·
(PROCUREUR-GENERAAL IN HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE VANDINGENEN)
ARREST ( vertaJing)

.HET HOF;- Gelet op de hierna
volgende vordering van de procureur,-generaal in het Hof van Cassa.:.
tie :
·
<< Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie.
De ·ondergetekende procureurgeneraal heeft de eer hierbij te
verklaren dat de minister van Justitie · hem·. bij een brief van
21 november 1978, met kenmerken
Bestuur
der
Wetgeving,
nr.
7/130.836/388-PD/CP, bevel heeft
gegeven om overeenkomstig artikel
441. van het .Weiboek van Strafvordering bl.j j.1et Hof het in kracht van
. gewijsde getreden vonnis aan te
)>

(1) (2) Raadpl. Cass.,24 ap!'i\1972 (A.C:., 1972,
796).
.
(3) C~s., 10 rtov. 1975 (A.C, 1976, 323) en de
noot.
·

geven dat op 17 februari 1978 door
de politierechtbank te Tubeke gewezen werd en. waarbij Vandingenen
Guy Stephan, paswerker, geboren ·te
,Halle op 22 februari 1953; wonende
te Tubeke, rue de la Deportation 214, tot een enkele geldboete
van vijftig .frank veroordeeld werd
en voor een rnaand vervallen werd
verklaard van het recht tot sturen,
ter zake dat hij te Kasteelbrakel; •op
19 december 1977, een. voertuig
heeft bestuurd op de openbare weg
a) terwijl hij niet in staat was te
sturen en b) na alcoholisch.e dr.anken in zodanige hoeveelheid te hebben gebruikt dat het alcoholgehalte
van zijn bloed op het ogenblik dat
hij· bestuurde ten minste 0,8 gram
per liter bedroeg, welke laatste
overtreding aan zijn persoonlijk
toedoen te wijten was. · ·
» De aldus uitgesproken straf is
onwettig omdat een geldboete · van
vijftig frank lager ligt dan de wettelijk bepaalde minimumstraf.
» Wegens de feitelijke .eenheid
diende' voor di<::) misdrijven ;namelijk
de zwaarste straf te worden uitgesproken, en· dat is in · onderliavig
geval de .straf die is voorgeschreven
bij artikel 34 van de wet betreffende
de politie .over het wegverkeer, te
weten een gevangenisstraf van vijftien dagen tot drie maanden en een
geldboete van honderd tot duizend
frankof een van die straffen aileen;
in strijd· met wat bij •het vonnis
wordt aangenomen, kon overigens
artikel 85 van het Strafwetboek ten
deze geen toepassing vinden.
>>
Om die redenen, vordert de
·ondergetekende procureur-generaal
dat het Hof gelieve .het aangegeven
vonnis te vernietigen, te bevelen dat
van zijn arrest melding zal worden
gemaak:t op de kant van de vernietigde beslissing en te .beschikken
dat er geen grond is tot verwijztpg.

»

Bruss~l, 27 november. 1978 ..
» Voor de procureur-generaal,
»

De advocaa:t:..generaal,
» (w.g.) Colard >>; ·

-700Gelet op artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering; met
aanneming van de gronden van de
bovenstaande vordering, vernietigt
het aangegeven vonnis dat op
17 februari 1978 door de politierechtbank te Tubeke werd gewezen;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; beschikt
dat er geen grond is tot verwijzing.
14 februari 1979 2" kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - VerslaggeveJ' : de h. Sace
Gelijkluidende conclusie van de h.
Colard, advocaat-generaal.

2"

Op het cassatieberoep van de procureur-generaal, ingesteld overeenkomstig art. 441 Sv., vernietigt het Hoi,
zonder verwijzing, het vonnis waarbij
de houder van een buitenlands rijbewijs, wiens veTval van het J'echt tot
sturen geeindigd was, veroordeeld
wordt wegens overtreding van art. 47
WegveJ*eerswet (2) (3). (Art. 47 Wegverkeerswet, v66r de wijziging ervan
door de wet van 9 juli 1976; art. 441
Sv.)
(PROCUREUR-GENERAAL IN HET HOF
VAN CASSATIE IN ZAKE ESPAGNET)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de volgende vordering van de procureurgeneraal in het Hof van Cassatie :
<< Aan de· tweede kamer van het
Hof van Cassatie.
2" KAMER- 14 februari 1979.
» De ondergetekende procureur1° WEGVERKEER - VERVALLENvERKLA- generaal heeft de eer hierbij te
RING VAN HET RECHT TOT STDREN- HERverklaren dat de Minister van JustiSTEL IN HET RECHT TOT STDREN AFHANKEtie
hem bij
een brief van
LIJK GEMAAKT VAN HET SLAGEN VOOR EEN
30 november 1978, met kenmerken
ONDERZOEK WEGVERKEERSWET, ART.
Bestuur
der
Wetgeving,
nr.
47 VOOR DE WIJZIGING ERVAN DOOR DE WET 7/130.836/377 A.P./Div. PD/JD bevel
VAN 9 JDLI 1976 - GEEN TOEPASSING OP
heeft gegeven om overeenkomstig
HODDERS VAN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN.
artikel 441 van. het Wetboek van
2° CASSATIE - - CASSATIEBEROEP VAN Strafvordering bij het Hof aangifte
te doen van het in kracht van
DE PROCDREDR-GENERAAL - STRAFZAKENgewijsde getreden vonnis dat op
ART. 441, WETBOEK VAN STRAFVORDERING26 oktober 1977 door de CorrectioVONNIS WAARBIJ DE HODDER VAN EEN BUInele Rechtbank te Aarlen werd
TENLANDS RIJBEWIJS VEROORDEELD WORDT
gewezen
en voor zover Espagnet
WEGENS OVERTREDING VAN ART. 47 WEGPatrick, handelaar van beroep,
VERKEERSWET, VOOR DE WIJZIGING VAN DAT
geboren
te
Mont-Saint-Martin
ARTIKEL DOOR DE WET VAN 9 JDLI 1976(Frankrijk) op 1 januari 1950, verART. 47 IS N!ET VAN TOEPASSING OP DE
blijvende
te
Florenville,
place
HODDER VAN EEN BUITENLANDS RIJBEWIJS
Albert r, 31a, veroordeeld werd tot
EN DE TEGEN HEM U!TGESPROKEN VERVALeen waand gevangenisstraf en een
LENVERKLARING VAN HET RECHT TOT STU
REN IS GEEINDIGD VERWIJZING.

CASSATIE ZONDER

1• Art. 47 van de Wegve1*eerswet, zoaJs·

het luidde v66r de wijziging ervan
door de wet van 9 juli 1976 en volgens
hetwelk hij die verval van het recht
tot sturen had opgelopen, wanneer dat
ve1val geiHndigd was, een motorvoertuig slechts mocht besturen mits hij
met goed gevolg een onderzoek had
ondergaan, tenzij hij hie1·van was vl'if
gesteld, was niet van toepassing op de
houders van buitenlandse rijbewij.
zen (1).

(1) en (2) Art. 16, § 3, Wet 9 jnli 1976 tot
aanvuling van art. 38, Wegverkeerswet, bepaalt
eveneens dat de rechter het herstel in het
recht tot sturen van een bestuurder die van
dat recht vervallen is verklaard, niet afhankelijk mag maken van het slagen voor een
theoretisch, praktisch, geneeskundig en psychologisch onderzoek wanneer de overtreder
houder is van een buitenlands rijbewijs.
(3) Raadpl. Cass., 5 okt. 1976 (A.C., 1977,
143).

-701geldboete van vijfhonderd frank alsook voor drie maanden vervallen
werd verklaard van het recht tot
sturen, ter zake dat hij te Virton en
elders in het gerechtelijk arrondissement Aarlen, tusse11- 14 januari en
14 februari 1977, en meer in het
bijzonder op 13 februari 1977, meermaals een motorvoertuig heeft
bestuurd zonder het bij artikel 47
van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer voorgeschreven
onderzoek met goed gevolg te hebbe.n ondergaan (coordinatie van
16 maart 1968) nadat hij bij een in
kracht van gewijsde getreden arrest
van het Hof van Beroep te Luik op
17 oktober 1975 vervallen werd verklaard van het recht tot sturen en
daarbij niet van het onderzoek werd
vrijgesteld.
» Voormeld arrest van het Hoi
van Beroep te Luik heeft betrekking
op feiten die gepleegd werden op
12 jun~ 1973, op welke datum Espagnet in Frankrijk woonde en houder
was van een Frans rijbewijs.
>> Naar luid van het laatste lid van
het ten tijde van dat arrest van
kracht zijnde artikel 4 7 van de
Wegverkeerswet, was de bepaling
van het eerste lid van dat artikel
niet van toepassing op de houder
van een buitenlands rijbewijs.
Opdat .Espagnet na afloop van he1
tegen hem uitgesproken verval
opnieuw het recht zou hebben een
voertuig te besturen op de openbare
weg was het dus niet nodig dat het
arrest hem, in voorkomend geval
van het onderzoek ontsloeg, wat het
arrest ook niet gedaan heeft.
» Daaruit volgt dat het rijverbod
dat het arrest van 17 oktober 1975
aan Espagnet had opgelegd en dat
op 13 juli 1976 was ingegaan, moest
5eacht worden te zijn geeindigd op
13 januari 1977.
» Het aangegeven vonnis heeft
ius Espagnet onwettig veroordeeld
wegens de voormelde tenlastelegging.
» Om die redenen, vordert · de
ondergetekende procureur-generaal

dat het Hof gelieve het aangegeven
vonnis te vernietigen in zoverre het
Espagnet veroordeelt ter zake dat
hij een voertuig .bestuurd heeft op
de openbare Weg zonder het bij
artikel 47 van de Wegverkeerswet
voorgeschreven onderzoek met goed
gevolg te hebben ondergaan, nadat
hij vervallen was verklaard van het
recht tot sturen; te bevelen dat van
zijn arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing en te
beschikken dat er geen grand
bestaat tot verwijzing.
» Brussel, 5 december 1978.
»

Voor de procureur-generaal,
» De advocaat-generaal,
» ( w.g.) Colard »;

Gelet op artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering; met
aanneming van de gronden van
bovenstaande vordering; vernietigt
het aangegeven vonnis van de Correctionele Rechtbank te Aarlen, in
zoverre dat vonnis Espagnet veroordeelt ter zake dat hij een voertuig
bestuurd heeft op de openbare weg
zonder het bij artikel 47 van de wet
betreffende de politie over het wegverkeer voorgeschreven onderzoek
met goed gevolg te hebben ondergaan nadat hij vervallen was verklaard van het recht tot sturen;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; beschikt dat er geen grand
bestaat tot verwijzing.
14 februari 1979 2" kamer Vool'zittel' : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Ve1·sJaggeve1' : de h. Sace
GeiJj'kluidende conclusie van de h.
Colard, adyocaat-generaal.

2" KAMER- 14 februari 1979

1° RECHTBEGINSELEN (ALGEMENE)
STRAFZAKEN - TWEEDE VEROORDELING
WEGENS EEN ZELFDE FElT- SCHENDING VAN
HET BEGINSEL < NON BIS IN IDEM '·

-7022'l CASSATIE ~ 'CASSATIEBEROEP

VAN DE
: PROCUREUR-GENERAAL -'- STRAFZAKEN WETBOEK VAN STRAFVORD_ERING, ART. 441VONNIS TOT, ,VEROORDELING VAN EEN·
BEKLAAGDE DIE REEDS ,VROEGER WEGENS:
HETZELFDE FElT ~S VEROORDEELD - VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.

1" Een algemeen rechtsbeginsel ·is het
verbod volgens hetwelk de rechter een
beklaagde niet mag veroordelen
wegens een feit waarvoor deze reeds
vroeger is veJ·oo1·deeld (1).

Op het cassatieberoep van de procuJ'ew·-geneJ·aal, ingesteld met toepassing van art. 441 Sv., vernietigt het
Hoi zonder ve1wijzing het vonnis van·
de cOJiectionele rechtbank waarbij
, .een beklaagde is. veroorcfeeld wegens•
een feit waa1-voor liij meds vroeger is
veroOJ.·deeld (2). (Art. 441 Sv.)

2"

(PROCURE;UR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN CASSATIE IN ZAKE DESMEDT)
ARREST ( vel'tafing)

HET HOF; --'-' Gelet op de hierna
volgende vordedn:g van de procureur:.:.generaal in het Hof van Cassatie :
·
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie;
·
. » De , ondergetekende procureurgeneraai. .heeft de eer. hierbij t~
verklaren dat de minister van Justitie hem bij . een . brief . van
30 november 1978, met kenmerken
Bestuur der Wetgeving m.lmmer
7/130,836/387 AP-PD/JD, bevel heeft
gegeven om overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering bij het Hof het in kracht
van gewijsde getreden vonnis aan te
geven dat op 21 december 1977 door
de Cortectionele R:echtbank te
Dinant gewezen werd. en waarbij
Desmedt, Gustaa£, Prosper, bediende,
geboren
te
SintPieters-Leeuw op 13 mei 1930t~'
wonende te Wemmel, J. De Ridderlaan 95, tot een geldboete van vijftig
frank veroordeeld werd ter zake dat
h!j in 1968 te Fronville zonder

voorafgaande; · schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van bet college van burgemeester en schepenen een chalet heeft gebouwd op
een terrein dat voorkomt onder het
nummer 1264 van de kadastrale
legger, afdeling E 100 men 100 n.
» Die veroordeling werd uitge-'
sproken terwijl bovengenoeinde
reeds vroeger voor hetzelfde feit
was veroordeeld bij een · vonnis dat
op 29 juni 1977 door dezelfde rechtbank was gewezen, zodat het aangegeven vonnis gewezen is met scherrding vari het algemeen rechtsbeginsel << non bis in idem >> en derhalve
onwettig is.
. >> Om
die redenen, vordert de
ondergetekende procureur-generaal
dat het Hof gelieve het aangegeven
vonnis te vernietigen, te bevelen· dat
van zijn arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing en te beschikken
dat er geen grond is tot verwijzing. , ·
» Brussel, 6 december 1978.
·
»

Voor·de procureur-generaal,
» De advocaat-generaal,
» (w.g:) Colard »;

Gelet op artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordeting; m'et
aanneming van de gronden van de
bovenstaande · vordering, vernietigt
het ·aangegeven vonnis dat op
21 december 1977 door de Correctionele Rechtbank . te Dinant :werd
gewezen; beveelt dat,, van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde .beslissing;
beschikt dat er geen grond is tot
verwijzing.
'14 februari ·1979 -

2~

Colard, advocaat-'generaal.

2" KAMER- 14 februari 1979,

1° CASSATIEMIDDELEN-

(1) en (2) Cass., 20 sept. 1978' (A. C., 1979, 50).

kamer -'-

Voorzitter : de · h, Legros, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de. h; Str.anard-:Geljjkluidende . .conclusie van de h.

STRAFzAKEN
- HOF VAN ASSISEN - MIDDEL TEN BETOGE
DAT DE RECHTEN VAN DE VERDEDJGING ZIJN
: GESCHONDEN WEGENS WEIGE,RING EEN STUK

........ 703
BIJ HET DOSSIERTE VOEGEN ~ WDDEL DAT
NIET VOOR. HET EERST VOOR HET HOF KAN
WQRDE)'j VOORGF;DRAGEN.

2°, RECHTE;N 1 VAN DE VE):WEDIGING

STRAFZAKEN HOI' VAN ASSISEN VER~
. SCHENDIXd VAN DE REc'HTEN VAN
DEDIGING c.:.: MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT
GEWEIGERD WERD EEN STUK BIJ HET DOSSIER TE VOEGEN ~· BESCHULDIQDE DIE ZICH
OVER DE ZAAK ZELF HEEl"!' . VERDEDIGD
• ZONDER TE ZEGGEN DAT ZIJN:RECHTEN VAN
'VERDEDIGING WAREN
GESCHONDEN
SCHENDING VOQR HET HOI' AANGEVOERD .. ~lq' ONTVANKEJelJK MIDDI,'L.

I)E

Assisen bepaalde ge,tuigezJ niet ondervraagd, doen ondervragen of opgeroe-.
pen heeft, als uit de gedingstukken
niet biljkt dat de beschuldigde om die
ondeJ'Zoeksdaden heef't gev1·aagd.
(LEMPERE)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; -'- Gelet op het bestreden arrest, op 13 december 1978
gewezen door het Hof van Assisen
. van de provincie Luik;

Over het middel, afgeleid uitde scherrding van de rechten van de verdediging
en van artikel 6.3.d' van het Verdrag tot
bescherming vari de · rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden,
4" JtE;CHTEN VAN DE VERDEDIGING . ondel)tekend te Rome en goedgekeurd
HOF VAN ASSISEN _:.· ;VERDRAG TOT
bij de wet van 13 mei 1955,
·
BESCHERMiNG VAN DE RECHTEN VAN DE

3° HOF VAN ASSISEN -

VERZOEK OM
EEN. ONDERZOEKSMAATREGEL STILZWIJ~
G'ENDE'AFSTAND -VOORWAARDEN.

. MENS EN DE FUNDAMENTELE VR!JHEDEN ART. 6, § 3 -I:)CHENDING VAN DIE BEPALINQ
• N.IET AI' TE.rLEIDEN UIT HET• FElT DAT HET
'l{QF
VAN
ASS IS EN
BEPAALDE
GETUIGEN°
NIET
),
,.
' ' ,,,
,
'
'
';
-- ,,
ONDERVRAAGD, DOEN ONDERVRAGEN OF
OPGERO.EPEN HEEIT, ALS DE BESCHULDIGDE
OM DiE ONDERZOEKSDADEJ\j NIET HEEFT
GEVRAAGD.
.

~~. 2~ Niet.~'ntyankelijk is het ~iddeJ
dat door de b(!schuldigcie is afgeleid
uit de schendlng van de'.rechten van
de verdediging, daar wei·d geweiger(i
een stuk bij het dossier te voegen, als
die beschuldigde zich over de zaak zelf
heeft vez·dedigd zonder te zeggen dat
· zijn z·ec.hten van verdediging waren

1"

gesph~mden

(1).

De afstand dom· de beschuldigde van
een vel'Zoek tot voeging van stukken
kan stilzwijgend gebeureii en kan
woz·den afgeleid uit feiten die voor
. geen andere uitlegging vatbaar ·zijn,
. .zoals de verdere . vooz·tzetting van . de
((ieb{Jtten tot de sluiting, ervan zondez·
ep.ig verzet van qe beschuldigde of van
zijn ·z:aadsman tegen de verwezping
van het vel'Zoek tot voeging (2).

3"

4" , Schen(ijng

van. tlJ;t. 6, § 3, d, Verdrag
Rw:;hten. van de. Mens kan niet hie.ruit
worden afgeleid dat het Hof .yan

dooi·dat de voorzitter van het Hof van
Assisen van de provincie Luik het ver•
zoek heeft afgewezen waar1n de verdediging vroeg dat pe dossiers nuinmer
5722 van de Jeugdrechtbank te.Luik en
nummer 7457FAM van de prQct)reu~·,des
Konings te Luik, afdeling gezin; betreffende het gezin zouden worden gevoegd
bij het dossier van de zaak; op grand dat
hij in de onmogelijkheid verkeert die
twee dossiers te doen overleggen, nu de
wet hem zulks verbiedt ten gevolge van
de minderjarigheid van het slachtoffer,
terwijl de voorzitter van het Hof van
Assisen door zijn weigering aldus te
motiveren, slechts heeft kunnen steunen
op artikel 55 van de wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescher~ing, welk
artikel in beginsel enkel betrekking
heeft op de minderjarige en de burger~
lijke partij en niet door anaiogie kan
worden uitgebreid; een dergelijke voeging die in het belang van een beschuldigde gevraagd wordt niet verboden kan
worden w'anneer diens verdediging eist
dat het gedrag van het slachtoffer bewezen wordt;. nu de dos~iers noodzakelijkerwijze betrekking hadden op een
periode omstreeks het ogenblik dat eiser
de hem verweten feiten had begaan de
afwijzing v~n het .· ;verzoek tot voeging
van de dossiers, het voor d~. verdediging
onmogelijk gemaakt heeft
namen vah
de getuigen te achterhalen ·en door het
Hof van Assisen de gl'!tuige'n te doen
horen, die hij voor zijn verdediging
nuttig achtte om hem in te lichten over
het gedrag van de minderjarige :

ae

... (1), Raadpl. · Cass .. 6 maart .1972 (A.C., 1972,
622)' 29 maart en 2 m~i 1977 (ibjd., 1977, 820 en
89p},' .
'
(2) Cass., 17 maart 1975 (A.C., 1975, 794-)..
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schending· van de rechten van de
verdediging aanvoert :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser, die na de
afwijzing van zijn verzoek tot voeging van de in het middel aangegeven dossiers zich over de zaak zelf
verdedigd heeft, voor bet Hof. van
Assisen zou aangevoerd hebben dat
ingevolge die afwijzing zijn recht op
verdediging werd geschonden;
Dat het middel dat niet voor het
eerst voor het Hof kan ·worden
voorgedragen, in dat opzicht nieuw
en niet ontvankelijk is;

b) In zoverre het middel de
schending aanvoert vim artikel 6.3.d
van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de
fundamentele · vrijheden, ondertekend te Rome en. goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955 :
Overwegende dat geen enkele
wetsbepaling de beschuldigde belet
afstand te doen van een verzoek om
een aanvullend onderzoek;
Overwegende dat die afstand stilzwijgend kan-zijn;
.
.
. Dat de afstand van een recht
strikt moet ge'interpreteerd worden
en aileen mag worden a:fgeleid uit
feiten die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn; cl,at die noodzakelijke afstand precies voortvloeit
uit de . volgende · overwegingen en
feiten;
Dat aangaande het mondeling
verzoek van de verdediging van de
beschuldigde tot voeging van de. in
het .middel aangegeven dossiers het
·proces-verbaal van .·de terechtzi.tting
van 11 deceniber 1978 enerzijds
vermeldt .dat de voorzitter gea;ntwoqrd hee~t dat hij · op de in het
middel vermelde grond in de onmo.:
gelijkheid verkeerde die twee dossiers te doen overleggen, en anderzijds vaststelt dat geen enkele
opmerking
dienaangaande
naar
voor werd geb1'acht;

Dat noch op de terechtzitting van
11 december 1978 noch op een
andere zitting eiser of zijn raadsman dienaangaande enige vraag
hebben gesteld waarover het Hof
van Assisen zich had moeten uitspreken en dat er geen sprake meer
is geweest de dossiers te voegen;
Dat, nu de debatten tot de sluiting werden voortgezet zonder verzet of opmerking van de beschuldigde of zijn raadsman tegen die
maatregel, zulks impliceert, zonder
dat een andere interpretatie mogelijk is, dat de beschuldigde afstand
heeft gedaan van zijn verzoek;
Overwegende dat, wat het overige
betreft, uit de stukken waarop hef
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt
dat eiser een verzoek aan het Hof
van Assisen heeft voorgelegd waarover het zich had dienen uit te
spreken en waarbij naast het verh0or van de in de zaak gehoorde
getuigen oak om een aanvullend
onderzoek werd verzocht waarbij
gevraagd werd orri de reeds bekende
of nag te identificeren getuigen a
charge te ondervragen of te doen
ondervragen en om het oproepeh, en
de ondervraging van getuigeq a
· decharge te doen geschieden op
dezelfde voorwaarden als het geval
is met de getuigen a charge, dit
:tiles om hem in staat te stellen. het
Hof voor te ·Jichten over het gedrag
van de minderjarige in de periode
van de feiten;
. ·
Dat het middel in dat opzicht niet
kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substanjiHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen. in
acht zijn genomen' en. de beslissing
overeenkomstig de wet· is gewezen;
· Om die redenen, · vei"Werpt de
1oorziening; veroordeelt eiser in de
'{osten.
14 februari

1979 -

2• kamer -

VooJ"Zittel' .: de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Vel'siaggeveJ' : de h. Strai1ard -:Gelijkluidende conclusie van de h.
Colard, advocaat-generaal - Advocaat ':

mr. Puigman, Luik.
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1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

- PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSA-'
TIE TE VOORZIEN - STR.f\FZAKEN - VOORZIENING DOOR EEN BEKLAAGDE - VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING OP DE RECHTSVORDERING VAN HET OPENBMR MINISTERIE
TEGEN EEN MEDEBEKLMGDE NIETONTVANKEL!JKE VQORZIENING.

2° STRAF -

VERBEURDVERKLARING
GEEN VASTSTELLINGEN VAN DE BIJ DE·WET
GESTELDE VEREISTEN
NlET GEMO'):'IVEERDE BESLISSING.

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

- STRAFZAKEN -· VEROORDELEND ARREST
-BEVEL TOT ONM!DDELLIJKE'MNHOUDING
- VOORZIENING TEGEN DE VEROORDELENDE
BESLISSING VERWORPEN, BEHOUDENS WAT
DE VERBEURDVERKLARING BETREFT . VOORZIENING TEGEN HET BEVEL TOT
QNMIDDELLIJKE
MNHOUDING
ZONDER
· BELANG.

1" .Een bekla'agde is niet bevoegd OL1

zich in cassatie te VOOJ'Zien tegen de
beslissing op de rechtsvoJ·dering van
bet openbaar mi1iisterie tegen een
medebeklaagde (1). (Art. 216 Sv.)
2" Niet gemotiveerd is de

beslissing
waarbij in strafzaken verbeurdveJ*larLng wordt ilitgespioken zonder vast tE
stellen dat de bij de wet gestelde
voorwaarden vervuld zijn (2) (Art.
97 Gw., art. 42 Sw.; Wet 24 feb. 1921,
gew. door de wet 9 juli 1975, art. 4,
§ 6).

3'' Wannee1· de beklaagde zich in cassa-

ti'e .h.eeft voorzien tegen een vemordeJend an·est waarbij zijn onmiddellijke
aanhouding wordt gelast en het
beschikkende gedeelte ten gevolge van
de verwe1ping van . de voorziening
tegen de vemordelende · beslissing,
behoudens wat de verbeurdveJ*laring
bet'reft, in kracht van gewijsde is
gegaan behoudens wat genoemde veJ'beurdverklaring betreft, verliest de
voorziening tegen het bevel tot onmiddellijke [lanhouding haar bestaansre-

den (3).

(ROSSEEL,VASERMAN T. REGWAN EA)

(1) Cass., 13 feo 1979-(:A.C., 1971, nr. 321).
(2) en (3) Cass.,. 29 rnaart 1977 (A.C; 1977,
817).

ARREST

(veda ling)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest op 7 december 1978 door
het H'of van Beroep te Brussel
gewezen;
A. In zoverre de voorzieningen
van de eisers, beklaagden, gericht
zijn tegen de beslissingen op de
strafvordering
jegens
Regwan,
Abousmil, Autmizguine en Aberman, medebeklaagden :
· Ovei'Wegende ·dat de ' eisers niet
bevoegd zijn om zich .. tegen die
besllssingen in cassatie te voorzien;

B. In zoverre .de voorzieningen.
van de eisers gericht zijn tegeri de
beslissingen waarbij zij op de t~gen
hen ingestelde strafvordering veroordeeld worden :
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 4, § 6, van de wet van
2·1 februari 1921 betreffende. het verh,an::i.elen van de giftstoffen, slaapmiddelen
en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen . en antiseptica, gewijzigd. bij de
wet van 9 juli 1975 :
Overwegende dat het arrest t~n

laste van de eisers de ver beurdv~r..,
klaring uitspreekt va'n · de verda~
vende middelen welke in beslag
werden genomen en ter griffie van
, de correctionele rechtbank onder
het nr. 6220/77 Werden neergelegd,
zonder vast t~ stellen dat de. voor. waarderi aanwezig zijn voor . l;lft
opleggen vari deze straf, die is
bepaald bij artikel. . 4,. § 6, ·van
voormelde wet van 24 februari 1921,
gewijzigd bij de. wet van 9 juli 1975;
En · overwegende dat, voor .. het
· overige, de substantiele of op straffe
van
nietigheid
voorgeschreven
rechtsvorrp.en in acht zijn genomen
en de beslissingen geen onwettigheid bevatten, die op de voorziening
van de. eiser,s zou kunnen opgewor. pen worden;
C. In zciverre de :voorziening .van
. de eiser Vaserman gericht is tegen
· het bevel waarbij zijn · onmiddellijke
aanhouding wordt bevolen; ·
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Overwegende dat; nu eisers voorziening tegen de veroordelende
beslissing, beboudens wat de verbeurdverklaring betreft, verworpen
wordt, die beslissing in kracht van
gewijsde is gegaan, behoudens wat
de verbeurdverklaring betreft;
Dat de , voorziening tegen het
bevel tot onmiddellijke aanhouding
derhalve ,geen bestaansreden meer
heeft;
,
.()m die , redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in, zoverre bet ten
laste van de, eisers de verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen
verdovende middelen uitspreekt;
v~rir.ei·pt de ,voorzieningen · voor bet
overige;.veroordeelt de eisers in vier
vijfde van , de kosten en .laat de
overige kosten ten laste van, de
Staat; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van· de gedeeltelijk vernietigde•
beslissing;
verwijst
,de
aidus
bep'erkte ~aak miar het Hof van
Be~·oep te Bergen.
14 februari 1979 - ' 2" kamer VooJ·zitteJ· : de h. Legros, afde!ihgsvoorzitter - , Ve~slaggever : de h. Sace
Gelijkluidende ,conclusie van de h'.
Colard, adyoc~~t.:.generaal.

WOOl\'- EN YERBLIJFPLAATS l:'ol HET.BUITENLAXD IS GELEGEN - VERWIJZING NAAR DE
PROCUREUR DES KONINGS VAN DE PLAATS
WAAR HET M!SDRIJF IS GEPLEEGD.

Op ,het cassatiebel'Oep van .de pl'Ocurel.{r-generaal, ingesteld met toepas. sii1g van . ad. 441 Sv., vemiftligt. het
Hoi het vo.nnis waarb~i de COl'l'ectjonele rechtbank een beklaagde veJ'OQI'deelt die, toen het feit werd gepleegd
waarop de ve1·oordeling was geg1·ond,
nag geen achttien jaa1· oud was (1) ·
(Art. 441 Sv.; art. 36, 4"; Jeugdbeschermingswet 8 april 1965.)
· . .

1"

Wanneer op het cassatieberoep van de
. pi'ocw·ew·-generaal, ingesteld met toepassing van art. 441 Sv., het Hof een
vonnis vernietigt van de coi'J'ectionele
, J'echtbank tot vei·ooJ·deling van een
minderjarige beneden de leeftijd van
achttieil jaar wegens een als misd1ijf
' omsch1·even feit dat is gepleegd tben
die minderjalige nag geen achttien
jaar oud was, ve1·wijst het de ·zaak
naar de pi·ocureur des Konings van de
. plaats waar het misd1ijf is gepleegd,
als de minderja1ige, zijn oude1·s, .voogden of degenen die de minde1;jalige
onder hun bewaling hebben, in Belgie
noch woon-, noch vei·blijfplaats hebben (2) (Artt. 23 en 441 Sv. en artt, 36,
4"en 44 Jeugdbeschermingswet.) '

2"

(PROCUREUR-GENERAAL
IN HET HOF VAN CASSATIE,
IN ZAKE B... )
.ARREST ( vel'taling)

i

i '

~ 1:

2• KAMER--'- 14 februari 1979

1° CASSATIE-

STRAFZAKEN- CASSATIEBEROEP VAN DE PRQCUREUR~GENERAAL WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441' VONNIS VAN DE' CORRECTIONELE RECHTBANK
TOT VEROORDELiliiG VAN EEN MINDERJARIGE
VAN BENEDEN~ DE LEEFTIJD 'VAN ACHTTIEN
1 .JAAR OP DE DATU:M VAN HET FElT- VERNIE.
TIGINa.

I

2°. VERWIJZING

NA

CASSATIE

·-...:.. STRAFZAKEN- CASSATI.EBEROEP VAN DE
IPROCUREUR-GENERAAL;
INGESTELD
MET
TOEPASSING VAN ART. 441 SV. - VERNIETIGING VAN EEN VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK TOT VEROORDELJNG VAN
EEN MINDERJARIGE BENEDEN DE LEEFTIJD·
VAN ACHTTlEN JAAR OP DE I>A'TlJM VAN HET'
FElT - MINDERJARIGE IEN OUDERS, VOOGDEN OF DEGENEN DIE' DE MINDERJARIGE
ONDER HUN. BEWARING HEBBEN EN WIER

HET HOF; - Gelet op de hie~·na
volgeride, vordering van de procureur-generaal in het Hof van Cassatie :
<< Aan de tweede kamer van ·het
Hof van Cassatie.
» De. ondergetekende procureurgeneraal heeft . de eer hierbij te
verklaren dat de Minister van Justitie hem bij een brief van 29 december
1978,
met
kenmerken
Bestuur
der
Wetgeving
nr.
7/130.836/393
AP/Voorzieningen
PD/JD, bevel heeft gegeven om
overeenkomstig artikel 441 van het

I

· (1) en (2) Cass., U maart 1975
776).

(A.c., 1975,.
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Wetboek ·van ,Strafvordering ·bij ·het
Hof het in kracht van gewijsde
getreden vohnis aan te geven dat op
7 jamiari 1976 door de Correctionele
Rechtbank te Brussel gewezen werd
en waarbij Baldi Rocco, handelaar,
geboren te Riesi (ItaW~). zonder
vaste · verblijfplaats ' in Belgie, tot·
een jaar gevangenisstraf en tot een
geldboete van vierhonderd frank
veroordeeld
werd
om
tussen
1 . mei 1975 en ·4 november 1975
.
··
souteneui· te zijn geweest. ..
>> Uit een ~p 3 mei 1976 door de
ambtenaar van de burgerlijke stand
te Riesi uitgereikt uittreksel· uit de
geboorteakte.. alsook uit . een op
2~. juni ·~977 ·.door, de Corie<;tionele
I}~chtbank te, Brussel uitgesproken
vonnis tot toepasbaarheid blijkt dat
bovengenoemde·. geboren · is te ·Riesi
op 24 november 1957 en niet op
24 februari 1954 zoals bleek U:it het
dossier dat geleid · heeft tot het
aangegeven vqrir\.is.
··
,~ Bal,di Rocco .had dus de leeftijd
van. 18 jaar niet bereikt op het
ogenblik waarop hij zich schuldig
gemaakt heeft aan de feiten waarvoor hij, veroorqeeld is; hier\iit volgt
dat · aUeeh de' jeugdrechtbank bevoegd was om van die feiten kennis
te nemen en dathet vonnis van de
Correctionele Rechtbarik te Brussel
van 7 januari 197(\ gewezen is met
schending van artikeL 36, 4o van de
wet van 8 april 1965 betreffende•de
jeugdbescherming.
• » . bm diE! red.enen ' vor<:lert ·.de
ondergetekende . prpcurel,.lr-gene"raal
dat .het Hof geliev.e · het aangegeven
vonnis te vernietigen, te bevelen ·dat
van zijn arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van· de ver;nietigde beslis,Sing en de .zaak te verwijzen .. naar de .· p~ocureur des
~q~ingl> te Brussel.

bdvenstaande vordering, · vernietigt
het aangegeven vonms dat op
7 ·januari 1976 door de Correctionele
Rechtbank te Brussel' werd gewezen; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
. kant van de vernietigde beslissing;
· verwijst de zaak naar de procureur
des Konings te Brussel.
'
·' ·
.14 februari · 1979 2" kamer Vool'zittel' : de h .. Legros, afdelingsvoorzitter . . . .;. Vel'slaggeveJ· : de h. Screvens Gelijkluidende conclusie van de h.
Colard, advocaat-generaal.

2" KAMER -

14 febru'~ri 1979.

CASSATIE -

STRAFZAKEN - VOORZitNING
VAN DE PROCUREUR-GENERAAL -' WETBOEK
VAN STRAFVORDERING, ART. 441 '_, VONNIS
1WAARBIJ.. EEN VEROORDELING WORDT UITGESPROKEN VOOR EEN VERJAARD MISDRJJ.F VERNIETIGING ZONDER VERWIJ~I!i'f 1

Op de vool'ziening van de •pl'ocul'eUI'.. genemal, ingesteld met toepasslng. van
' al't. 441 $v., vel'Ilietigt het Hof zondel'
vel'wijzing, het vonn,is . waal'bij een
Vf!l'pol'deling is uitgesproken wegens
een ovel'lreding die verjaal'd was.( 1).
(PROCUREUR-GENERAAL
IN HET HOF VAN CASSATIE
IN ZAKE WEIBEL, ~,ATIE,AUj
'ARREST ( VeJ·taJing)

HET HOF; - Gelet op de vorde• ring van de procureU:r-gerieraal in
het Hof van Cassatie, i luidend als
volgt :
·'
« Aan de. tw'eede liamer van hct
Hof van Ca~satie.. . . .
.
>> De ondergetekEm.de procureurgeneraal heeft de eer hierbij uiteen
te zetten dat de Minister van. Justitie hem bif schrijven' v.an 9 jar nuari 1979, Bestuur .der Wetgeving,
. ,; '13russe1, 4 htnuari 1979.
nr. 7/130:836/411/AP/Pour\rois, bevel
· ·
>> Vooi: de ptocureur 1 gen'~xaal,
heeft gegeven bij het Hof overeen>> De advocaat-generaal, ·
'komstig artikel 441 van het Wetboek
»(w.g.) Cblard >>;
van Strafvordering aangifte te doen
'

Gelet op . artikel 441 van het
Wet~oek . van . Strafyordering; met
aanneming van de gronden van de

•

'

~1) Cass~.

\

',

'

,

I

'

2.0 Sflpt. ~978 (A.C., 19:79, nr.45) .. ·

!
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van het in kl·acht van gewijsde de Correctionele Rechtbank te Mai'gegane vonnis van 21 juni 1978, van che-en-Famenne voor zover het de
de Correctionele Rechtbank te Mar- genoemden
veroordeelt
wegens
che-en-Famenne, voor zover dat overtreding van artikel 559, lo, van
vonnis:
het Strafwetboek; beveelt dat van
>> 1) Weibel Bernard, Emile, Ghisdit arrest melding zal worden
lain, zonder beroep, geboren te gemaakt op de kant van de gedeelLomprez op 22 september 1957, telijk vernietigde beslissing; beslist
wonende te W ellin, deelgemeente dat er geen grond is tot verwijzing:
van Lomprez, in woonwagen, rue de
14 februari 1979 2' kamer -'Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorGedinne;
zitter - Verslaggever : de h. Stranard >> 2) Catteau Clement, metaalhanGelijkluidende conclusie van de h.
delaar, geboren te Hampteau op Colard,
advocaat-generaal.
15 oktober 1947, wonende te Samme-Leuze, deelgemeente van Net2' KAMER - 14 februari 1979
tinne, in woonwagen, veroordeelt,
ieder tot een geldboete van twintig
VAN
RECHTSGEBIED
frank wegens overtreding van REGELING
_.:. STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE
artikel 559, 1", van het Strafwetboek,
RAADKAMER WAARBI.J EEN VERDACHTE
welk feit op 8 juni 1977 te Hatton,
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
deelgemeente van Melreux, werd
WORDT VERWEZEN WEGENS EEN REGELMATIG· GECORRECTIONALISEERDE
MISDAAD,
gepleegd (tenlastelegging 2).
WEGENS EEN ANDERE NIET GECORRECTIONA» Daar de verjaring van de strafLISEERDE MISDAAD, EN EEN ALS WANBEvordering niet is geschorst, zijn die
DRIJF GEKWALIFICEERD FElT- BESLISSING
veroordelingen welke meer dan een
WAARBIJ HET VONNISGERECHT ZICH VOOR
jaar na de feiten zijn uitgesproken,
DE HELE ZAAK ONBEVOEGD VERKLAART in strijd met de wet, meer bepaald
BESLISSINGEN MET KRACHT VAN GEWIJSDE
-'- BESLISSING INZAKE DE BEVOEGDHEID
met de artikelen 21 tot 25 van de
SCHIJNBAAR GEGROND GEDEELTELIJKE
wet van 17 apdl 1878 krachtens
VERNIEriGING VAN DE BESCHIKKING- VERwelke de strafvordering verjaarc).
WIJZING NAAR DE KAMER VAN INBESCHULwas op de dag van het vonnis.
DIGINGSTELLING.
Wannee1· de J'aadklimer een verdachte
naar de correctionele rechtbank heeft
verwezen, wegens een regelmatig
ondergetekende procureur-generaal
gecorrectionaliseeJ·de misdaad, wegens
dat het den Hove behage het aangeeen andere niet gecorrectionaliseerde
geven vonnis, voor zover het gemisdaad en een daannee samenhan~
noemden veroordeelt wegens overgend wanbedrijf, en het vonnisge1·echt
treding van artikel 559, 1" van het
zich vo01· de hele zaak onbevoegd
Strafwetboek, · · te vernietigen, te
verklaard ·heeft, onderzoekt het Ifof,
bevelen dat van zijn arrest melding·
op een verzoek tot 1·egeling vim
rechtsgebied, of beide beslissingen in
zal worden gemaakt op de kant van
kracht van gewijsde zijn gegaan, of
de gedeeltelijk vernietigde besliseen van de misdaden niet is gecorrecsing en te beslissen dat er geen
tionaliseerd, en of de feiten samen~
gronc). i:;; tot verwijzing.
hangend zijn; zo ja, dan vernietigt het
Hoi de beschikking van de raadkame1·
>! ~russel, 12 januari 1979.
behalve in zoverre het voor de gecor-,
>> Voor de procureur-generaai,
rectionaliseerde misdaad verzachtende
» De advocaat-generaal,
omstandigheden heeft in aanmerking
genomen en verwijst de zaak naar de
» ( g. ) Colard. »
kame1· van inbeschuldigingstelling (1).

)) orri die redenen, vordert de

Gelet Op artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering; met
aanneming van de gronden van
deze vordering, vetnietigt het aangegeven vonnis vap. 21 j.uni 1978 van

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS, IN
ZAKE HENNEBERTJ

(1) Cass., 8 nov. 1978 (A.C., 1979, nr. 151).
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HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied op 4 januari 1979 door de
procureur des Konings te Verviers
ingediend;
Overwegende
dat
Hennebert
Jean-Marie, Nicolas, Michel, geboren te Eupen op 4 juli 1958,
wonende te Raeren, Rottstrasse. 15,
werkman in een bakkerij, bij
beschikking van de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Verviers, van 17 november 197B
naar de Correctionele Rechtbank te
Verviers werd verwezen om : 1. te
Raeren, in de nacht van 18 op
19 september 1978 de in artikel 510
van het Strafwetboek vermelde
onroerende eigendommen, maar
buiten het in dat artikel omschreven geval, in brand te hebben
gestoken met de omstandigheid dat
de brand 's nachts werd gesticht;
2. te Raeren, in de nacht van 18 op
19 september 1978·, opzettelijk de
roerende goederen die aan een
andere toebehoren in brand te hebben gestoken, een daad die aan
anderen ernstig nadeel kon berokkenen, ter zake hooimijten die toebehoren aan Scheen Edgard in
brand te hebben gestoken, waarbij
laatstgenoemde een schade van
ongeveer zestienduizend frank heeft
geleden; 3. te Raeren, in de nacht
van 19 op 20 september 1978, monumenten of andere voorwerpen te
hebben vernield, neergehaald, verminkt of beschadigd die bestemd
zijn tot algemeen nut en door de
bevoegde overheid met haar machtiging zijn opgericht, ten deze een eel
die aan de Belgische Staat toebeho01·de te hebben beschadigd;
Overwegende dat de beschikking.
verzachtende omstandigheden aanneemt betreffende de feiten van de
tenlastelegging 1 en oordeelt dat de
feiten van de tenlastelegging 2 en
3 met correctionele straffen strafbaar zijn;
·
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Verviers bij vonnis

van 12 december 1978 vaststelt dat
de feiten van de tenlastelegging
2 bij nacht zijn begaan · en bij
toepassing van de artikelen 512 en
513 van het Strafwetboek met
opsluiting strafbaar zijn;
Dat de rechtbank er op wijst dat
die feiten een misdaad op1everen
die niet is gecorrectionaliseerd bij
de beschikking van de raadkamer
en beslist dat zij wegens de sam~n
hang tussen de drie tenlasteleggingen niet bevoegd is om uitspraak te
doen over de strafvordering jegens
ie beklaagde;
Overwegende dat de beschikking
van 17 november 1978, in zoven'e de
beklaagde daarbij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, en
het vonnis van 12 december 1978 in
kracht van gewijsde zijn gegaan en
dat uit hun tegenstrijdigheid een
geschil van rechtsmacht is ontstaan
dat de rechtsgang belemmert;
Overwegende dat de in de tenlastelegging 2 bedoelde feiten de in
de artikelen 512, eerste lid, en
513 van het Strafwetboek bepaalde
misdaad schijnen op te leveren en
er samenhang schijnt te bestaan
met de feiten van de tenlasteleggingen 1 en 3;

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernhhigt
de beschikking van de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers van 17 november 1978, behalve in zoverre daarbij
beslist wordt dat de aan de
beklaagde ten laste .gelegde feiten
uit hoofde van de tenlastelegging
1 wegens verzachtende omstandigheden slechts kunnen leiden tot de
toepassing van correctionele straffen; beveelt dat van dit arrest mel. ding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing;
verwijst
de
aldus
beperkte zaak naar de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof
van Beroep te Luik.
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14 februari 1979 _: 2" karher VoorzitteJ' :, de h. Legros, afdelingsvoonzitter.- Verslaggeve1· : de h. Screvens Gebjkluidende conclusie van de h.
Colard,. advocaat-generaal.

ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied op 8 januari. 1979 door de
procureur •des Konings te Dinant
ingediend;
2" KAMER- 14 februari 1979
Overwegende dat de raadkatner
1° BEVOEGDHEID
EN
AANLEG van de Rechtbank van Eerste AanBEVOEGDHEID- STRAFZAKEN- RAADleg te Di;nant, bij beschikking van
KAMER DIE EEN BEKLAAGDE WEGENS EEN
24 januari 1978, met aanneming van
WANBEDRIJF, MET AANNEMING VAN VERverzachtende omstandigheden, CatZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN, VERWIJST
tin Marcel, Jean, Ghislain, geboren
NAAR DE BEVOEGDE POLITIERECHTBANK te Namen op 16 oktober 1940, vodWANBEDRIJF GEPLEEGD BUITEN HET ARRONDISSEMENT - BEKLAAGDE DIE GEEN VERdenraper,
wonende
te
Anhee
BLIJFPLAATS HEEFT IN HET ARRONDISSE(Denee), rue d'Ermeton 20, (in
MENT EN DAAR NIET IS GEVONDEN - ONBEwoonwagen), en Blondeau Hem;i,
VOEGDHEID VAN DE RAADKAMER VAN DIT
Jules,
Ghislain, Joseph, geboren.te
ARRONDISSEMENT.
Marcinelle op 25 mei 1914, gepensioneerde, wonende te Boussu-lez2° REGELING VAN RECHTSGEBIED
Mons, rue Adolphe Mahieu 42, naar
STRAFZAKEN --,- VONNISGERECHT DAT
de bevoegde politierechtbank heeft
VAN EEN MISDRIJF KENNIS NEEMT DOOR
verwezen ter zake dat zij te Anhee
EEN BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER VONNTSGERECHT DAT ZICH « RATIONE LOCI »
op 28 oktober 1977, door gebrek aan
ONBEVOEGD
VERKLAART
MISDRIJF
voorzichtigheid of voorzorg maar
GEPLEEGD BUITEN HET ARRONDISSEMENT zonder het oogmerk om de persoon
BEKLAAGDE DIE ZIJN VERBLIJFPLAATS NIET
van
een ander aan te ran:den bij een
IN HET ARRONDISSEMENT . HEEFT EN DAAR
door hun eigen toedoen veroorzaakt
REGELING VAN
NIET · IS GEVONDEN verkeersongeval, onopzettelijk slaRECHTSGEBIED VERNIE;TIGING VAN DE
gen of verwondingen hebben toegeBESCHIKKING- VERWIJZING VAN DE ZAAK
bracht, heiden aan Maury Nathalie,
NAAR DE BEVOEGDE PROCUREUR DES
Cattin Marie-Jose, Cattin Odile en
KONINGS.
Blondeau Y:veline, en eerstge;.,
1" De 1·aadkamer van een rechtbank van
eerste aanleg is niet bevoegd om een noemde aan Blondeau Henri; ·
wanbedrijf te contraventionaliseren
dat buiten haar al'J'ondissement is
gepleegd en dat toegeschreven wordt
aan een beklaagde die daar geen
verbl~ifplaats heeft en er niet is gevonden (1). (Sv., artt. 23, 29 en 63.)

Overwegende dat de Politierecht~
bank te Dinant zich bij vonnis yan
14 december 1978 onbevoegd heeft
verklaard om van de zaak kennis te
nemen op grond « dat de dagvaarding slaat op te Anhee begane
2o Wanneer het vonnisgerecht, dat van feiten, maar die feiten zich hebb~m
een misdrijf kennis neemt door een voorgeda::m te Anhee, dat een wijk
beschikking van de raadkame1~ zich
ratione loci onbevoegd verklaart en de is van DenMe; dat in de beschiki·aadkamer zelfratione loci onbevoegd king tot verwijzing eveneens Anhee
was, wordt de beschikking vernietigd· vermeld stond; dat Denee dee! uitdoor het Hoi, dat het rechtsgebied maakt van het · gerechtelijk kanton
regelt, en wordt de zaak naar de Fo.sse-la-Ville >>; ·
bevoegde procureur des Konings verwezeJJ (2).

(PROCUREUR DES I<ONINGS TE DDIANT IN ZAKE
CAITIN, BLONDEAU)

·(1) en (2) Cass., 14 juni 1978 (.!l.C., 1978,
1207).

Overwegende dat de beschikkin:g
van de raadkamer eh het vbnnis
van de politierechtbank in kracht
van gewijsde zijn gegaan en dat uit
hun tegenstrijdigheid een · • geschil
van rechtsmacht is ontstaan dat de
rech:tsgang belemmert:
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het samenleven, kai1 de rechtbank de
Overwegende dat uit de rechtspleuitkering verhogen; n:iet wettelijk verging blijkt te volgen dat de aan de
antwoord is dan ook de .beslissing van
beklaagden ten laste gelegde feiten
de rechter dat die uitkezing wordt
werden begaan te Anhee op het . verhoogd op gmnd aileen dat de
grondgebied van de vroegere geinkomsten van de uitkeringsplichtige
meente Denee, dat nog altijd
zijn verhoogd (1). (Art. 301, §§ 1 en 3,
B.W.).
.
behoort tot het gerechtelijk arrondissement Namen, en dat de
(C ... T.l\1 ... )
beklaagden of een van hen niet
ARREST ( vertaJing)
verbleven in het gerechtelijk arrondissement Dinant en er ook niet
werden aangetroffen;
HET HOF; - Gelet op het bestre:Dat, derhalve, de raadkamer van den vonnis, op 23 november 1977 in
de Rechtbank van Eerste Aanleg .te hoger beroep gewezen door de
Dinant l'atione loci onbevoegd was Rechtbank van Eel'ste ·.Aanleg te
om de beklaagden naar het vonnis- Nijvel;
gerecht te verwijzen;

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de beschikking van de raadkamer
van de ·Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant van 24 januari 1978;
beveelt dat van dit arrest melding
zal' worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; verwijst
de zaak naar de procureur des
Konings bij. de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen.
14 februari 1979 ..,..- 2' kamer .Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorz1tter - Verslaggev(!r : de h. Stranard Gelijkluidende . conqlusje van de h.
Colard, advocaat-generaa!.

1' KAMER- 15 februari 1979

ECHTSCHEIDING
EN
SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - UITKERING
)ELDIN ART: 301 B.W., VERVANGEN BIJ
ART. 1 WET 9 JULI 1975, TEN GUNSTE VAN
DE ECHTGENOOT DIE DE ECHTSCHEIDING
UITKERINGSVERHOHEEFT VERKREGEN GING- VOORWAARDEN.

Indien de uitkering, bedoeld in art. 301,
§ ,J, B.W., ingevolge omstandigheden
onc7fhankelijk van de wil van de uitkeringsgerechtigde, in ruime mate ontoereilr;end is geworden om Jaatstge.noemde, rekening hou,dend met z1jn
inkomsten en. mogelijkheden, in staat
te stellen in zijn bestaan te VOOI"Zien
op een geliJkwaardige W1jze aJs.tijdens

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 301 Van het
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet
, van 9 juli 1975, inzonderheid §§ 1 en 3,
e.n 97 van de Grondwet,
. doordat het vonnis verweerster, een
maandelijkse uitkering van 11.500 frank
toekent op grand van artikel 301 van h.et
Burgerlijk Wetboek, op grand dat het
bedrag van 1.5QO frank in 19(.\2 door de
rechtbank op grond van eisers ink'om. sten in 1959 (58.458 frank) werd vastge~
steld; dat de •eerste rechter heeft geoor~
deeld dat er niet werd aangetoond dat
(eiser) over meer geld ·beschikte en dat
de uitkering pijgevo~g enkel moest .aangepast worden rekeJ?.ing . houdende met
de muntontwaarding; dat in werkelijk~
heid uit de in de debatten overgelegde
stukken blijkt dat (eiser) voor het. aan~
slagjaar 1977 een totaal belastbaar inkomen van 1.025.025 frank heeft aangegeven;
dat
(verweerster)
in
1977,
246.820 frank heeft verdiend; dat aldus
het gevraagde bedrag ten belope va.n
12.500 frank per .rriaand volledig verant~
woord lijkt,
·
terwijl, eerste onderdeel, artikel 301
van het Burgerlijk Wetboek de rechtei·
de mogelijkheid verleent om het bedrag
·van de uitkering na echtscheiding te
verhogen indien de uitkering ingevolge
omstandigheden onafhankelijk van de
wil van de 'llitkeringsgerechtigde, ontoereikend is geworden om. hem instaat te
stellen in zijn bestaan te voorzien op een
gelijkwaardige wijze als tijdens het
samenleven; warmeer de uitkeririg volstaat om hem een dergelijk besti:mn te
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kan worden genomen, zodat het vonnis,
door een vermeerdering van de uitkering
toe te staan enkel op grond dat uit de in
de debatten ingebrachte stukken blijkt
dat eisers inkomsten sinds de echtscheiding
gevoelig
vermeerderd
zijn,
artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
tweede onderdeel, de rechtbank dus
om de in het eerste onderdeel van het
middel
aangehaalde
redenen,
het
beschikkende gedeelte van zijn vonnis
hee£t Iaten steunen op een onwettige
reden,.die in strijd komt met de bepalingen van artikel 301 van het Burgerlijk
Wetboek; dat zij daardoor de bestreden
beslissing niet passend motiveert als
vereist bij artikel 97 van de Grondwet :

15 februari 1979 1" kamer Voorzitter : de h. Meei1s, wnd. voorzitter
Verslaggever : baron Vinc;otte Gel~ikluidende conclusie van mevr. Lie~
kendael, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Biitzler.

1" KAMER- 15 februari 1979
1° HUUR VAN GQEDEREN- HANDELSc
HUUR - ONDERVERHURING OF HUUROVER'
DRACHT- ONDERVERHURING OF HUUROVERDRACHT DOOR DE OVEREENKOMST VERSODEN - OVERDRACHT VAN DE HUUR SAMEN
-MET-DE OVERiiR.ACH'i' ·vAN DE HANDELSZAAK _:_ ART. 10 HANDELSHUURWET 30 APRIL
1951 VERZET VAN DE VERHUURDER
WETTIGE RER.&_N_:=_BE;QRIP.

VERBINDENDE
Wat het eerste onderdeel betreft: 2° OVEREENKOMST
KRACHT TUSSEN PARTIJEN - RECHTER DIE
Overwegende dat uit de combinerAAN DE OVEREENKOMST HET GEVOLG TOEc
tie van de §§ 1 en 3, eerste lid, van
KENT DAT ZIJ, VOLGENS DE UITLEGGING DIE
m:tikel 301 van het Burgerlijk WetHIJ ERAAN GEEFT, WETTELI.JK TUSSEN DE
hoek,. vervangen door artikel 1 van
'PARTIJEN HEEFT- GEEN SCHENDING VAN
de wet van 9 juli. 1975, volgt dat. de
ART. 1134 B.W.
rechtbank de uitkering na echtscheiding kan verhogen 1ndien die 3° BEWIJS - BEWI.JS DOOR GESCHRIFT BEWIJSKRACHT - BURGERL!JKE ZAKEN uitkering, ingevolge omstandigheBEG RIP.
den onafhankelijk van de wil van
de1 uitkeringsgerechtigde, in ruime 1" Om uitspraak te doen over de geldigmate ontoereikend is om deze, rekeheid van het met redeiien omkleed
ning houdende met zijn inkomsten
verzet van de verhuurder tegen de
overdracht van de handelshuuroveren niogelijkheden, in staat te stellen
eenkomst of tegen de onderverhwing
in zijn bestaan te voorzien op een
die samen geschiedt met de overgelijkwaardige wijze als tijdens het
dracht of de verhul'ing van de hansamenleven;
delszaak en slaat op de gezamenlijke
Dat de rechter bijgevolg door aan
1·echten van de hoofdhuurde1; heeft de
verweerster de gevraagde uitkerechter de door de partijen ten aanzien van een derde aangegane verbinringsverhoging toe te kenne;n, enkel
tenis wettig kunnen beschouwen als
op grond dat eisers inkomsten .toeeen element ter beoordeling van de
genom en zijn, zijn beslissing riiet
« wettige 1·eden " bedoeld in art. 10,
wettelijk verantwoordt; .
derde lid, Handelshuurwe.t 30 apdl
Dat dit onderdeel van het middel
1951 (1).
gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding wordt gemaakt
op de, kant van de vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat de feitenrechter et·over zal
beslissen; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel, zitting houdend in hoger
beroep.· ·

(1) Bij de voorbereiding van de Handelshumwet van 30 april 1951 heeft de Comrrussie
voor Economische .Zaken en Middenstand. van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers een
amendement verworpen strekkende tot beperking van het recht van de verhuurder wettige
verzetsgronden te doen gelden tegen de vervanging van. de oorspronke!ijke huurder door
een nieuwe !murder.

·-- 7132" De veuhindende kracht van een over-

eenkomst wo1·d1; niet miskend door de
l'echter die aan de. avereenkomst het
gevolg toekent dat zij, volgens de
uitlegging die h1:; eraan geeft, wettelijk
tussen de pm·tiJen heeft (2). (Art.
l134B.W.).
3"

De• hewijskracht van een akte tot
vaststelling van een overeenkomst
wo1·dt. niet miskend door de rechter
die daaraan een uitlegging geeft welke
verenigbaar is met de zin en de
draagwijdte ervan (3).
(SMEYERS, MAST. WARGNIES, WASTEELS)
ARREST

(VertalJng)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonn1s1 op 4 april 1977 irl hoger
heroep g~wezen door de Reehtbank
van Eerste Aanleg te Brussel;
Overhet middel,. afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 10, 11, vervat in
de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de
bescherming van: het handelsfonds, houdende. afdeling 'llbis v,an hoofdstuk II
van .. titel VUI .v,an boek Ill van het
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de.wet
van 29.juni 1955,. 1134, 1135, 1319, 1320,
1~22
van het Burgerli'j).l: Wetboek,
1717 van dat wetboek, gewij:.;ig<;l )Jij d€
wet van 4! november 1969, en 97 van 'de
Grandwet;
dooi·dat het vonnis, enerzijds, de oor·
spronkelijke rechtsvoi·derihg van· de
eisers verwerpt' die ertoe strekte . het
~terzet· van de verweerders tegen de
overdracht van de huurovereenkomst en
de. handelsz!lak " Le Club· "• gelegen te
Elsene,. Boo·ndaelse. steenweg,. niet verantwoord t~ doen .verklaren en, anderzijds, hun fechtsvordering tot het beko~

Vo1gens ae commJsste moest het de verhuurder vrij staan zijn wettige bezwaren te
doen geldim zowel t.av. de vervanging zelf als
t.a.v. de eventuele nieuwe · huurder; de· commissie· .oordeelde dat het. begrip: « wettige
reden. » . en het toezicht van de rechter
volstonden om willekeurig optreden van de
verhuurder te beletten (raadpl. verslag namens
de. Commissie voor Economische zaken en
Middenstand.. dopr de heer Humblet,
Pasin 1951, biz. 351 en vlg., inz. biz. 361).
(2)·Cass., lU nov.1978 (AG., 1979, nr. 135).
(S}Cass., 29 sept. l978, noot3 (ibid., 19'19,
nr. 74); veri. Cass., 10 nov. 1979. nr. 153\

men van schadevergoeding niet gegronct
verklaart op grond dat de eise1:s niet
aantonen dat de vennootschap Brassico
met die overdracht heeft ingestemd,
'zoals is bedongen in de overeenkomst
van 17 september i972 tussen de partijen
en die vennootschap; dat de naamloze
. vem10otschap Brassico in haar brief van
11 juni 1974 aan de raadsman van de
eisers bevestigde dat zij bereid was om
aan de twee overnemers Meira en Lages
een lening toe te staan; dat in die tekst
geen enkel vaststaand akkoord voorkomt
betrekkelijk de geplande overdracht
doch• aileen de bevestfging van een
aan genoemde overdracht voorafgaand
leningsvoorstel; dat de zin « de, lenings~
overeenkomsten- werden trouwens· sinds
30 april jongstleden opgesteld » aantoont
dat de· naamloze vennootschap Bnissico
sedert meer dan een maand op de
handtekening van de twee overnemers
wachtte; dat die overeenkomsten nooit
werden ondertekend door Meira of
Lages die intussen het: land had verlaten, aangezien hij om persoonlijke rede~
nen van de geplande overname had
afgezien; dat de naamloze vennootschap
Brassico, ondanks het feit dat ·de heer
Lages zieh teruggetrokken had, toch ·de
lening aan de· heer Meira aileen w1lde
toekennen, als de eisers bereid waren
om hoofdelijke en ondeelbare schuldenaars te zijn; dat de naamloze. ¥ennootschap Brassico in haar brief van
30 . januari 1976 aan meester Cornil;
· raadsman van de heer Meira; dat feit
bevestigt en vermeldt dat de eisers die
waarborg hebben geweigerd; dat uit die
gegevens volgt dat de naamloze vl'mnootschap Brassico niet definitie£ ingestemd
h~eft met de overdracht v,an de handels-·
zmik en dat het door de verweerders;
aal).gevoerd.e motief verantwoord is,

'terwiiJ; eerste ondeZ:deel, de bepaFng
waai-in werd overeengekomen dat de
verweerders zich ertoe verbonden zicb
tegen elll;e door de. eisers geplande
huuroverdracht te verzettim indien de
naamloze vennootschap •·Brassico zulks
vroeg, ge~n hinderpaal kan vormen v~or
de litigieuze overdracht, die samen met
de overdracht van de han.delszaak gebeurde en al de rechten van de eisers
betrof; het vonnis bijgevolg ten onrechte
zegt dat het verzet van de verweerders.
geldig is nu het steunt up dit beding, dat.
de geldigheid van de verbintenissen van
de. eisers aan de goedkeuring van een
andere partij dan de verhuurder onderwerpt, waardoor de wettelijke .beschermmg van de e1sers wordt vermmderd, en

dat. bijgevolg door nietigheid Is aange- . Meira, eerst vaststelt dat de eisei's
tast (scbending van de artikelen 1, 10, 11, niet aantonen dat de naamloze venvervat in de wet van 30 april 1951 en nootschap Brassico, die hun een
1717 van bet Burgerlijk Wetboek);
belangrijke lening had toegestaan
tweede onderdeel, bet vonnis, dat en die van plan was geweest een
beslist dat bet verzet van de verweerders
verantwoord is om de enkele reden dat lening toe te staan aan de overnede naamloze vennootscbap Brassico haar mers, nadien aan Meira, voor zover
instemming niet had betuigd, niet ant- de eisers zich hoofdelijke .en ondeel-'woordt op de conclusie in boger beroep bare schuldenaars verklaarden, wat
van de eisers, waarin uitdrukke!ijk werd zij geweigerd hebben en vervolgens
betoogd dat de overdracht die vennoot- beslist dat de naamloze vennootschap geenszins benadeelde, welke trou- schap Brassico niet definitief ingewens slechts een lener en niet de stemd heeft met de overdracht van
verhuurder was; daaruit volgt dat bet
vonnis, hoewel bet zegt dat bet verzet de handelszaak en dat deze door de
van de verweerders verantwoord is, de verweerders aangevoerde reden verwaarde van dat verzet niet heeft onder- antwoord is;
zocht; die waarde hoe dan ook ten
Overwegende dat de wet op
aanzien van de verweerders had moeten
worden beoordeeld (schending van de de handelshuurovereenkomsten niet
artikelen 97 van de Grondwet en 10 ver- belet dat de door de partijen ten
vat in de wet van 30 april 1951);
aanzien van een derde aangegane
de1·de onderdeel, uit de motieven van verbintenissen in aanmerking . zoubet vonnis niet kan worden afgeleid of den worden genomen als een gege.,
bet gebrek aan instemming met de ven dat de rechter toelaat de wet-.
overdracht vanwege de naamloze ven- tige reden te beoordelen waarom de
nootschap Brassico werd beschouwd als
een feit dat op zicbzelf bet verzet van de verhuurder weigert in te steminen
verweerders tegen de overdracht recht- met de door de huurder geplande
vaardigde omdat het in de overeenkomst overdracht; dat de wetgever immei·s
W'ls bedongen ·of omdat bet, nog om de rechter .dienaangaande een zo
andere motieven, een geldige reden voor groot mogelijke beoordelingsy1·ijheid
verzet vormde; de wettigheid van bet heeft willen geven; dat het vonnis
vonnis aldus niet kan worden onder- bijgevolg, zonder een van de in het
zocht (schending van de artikelen 97 van onderdeel van het middel aange~
de Grondwet, 1134 van bet Burgerlijk haalde wettelijke bepalingen te
Wetboek en 10 vervat in· de wet van
schenden, heeft kunnen .· beslissen
30 april 1951 );
vjerde onderdeel, de verweerders zich dat, gelet op de houding van de
door het litigieuze beding hadden ver- vennootschap Brassico, het verzet
bonden om zich tegen de overdracht van van de verweerders, ·eigenam's van
de buurovereenkomst te verzetten indien het pand, tegen de overdracht vail
Brassico zulks vroeg; bet vonnis, nu het de huurovereenkomst op een. wetdat. verzet gegrond verklaart omdat de tige reden steunde;
naamloze vennootschap Brassico niet
ingestemd had met de overdracbt, de
Wat het tweede en het derde
verbindende kracbt en de bewijskracht onderdeel betreft :
van die overeenkomst schendt (schenOverwegende dat. het vonnis, dat<
ding van de artikelen 1134, 1135, 1319,
1320 en 1322 van bet Burgerlijk de waarde van het verzet beoorqeelL
ten aanzien van de verweerde.rs, ·
Wetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis, om
het verzet van de verweerders
gegrond te verklaren tegen de overdracht van de huurovereenkomst en
van de door de eisers geexploiteerde
handelszaak, aan de heren Meira en
Lages, en nadien alleen aan de heer

door, zoals uit het antwoord op het
eerste onderdeel blljkt, de rederien:
te preciseren waarom het oordeelL
dat de verweerders wettige rederi.en
hadden om zich tegen de overdracht
te verzetten, de conclusie van ·de
eisers beantwoordt en niet aan
de aangevoerde dubbelzmmnghe1d
lljdt;
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een der appellanten wordt miskend
Overwegende dat door te beslisdoor de rechter die beslist dat haar
sen dat de vennootschap Brassico
hager beroep zich beperkt tot een
betwisting van de ontvankelijkheid
niet definitief heeft ingestemd met
van haar wedereis en de daaruit voor
de overdracht van de handelszaak
haar voortvloeiende gevolgen, terwijl
en dat de door de verweerders
die conclusie oak de grondslag van de
aangevoerde reden bijgevolg verantoorspronkelijke
hoofdeis betwistte.
woord .is, het vonnis de zin en
(DIETRICHS T. MARKEY)
draagwijdte van het contractueel
beding niet miskent en evenmin de
verbindende kracht van dat beding,
ARREST
waardoor de verweerders zich voordien hadden verbonden om de venRET HOF; - Gelet op het bestrenootschap Brassico in te lichten den vonnis, op 27 juni 1977 in hager
over de vraag van de eisers tot
beroep gewezen door de Rechtbank
overdracht van de huurovereen- van
Eerste Aanleg te Antwerpen;
komst en zich tegen die overdracht
te verzetten indien die vennootOver het eerste middel, afgeleid uit de
schap zulks vroeg;
schending van de artikelen 23, 25, 780,
Dat geen enkel onderdeel van het 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetmiddel kan worden aangenomen;
hoek,
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
dekosten.
15 februari 1979 1" kamer Vool'Zitter : de h. Meeus, wnd. voorzitter
- Verslatgever : de h. Clason - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael
- Advocaat: mr. Houtekier.

1• KAMER - 16 februari 1979

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

BURGERLIJKE ZAKEN - ENKELE, TEN OVERVLOEDE DOOR DE RECHTER GEUITE MENING
ZONDER TE BESLISSEN OVER EEN GESCHILPUNT- GEEN GEZAG VAN GEWIJSDE.

2° BEWIJS -

SCHRIFTELIJK BEWIJS BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN -BURGERLUKE ZAKEN - CONCLUSIE - BESLISSING
DIE VASTSTELT DAT DE CONCLUSIE VAN EEN
DER APPELLANTEN HAAR HOGER BEROEP
BEPERKT TOT DE ONTVANKELIJKHEID VAN
EEN WEDEREIS EN TOT DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE GEVOLGEN CONCLUSIE DIE
OOK DE GRONDSLAG VAN DE OORSPRONKELIJKE HOOFDEIS BETWIST MISKENNING
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DIE CONCLUSIE.

1° De enkele mening die de rechter ten

overvloede uit, zonder over een
geschilpunt te beslissen, heeft geen
gezag van gewijsde.

doordat · het vonnis enerzijds eiser~s
tot betaling van 58.620 frarik
aan verweerster en anderzijds de door
eiseres ingestelde tegeneis verwerpt die
ertoe strekte te hor:en zeggen voor recht
dat er door de partijen ondertussen .een
nieuw huurcontract was gesloten en dat
eiseres dienvolgens gerechtigd was het
pand gelegen te Antwerpen, Arn;ie
Duivelstraat 6, opnieuw te betrekken, ~n
verweerster te horen veroordelen tot
schadevergoeding, en die beslissingen
hierop grondt : dat het voorwerp van. de
wedereis, met dezelfde oorzaak, reeds in
een vorige procedure tussen deielfde
partijen definitief werd beslecht door
vonnis van 10 oktober 1975 van· de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, houdende bevestiging van het
vonnis van 14 november 1974 van de
vrederechter van het tweede kanton; dat
deze vonnissen de ontbinding van de
huurovereenkomst ten laste van eiseres
hebben uitgesproken betreffende het
litigieuze pand en dat voormeld vonnis
van 10 oktober 1975 uitdrukkelijk heeft
aangemerkt dat door niets is bewezen
dat de partijen, na het vonnis, waartegen
hager beroep, zijn overeengekomen het
huurcontract voort te zetten; dat ten
deze in verband met de wedereis geen
nieuwe betwisting tussen de partijen
wordt opgeworpen, · doch de thans uitgelokte betwisting precies dezelfde is als
die waarvoor reeds werd gestatueerd
door een vonnis dat kracht van gewijsde
verkregen heeft tussen de partijen,
v~roordeelt
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van 10 oktober 1975 van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Antwerpen, door
bevestiging van het beroepen vonnis van
14 november 1974 van de Vrederechtei
van het tweede kanton van Antwerpen,
het tussen partijen gesloten huurconwact ten laste van eiseres wegens wanbetaling verbreekt en het gezag van
gewijsde van deze beslissingen tot deze
beschikking en motivering is beperkt
(schending van de artikelen 23, 25, 780,
1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek),
tweede onderdeel, het motief van het
voormeld vonnis van 10 oktober 1975,
volgens hetwelk door niets is bewezen
dat de partijen na het beroepen vonnis
van 14 november 1974 zijn overeengekomen het huurcontract voort te zetten
een loutere Opinie van de rechter is, die
geenszins noodzakelijk en onafscheidbaar is verbonden met het beschikkend
gedeelte, zodat dit motief geen gezag van
gewijsde heeft (schending van de
artikelen 23, 25 van het Gerechtelijk
Wetboek, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) :

Wat het tweede onderdeel betreft:
Ovefwegende dat het voimis van
de Re,Cht~ank van Eerste Aanleg te
Antwerpen\ van 10 oktober 1975
enerzijds het vonnis van de eerste
rechter bevestigde, waarbij eiseres
werd veroorqeeld om achterstallige
huurgelden en een wederverhuringsvergoeding te betalen, en waarbij de huurovereenkomst werd ontbonden en eiseres werd veroordeeld
om het verhuurde pand te verlaten;
dat het vonnis anderzijds de wedereis van eiseres, in hager beroep
gesteld, niet ontvankelijk verklaarde, omdat ze hiermede een nieuwe
betwisting had opgeworpen, te
weten dat de partijen na het vonnis
waartegen hager beroep, waren
overeengekomen het huurcontract
voort te zetten;
Overwegende dat de op dit punt
uitgesproken niet-ontvankelijkheid
van het hager beroep een beoordeling ten grande uitsluit, zodat de in
verband met de grand van de zaak
gemaakte beschouwing « dat door
niets is bewezen dat partijen na het

vonnis waartegen hager beroep zijn
overeengekomen het. huurcontract
voort te zetten » niet kan worden
aangezien als een motief dat noodzakelijk en onafscheidelijk is verbonden met het dispositief van het
vonnis, en evenmin als een afzonderlijke beslissing, vermits deze met
het dispositief onverenigbaar zou
zijn;
Overwegende dat bedoelde beschouwing dan ook slechts een loutere, op overbodige wijze. uitgedrukte, opinie van de rechter uitmaakt, waaraan het gezag van
gewijsde niet is verbonden;
Overwegende dat uit het voor'gaande blijkt dat het bestreden
vonnis enerzijds het begrip van het
gezag van gewijsde schendt door dit
gezag te hechten aan de volzin « dat
door niets is bewezen dat partijen
na het vonnis waartegen hager
beroep zijn overeengekomen het
huurcontract voort te zetten »,.en
anderzijds het gezag van het
gewijsde en de bewijskracht van.het
vonnis van 10 oktober 1975 schendt
door te beslissen dat bij bevestiging
· van het vonnis van de eerste rechter, de wedereis van eiseres niet
ontvankelijk was, omdat « de thans
uitgelokte
betwisting
precies
dezelfde is als die waarover reeds
werd gestatueerd en kracht van
·gewijsde
verwierf
tussen
de
partijen »;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending v?n de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1138,
3", van 'het Gerechtelijk Wetboek en van
het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van de rechten van de verdediging,
doordat het vonnis eiseres veroordeelt
tot betaling van 58.620 frank aan verweerster op grond dat het hager beroep
van eiseres zich beperkt tot de betwisting aangaande de .uitgesproken nietontvankehjkheid van haar wedereis en
de daaruit voor haar voortvloeiende
15evolgen,
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bovenbedoelde redengeving uitstrekte;
Overwegende dat, door vast te
stellen « dat het peroep van eiseres
in hoger beroep zich beperkt tot de
betwisting aangaande de uitgesproken niet-ontvankelijkheid van haar
wedereis en de daaruit voor haar
voortvloeiende gevolgen », het vonnis de bewijskracht van de conclutweede onderdeel, het vonnis verzuimt sie van eiseres miskent;
over. de door eiseres tegenover de hoofdDat dit onderdeel van het middel
eis van verweerster aangevoerde betwisgegrond is;
tingen en wezen uitspraak te doen
't~rwijl, eerst(;J onderdeel, eiseres
integendeel in haar aanvullende conclu- .
sie · ook de hoofdeis van verweerster tot
schadevergoeding betwistte en namelijk
staande hield dat de door de expert in
acht genomen schade vooraf bestond
door vetusteit en dat zij herstellingen en
vernieuwingen had aangebracht, zodat
het vonnis de bewijskracht van deze
conclusie ·miskent (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek),

(schending van artikel 1138,_ .3°, van het
Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel) :

Om die redenen, en zonder acht
te slaan op het eerste onderdeel van
het eerste middel en op het tweede
onderdeel van het tweede middel,
die tot geen ruimere cassatie aanleiding kunnen geven, vernietigt het
bestreden vonnis, behalve in zoverre
het boger beroep ontvankelijk wordt
verklaard en de wedereis wegens
tergend en roekeloos geding ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op. de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing.

Wat het eerste onderdeel betreft :
overwegende dat eiseres, die in
haar :verzoekschrift tot hoger beroep
vqrderde de oorspronkelijke hoofdeis niet-toelaatbaar althans ongegrond te verklaren, om redenen.
ontleend aan haar wedereis in verband · met de door haar ingeroepen
overeenkomst om het huurcontract,
niettegenstaande het tussengekomen .vonnis van verbreking van de
huur, voort te zetten, bij aanvullende conclusie de oorspronkelijke
hoofdeis ook op zichzelf betwistte,
op grond van de verouderde en
vervallen toestand van het gebouw
bij het aangaan van de huurceel,
het feit dat geen enkele bijkomende
beschadiging werd aangericht, en
dat zij integendeel heel wat herstellingen en vernieuwingen op eigen
kosten had gedaan, er bijvoegend
dat de gevorderde schadevergoeding
alleszins diende te worden verminderd met de opbrengst van de
verkoop van de roerende goederen,
die zich in het kwestieuze pand
bevonden doch, na haar, uitdrijving
uit de woning, openbaar werden
verkocht;

16 februari 1979- 1• kamer- Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter
- .Verslaggever : de h. Boon - GelijkJuidende conclusie van de h. Krings,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier, De Baeck.
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1°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -

.CONCLUSIE - MIDDEL DAT TER ZAKE NIET
MEER DIENEND IS WEGENS DE BESLISSING
VAN DE RECHTER - GEEN VERPLICHTING
VOOR DE RECHTER DAAROP TE ANTWOORDEN.

· Overwegende dat zij daaruit een
juridische consequentie had getrok- ' 2° OVEREENKOMST ~ GEWOONTE ,EN
ken, vermits de herhaling in haar
GEBRUIK - BESLISSING VAN DE RECH,TER
aanvullende conclusie van haar vor'DAT DE PARTIJEN, BIJ OVEREENKOMST, VAN
EEN GEWOONTE MOCHTEN AFWIJKEN -WETdering om de oorspronkelijke vordeTIGHEID- VOORWAARDE.
ring « niet toelaatb<Yor alleszins
1
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del, dat wegens zijn beslissing niet en aan deze niet kunnen worden opgedrongen en dat, in de traditionele opvatmeer ter zake dienend is (1).
ting inzake F.O.B.-levering te Antwer2° De rechter beslist wettig dat bij pen, de rederij de kosten van bijvoer
overeenkomst mag worden afgeweken vanuit de perimeter tot aan het schip op
van de gewoonte volgens welke, in de zich neemt, doch een en ander enkel de
haven van Antwerpen, de door de wederzijdse rechten en verplichtingen
inlader gedane kosten om de goederen van koper en verkoper aanbelangt,
tot aan het schip te brengen, ten laste
terwijl zulks geen antwoord biedt opvan de vezvoerder zijn, nu geen enkele de stellingen door de huidige eiseressen
regel van openbare orde zulks ver- uitvoerig uiteengezet in conclusie
biedt.
waarin : 1o de stelling volgens welke de
F.O.B.-aanleveraars medecontractanten
(COMPTOIR BELGE DES TRANSPORTS INDUSzouden zijn van de rederij uitdrukkelijk
TRIELS FRANBELTI N.V., SOCIETE ALSACIENNE
wordt verworpen onder meer om de
DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE MDLredenen a) dat het feit dat de verkoper
HOUSE N.V. T. PAKISTA6'J SCHIPPING LTD., EIFFE
als inlader vermeld staat in de cognosse& C N.V.)
menten de evidentie zelf is, het cognossement het bewijs uitmakende dat de
ARREST
reder, optredende voor rekening van de
koper, de koopwaar ontving van de
HET HOF; - Gelet op het bestre- verkoper; b) dat de F.O.B.-verkoper
den arrest, op 29 juni 1977 door het en/of zijn commissionair concreet
Hof van Beroep te Antwerpen gewe- afspraak maakt met het schip om te
zen;
bepalen wanneer en in welk schip zal
Overwegende dat de voorziening, worden geladen, ook evident is in de
bij loutere verschrijving als datum F.O.B.-verkoop, daar er immers een
synchronisatie moet bestaan tussen de
van
het
arrest
vermeldt verkoper
enerzijds en de vervoerder van
« 19 juni 1977 » in plaats van
de kopers anderzijds om te bepalen in
29 juni 1977;
welk schip en op welke tijd de koopwaar
de koper moet worden geleverd;
Over het eerste middel, afgeleid uit de aan
c) dat het ook zo is dat de commissioschending van artikel 97 van de Grand- nair-expediteur dikwijls voor rekening
wet,
van de koper de bevrachting in orde
doordat het arrest de stelling van de brengt en zelfs, in sommige omstandighuidige eiseressen verwerpt volgens heden, betaalt doch dan optredende
welke, door de bijvoerkosten te willen uiteraard niet voor rekening van een
rekenen buiten de vracht om, in het F.O.B.-verkoper of voor een inlader,
kader van de verkoop F.O.B.-Antwerpen doch wei voor de bestemmeling; 2° werd
en << vrachtliner-terms »-Antwerpen, de gesteld dat de relaties tussen aanleverrederijen en hun agenten tweemaal aar en rederij onderworpen bleven aan
betaling derzelfde bijvoerkosten eisen en de voorwaarden van de geunificeerde
eenzijdig het te Antwerpen bestaande laadbrieven welke duidelijk stellen « de
gebruik schenden, en die verwerpi!l,g verplichting voor de partijen zich naar
hierop grondt dat : afgezien van het feit alles wat voorafgaat te schikken (artikel
dat men ten deze met een oneigenlijke 12) » en << alles wat voorafgaat » nu juist
F.O.B.-verkoop te doen heeft vermits de rechtskrachtige Antwerpen-F.O.B.blijkbaar de verkoper-inlader en niet de gewoonte uitmaakt (onder andere de
koper, met de zeevervoerder contrac- artikelen 2 en 6); 3° uiteengezet werd dat
teerde, in elk geval vaststaat dat de de inladers de gelden van de bijvoerkosten onder dwang en protest hadden
gestort ten einde de cognossementen te
(1) Cass., 29 juni 1978 (A.C., 1978, 1275). Op bekomen, daar de inladers geen praktidezelfde dag zijn twee arresten in dezelfde ziR sche mogelijkheid hadden over andere
gewezen inzake
MARSON A., CASsiERS p.v.b.a. lijnen te transporteren :
0
CONTINHO & C n.v. t. PAKISTAN SHIPPING LDT,
1o De rechter behoeft niet te antwoorden

SANEXOUMAR n.v., en inzake AGFA GEVAERT n.v. t.
HANSA LINE DEUTSCHE DAMPFCHIFFAaT GESEL-'
LSCHAFT n.v., op voorzieningen tegen de arresten van 29 juni 1977 van het Hof van Beroep
te Antwerpen.

Overwegende dat uit de conclusie
van de eiseressen blijkt dat zij de in
het middel onder 1o aangehaalde
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Overwegende dat het arrest
van hun stelling, luidens welke, in zodoende te kennen geeft dat de
het kader van de F.O.B.-verkoop, de voorwaarden van de F.O.B.-verkoop
rederij de .bijvoerkosten niet mocht de zeevervoerder niet binden, zodat
eisen van. de inladers, omdat de de koopovereenkomst de zeeververkoper niet met de zeevervoerder voerder niet verhindert, op grond
contracteert en deze bijvoerkosten van de vervoerovereenkomst, v66r
een onderdeel van de vracht uitma- het afleveren van het cognossement,
ken en dan ook door de koper de betaling van bijvoerkosten te
dien\'m te worden betaald;
eisen van de inlader ongeacht of
deze laatste al dan niet voor rekeOverwegende dat, na gereleveerd ning van de koper optreedt;
te hebben dat van de zijde van de
Overwegende dat, nu het hof van
inlader tevergeefs het begrip F.O.B. beroep deze stelling aannam, bet
en « vracht-linerterms-Antwerpen » geen verplichting had voormelde
tot staving van zijn stelling wordt conclusie van de eiseressen nader te
ingeroepen, daar de F.O.B.-verkoop beantwoorden, die niet meer ter
niets anders is dan een vorm van zake dienend was;
maritieme verkoop waarin de koopOverwegende dat, wat de onder
waar voor risico van de verkoper
blijft tot op het ogenblik dat de 2o van het middel bepaalde stelling
zeevervoerder, met wie de koper van de conclusie van de eiseressen
heeft gecontracteerd, ze in ont- betreft, het arrest oordeelt dat in
v~mgst
neemt, dit het ogenblik bet licbt van de getroffen regeling
zijnde waarop de koopwaar moet om bet twistpunt aan een gerecbteworden beschouwd als afgeleverd lijke beslissing te onderwerpen aan de koper, het arrest oordeelt regeling waarbij werd overeengekodat « in elk geval » vaststaat dat de men dat de bijvoerkosten zouden
voorwaarden van de verkoop als worden betaald en afzonderlijk
dusdanig de zeevervoerder niet aan- gecomptabiliseerd, dat de inladers
belangen en aan deze niet kunnen niet afzonderlijk moesten protesteworden opgedrongen, · dat in het ren en dat de betwisting aan de
kader van de traditionele opvatting recbtbanken zou worden voorgelegd
inzake F.O.B.-levering te Antwerpen - de oppositie van de zijde van de
de verkoper, altbans voor bepaalde inladers tegen het verzaken van het
koopwaren, aan zijn verplichting tot gebruik niet als een argument kan
levering heeft voldaan door de goe- worden ingeroepen en evenmin een
deren in de perimeter van bet schip beroep kan worden gedaan op
af te leveren in plaats van onder zekere bepalingen van de laadbrietakel, wijl tevens gebruikelijk was ven, « mate's receipts, notes de
en in vele gevallen nog is dat de cubage >> en dergelijke, in de mate
rederij de kosten van bijvoer vanuit dat deze nog de vroeger gangbare
de perimeter tot aan het scbip op formules weergeven;
zicb neemt, doch een en ander
Dat het arrest zodoende de conenkel 'de wederzijdse recbten en clusie van de eiseressen beantverplicbtingen van koper en verko- woordt, hun stelling verwerpt en de
per aanbelangt en dat, zo de redenen van die beslissing opgeeft;
F.O.B.-prijzen steeds zijn berekend
in functie van· bet zeevervoer en
Overwegende dat, wat de onder
derhalve ook in functie van bet 3o van het middel vermelde aanvoe'gebruik dat de zeevervoerder de ring van de conclusie van de eisebijvoer van · de goederen op zicb ressen betreft, nu het arrest rele!,lam, ait enkel de F.O.B.-prijs en veert dat het betwiste bedrag, volniet het ~.O.B.-principe als dusd<~. gens de eiseressen, « ·onder druk en
nig,.in het gedrang' brengt;
mits protest » werd betaald en nu
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gebruik niet als een argument kan
worden ingeroepen in het licht van·
de getroffen regeling, het eveneens,
althans impliciet, de conclusie van
de eiseressen beantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

de wilsovereenstemming te beslissen dat
dit gebruik voor de toekomst kan worden uitgesloten door een eenzijdige
een
contractpartij,
beslissing van
bekendgemaak;; aan de medecontractant,
zodanig dat deze laatste, ondanks zitin
uitdrukkelijk verzet, door bet hof van
beroep vastgesteld, door deze eenzijdige
beslissing is gebonden; 2° in de hypothese dat bet arrest integendeel oordeelt
dat bet gebruik of de gewoonte dat geldt
buiten elke contractuele verhouding om,
bet evenmin wettelijk mocht beslissen
dat, bij ontstentenis van wilsovereenstemming, de uitschakeling vail deze
gewoonte door eenzijdige beslissing geldig kon worden verwezenlijkt en de
inladers kon binden'(schending van aile
in bet middel aangehaalde bepalingen) :

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134,
1135 en 1160 van bet Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat bet arrest bet boger beroep
teelaatbaar en gegrond verklaart, bet
aangevochten vonnis teniet doet en de
oorspronkelijke vordering van de eiseWat beide onderdelen samen
ressen ongegrond verklaart en derhalve
beslist dat dezen gehouden zijn de betreft :
betwiste « cargo handling charges » te
dragen op grond dat bet bestendige
Overwegende dat het arrest energebruik, door bet hof van beroep als zijds beslist dat zo het niet zou
vaststaande-erkend, volgens. hetwe1k bet opgaan dat een partij na het ontschip de bijvoerkosten op zich nam, voor staan van het contract een aloude
de toekomst rechtsgeldig kon worden gewoonte zou willen uitschakelen,
uitgeschakeld omdat de verweersters
zich niet door enige overeenkomst of zulks niet het geval is wanneer een
door eenzijdige belofte zouden hebben partij v66r het ontstaan van het
verbonden hun vervoercontracten steeds contract stelt dat zij slechts tot
onder toepassing van de gewoonte te contracteren is bereid mits uitsluizullen sluiten, en OJ::!ldat de J.!itsluiting_ ·tirig van de bestaande gebruiken of
van bet gebruik of de gewoonte als een · gewoonten; dat het ook nog beslist
voorwaarde voor het sluiten van vervoer- dat, al kunnen de gebruiken en
overeenkomsten rechtsgeldig tot stand gewoonten, vooral in het handelskwam en verbindend was voor de inladers, nu de verweersters uitdrukkelijk recht, tot een werkelijk gewoontede medecontractanten daarvan op de recht uitgroeien, zulks nochtans
hoogte hadden gesteld, dit alles onder . niet impliceert dat ervan niet kan
voorwendsel dat een van de partijen, die worden afgeweken, tenzij een regel
wil contracteren, bet recht heeft te van openbare orde zulks .zou verbiestellen dat zij daartoe aileen bereid is den, wat ten deze evenmin het ,geval
mits met uitsluiting van de bestaande is;
gebruiken of gewoonten,
terwijl, eerste onderdeel, bet arrest '
Overwegende dat het arrest
volkomen in bet onzekere laat of bet van · anderzijds bes1ist dat niet kan woroordeel is dat het ingeroepen gebruik of ·
gewoonte een contractueel gebruik is dat den ontkend dat de verweersters
hebben
kenbaar
uiteraard slechts kan worden ingeroepen ' uitdrukkelijk
tussen partijen die in contractuele ver- · .gemaakt dat verdere contracten met
houdingen zijn en worden geacht naar 1 hen slechts konden worden aangedit gebruik te hebben verwezen, dan wei · gaan met uitsluiting van de toepaseen gewoonte is die zich opdringt buiten sing van het bestaande gebruik;, de
elke contractuele verhouding (schendin~ bestaande usantie of gewoonte, of
van artikel 97 van de Grondwet);
hoe men het ook noemen wil, en dat
tweede onderdeel, 1° in de hypothese de medecontractanten daarvan qp
dat het arrest oordeelt dat bet ingeroe- de hoogte werden gesteld, wat door
pen gebruik onderverstaan was in de
contractuele verhoudingen tussen par- : de betaling van de bij:voerkosten en
tijen. bet strijdig is met bet beginsel van de dienomtrent getroffen regeling,

-721in afwachting van een gerechtelijke 1° De verplichting .de .vonnissen ··en ar··
beslissing, ondubbelzinnig is bevesresten te motiveren is ·een .vormvereitigd;
ste; de omstandigheid dat een reden
naar recht verkeerd .is Jevert geen
Overwegende dat hieruit volgt dat
schending op van artikel 97 van ·de
het arrest geenszins beslist dat een
Grondwet (1).
eenzijdige beslissing van een contracterende partij de andere partij 2° De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze of, gelet op de g~ge.vens
hee"ft ,gebonden en evenmin dat die
van de zaak, de persoonlijke .verschijpartij was gebonden ondanks de
ning van de partijen .al dan niet moet
afwezigheid van wilsovereenstemworden bevolen (2).
ming, :doch enkel oordeelt dat een
(L ... T. M...}
van de partijen als voorwaarde van
de te sluiten contracten heeft
ARREST
gesteld dat voor de toekomst b.et
gebruik of de gewoonte zou worden
HET HOF; - Gelet 0p het bestreuitgesloten, en dat .de nieuwe con- den
op 17 .februari .19.78 ,door
tracten onder die voorwaarde wer- het arrest,
Hof van Beroep te Gent oP
den 'gesloten, onder voorbehoud het verwijzing
gewezen;
geschil gerechtelijk te laten beslechGelet op het do0r het Hof ,op
ten;
·
Dat het arrest derhalve niet ver- 7 maart 1975 gewezen arrest:(8·).
der moest bepalen of het ingeroeOver het middel, afgeleid uii de.$chenpen gebruik een contractueel ding van de artikelen 97 van de Grona~
gebruik ~was, dan wel een gewoonte wet, 992 en 1263 van het Gerechtelijk
·
die zich ·. buiten elke contractuele Wetboek,
doordat het arrest, waar eiseres bij
verhouding opdrong, vermits in
beide stellingen de partijen ervan conclusie in hoofdorde had gevraagd de
persoonlijke verschijning van cde pa:rti,jen
contractueel mochten afwijken;
te bevelen, dit verzo.ek :afwijst .op :grond
Dat het middel niet kan worden van de overweging dat de aangevaagde
aangenomen;
persoonlijke verschijning van de partijen
Om· ' die ' redenen, verwerpt .de
vo0rziening; veroordeelt de eiseressen in de kosten.
26 februari 1979 - 1" kamer - Vaorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter
- Verslaggever : de h. Sury - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, advocaat-generl;l.al- Advocaten: mrs. J. Van

Ry:q., L. Simont.
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en hun verhoor omtrent ,de •door lde
vrouw aangeklaagde buitenspouige seksuele gedragingen, des te >min ·van. die
aard zouden zijn dat zi~ ·enige nuttige
opheldering in het geding zouden .aa:n~
brengen, nu het blijkt uit de gegeven.s
van de zaak dat iedere partij halsstarrig
volhardt in zijn eigen voorstelling van de
litigieuze feiten; het arrest aldus over
het nut van de persoonlijke verschijning
vooroordeelt,
terwijl het nut van de gevorderde
maatregel slechts kan blijken na ;bet
houden van de persoonlijke w.erscllijning; .dat het feit dat .de partijen,.elkaar
tegenl\preken, .geen .reden ;is om ,de
persoonlijke verschijning uit te ,sluiten;
dat integendeel de contradictorische Nerklaring van de ;parttjen aan1eidir}g .zal

VORMVER-

(1) Raadpl. Cass., .10 dan. 1979 .(A•C., •19:79,

2° ONA:ANTASTBARE BEOORDELING nr.. 2.47).
DOOR DE FEITENRECHTER -

BURGERLIJKE ZAKEN - NOODZAAK OF .OPPORTUNITEIT VAN .EEN ONDERZOEKSMAATREGEL
...:..ONAANTASTBA'RE"BEOORDELING.

(2) Raadpl. Cass., 16 jan. 1976 1(AtC., '1976,
583).

(3) (A,C,,,197li, ,7~).

-722zijn om de persoonlijke verschijning van
de partijen te bevelen; het arrest aldus
onregelmatig en onwettelijk is gemotiveerd (sehending van artikel 97 van de
Grondwet):

Overwegende dat het middel niet
aangeeft waarin en hoe het arrest
artikel 1263 van het Gerechtelijk
Wetboek zou schenden; dat het in
zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende
dat
eiser
de
gegrondheid van de redengeving
van het arrest betwist;
Overwegende enerzijds dat dit
veiwijt geen· schending oplevert van
het vormvereiste van artikel 97 van
de Grondwet; dat anderzijds de
feitenrechter
op
onaantastbare
wijze .erover oordeelt of hij al dan
niet de . persoonlijke verschijning
van de· partijen beveelt, naar gelang
hij die maatregel al dan niet nuttig
acht;
Dat het m!ddel in zoverre niet
kan. worden aangenomen;

1" Wanneer een gepensioneerde werkne-

mer een mijnwerkerspensioen, de
tegenwaarde van steenkolenbedelingen en een dee] van een mijnwerkerspensioen betaald ter uitvoering van de
Duitse wet; alsmede uitkeringen
wegens beroepsziekten ontvangt en de
Rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen de door haar ten onrechte
gedane uitkeringen ambtshalve terugvordert; kan de in art. 1410, § 4, Ger. W:
bedoelde afhouding van 10 pet. enkel
van de Belgische en buitenlandse pensioenuitkeringen worden gedaan zonder toevoeging van de vergoedingen
wegens beroepsziekten.
2" Schuldvergelijking raakt de openbare

orde niet en moet aan de rechter
gevraagd worden (1). (Art. 1289 B.W.).
(RIJKSKAS VOOR RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN T. KRZAK)
.
ARREST ( verta]ing)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 1 april 1977 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;

Over het midde], afgeleid uit de sehen. ,. Om· die redenen, verwerpt de
van de artikelen 1289, 1290, 1291,
voorziening; veroordeelt eiseres in ding
1293 van bet Burgerlijk Wetboek, 1410,
de kosten.
inzonderbeid §§ 1, 2 en 4, . van bet
' 16 februari 1979 - 1' kainer - Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter
Verslaggever: de h. Versee- Gelijkluidende conclusie van de h. Krings,
advoeaat-generaal - Advocaat : mr. De
Baeek.
"'--o
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1° RUSTEN
OVERLEVINGSPEN. SIOEN - WERKNEMERS - UITKERING
AAN EEN GEPENSIONEERD WERKNEMER VAN
. 'EEN
MIJNWERKERSPENSIOEN,
VAN
DE
TEGENWAARDE VAN STEENKOLENBEDELIN.. GEN, VAN EEN DEEL VAN EEN MIJNWERKERS1 'PENSIOEN BETAALD TER UITVOERING VAN
DE DUITSE WET EN VAN UITKERINGEN
WEGENS BEROEPSZIEKTEN - AMBTSHALVE
TERUGVORDERING DOOR DE RIJKSKAS VOOR
'RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN VAN DE
TEN ONRECHTE UITGEKEERDE PRESTATIES
.; ·-:- GRENZEN. ·

2° OPENBARE ORDE- -

SCHULDVERGELIJKING- NIET VAN OPENBARE ORDE.

Gereehtelijk Wetboek, zoals bet gewijzigd is bij de wet van 12 mei 1971, en
97 van de Grondwet,
doordat, ter gegrondverklaring van bet
beroep van verweerder tegen de besluiten van eiseres om de b~taling van zijn
rustpensioen op te seborten ten einde
bet ten onreehte aan hem betaalde en
niet betwiste bedrag van 153.617 frank
terug te innen, gelet op het feit dat het
bedrag van dit pensioen geen 10 pet.
bedroeg van bet samengevoegd bedrag
van bet rustpensioen en van de rente die
verweerder van bet Fonds voor Beroepsziekten ontving, bet arrest, dat vaststelt
dat « de vraag is of, voor de vaststelling
van de afhouding. van 10 pet; op bet
bedrag van het rustpensioen (van verweerder), (eiseres) al dan niet het reeht
had die 10 pet te berekenen op het
samengevoegd bedrag van de voordelen
inzake pensioen (Belgiseh rustpensioen
sensu stricto, steenkoolbedeling en Duits
pensioen) en van de door bet Fonds voor

(1) Cass., 7 maart 1929 (Bull. et Pas. 1929, I,
121).
'
' "

-723Beroepsziekten betaalde vergoeding "•
" voor reebt verklaart dat (eiseres)
volgens artikel 1410, § 4, van bet Gereehtelijk Wetboek belemaal geen rekening
mag houden met de uitkering ten laste
van bet Fonds voor de beroepsziekten
om bet bedrag van de wettelijke afbouding van 10 pet. bedoeld in die bepaling
vast te stellen; zegt dat ten deze de
enige afboudingen die, overeenkomstig
voormelde bepaling, ambtsbalve mogen
worden gedaan op de te vervallen maandelijkse betalingen van bet Belgiscb
rustpensioen van mijnwerker van (verweerder), aileen mogen worden berekend op grond van het bedrag van dat
rustpensioen en van de tegenwaarde in
geld van de desbetreffende steenkoolbedeling, alsmede, in voorkomend geval,
van bet bedrag van het Duitse pensioengedeelte dat de betrokkene ontvangt,
met uitsluiting van voormelde uitkering
wegens beroepsziekte », op grand dat
<< de nieuwe bepaling van artikel 1410,
§ 4, van bet Gereebtelijk Wetboek all~en
tot doel had de gerecbtigde op de soe1ale
uitkering of prestatie te besebermen
door de Staat en de uitbetalingsinstellingen bet reebt te ontnemen dat ze tot dan
toe bezaten om ambtshalve ... en tot
volledige terugbetaling van het ten
onreehte betaalde beslag te mogen leggen op alle vervallen uitkeringen of
prestaties »i dat geenszins blijkt dat de
opstellers van het Gerechtelijk Wetboek
in de redaetie van die tekst, voor de
vaststelling van de grondslag van de
afhoudingen, hebben willen afwijken
van de basissen die voorkwamen in
artikel 21, § 2, van de wet van
13 juni 1966; dat derhalve de uitdrukking
" tot beloop van 10 pet. van iedere latere
prestatie » ten aanzien van de Rijkskas
voor rust- en overlevingspensioenen
enkel kan slaan op een gedeelte van de
prestaties dat zijzelf als uitbetalingsinstelling moet betalen of versehaffen; dat
dienaangaande (in vergelijking met
artikel 21 van de wet van 13 juni 1966)
een enkele verduidelijking wordt gegeven in de nieuwe bepaling die eraan
toevoegt " voor het bepalen van deze
10 pet. wordt het bedrag van die prestatie desgevallend verhoogd met de overeenkomstige prestatie die krachtens een
of meer buitenlandse regelingen wordt
genoten »; dat op grond van deze
aanvullende tekst niet kan worden aangenomen, wel integendeel, dat de afhoudingen van 10 pet. op de maandelijkse
pensioenbetalingen berekend mogen
worden op grond van het samengevoegd
bedrag van dat pensioen en de door het

Fonds vocir de beroepsziekten betaalde
uitkering », " dat deze handelwijze
reehtstreeks in strijd is met het nage-.
streefde doel, namelijk beperking van de·
afhoudingen », dat « elke arguinentatie
die steunt op artikel 1411 van het
Gereehtelijk Wetboek moet worden verworpen, daar deze bepaling klaarblijkelijk betrekking heeft op een heel andere
toestand "• dat " de tekst van § 4 van
artikel 1410 van het Gereehtelijk Wethoek, evenals elke andere afwijkende
bepaling, restrietief moet worden uitgelegd in dier voege dat de ten onreehte
uitgekeerde prestaties niet ambtshalve
mogen worden teruggei:nd buiten. de in
die § 4 bepaalde grenzen .», «. dat
toelating tot samenvoeging van a:lle sociale voordelen om de grondslag van de
wettelijke afhouding van· 10 pet. tl:i
bepalen er in feite toe zou leiden de
litigieuze tekst zijn inhoud te ontnemen
en het doel van de wetgever te
miskennen >>,
·
..
terwijl noeh de tekst van artikel 1410,
§ 4, van het Gereehtelijk Wetboek, noeh.
de parlementaire voorbereiqing .eiseres
verbieden prestaties die . ten onrechte
uitgekeerd zijn uit de middelen l;>edoeld
in artikel 1410, § 4, ten,tg te .innen door
op de prestaties die zij aan de schulde:naar van het ten onrechte betaalde l;>lijft
·uitkeren een afhouding van 10. pet. te.
do en die .berekend wordt op alle sociale
uitkeringen welke die schuldenaar ont-.
vangt, wanneer die sociale prest~ties .. en
uitkeringen, hetzij van nature 1dentie.k
zijn sensu stricto, hetzij, althans boven
een bepaald grensbedrag, niet mogen
worden samengevoegd; het rustpensioe;n
en de rente van het Fonds voor Beroepsziekten niet mochten worden samengevoegd boven een bepaald grensbeP,r!,\g
zoals uit het arrest blijkt, daar het ten
onrechte aan verweerder uitgekeerde
bedrag ·« het rechtstreeks gevolg was van
de tenuitvoerlegging van een .op
14 april 1975 ter kennis gebrachte beslissing van de Rij~sdienst voor. we!knemerspensioenen d1e, gelet op het fe1t dat _
aan de betrokkene vanaf 21 decem'-·
ber 1973 een uitkering van het Fonds
voor Beroepsziekten werd toegekend van
179.484 frank bruto per jaar., het bedrag
van
het
rustpensioen
vanaf
1
januari
1974
verminderde
tot.
7.802 frank per jaar onder aftrek van
een Duits gedeelte van 204 DM.; de
grondslag die eiseres aldus voor - de ~
berekening van de afhouding van 10 pet.
in aanmerking heeft genomen trouwens
helemaal geen gevaar oplevert ,voor de.
doelstellingen van artikel 1410, § 4, van

-724het Gerechtelijk. Wetboek, namelijk dat
de gerechtigde op sociale uitkeringen
niet gedurende een bepaalde periode van
enige betaling zou verstoken blijven;
immers, hoewel de door eiseres verrichte
afhouding kan leiden tot voorlopige
opschor.ting v;an iedere betaling van
harentwege, welke afhouding sleehts
10 pet. bedraagt van alle in aanmerking
genomen sociale prestaties, de schuldenaar van het ten onreehte betaalde
niettemin ten minste 90 pet. van die
prestaties blijft ontvangen, zoals verwe.erder in het onderhavige geval; ten
slotte, voor zover artikel 1410, § 4, doelt
op de ambtslilalve teruginning door een
uitbetalingsinstelling van ten onreehte
ui~gekeerde prestaties bij latere betalingen door de zelfde instelling, zoals
eiseres, .het ,sleehts een toepassing is van
de w:erking van de .schuldvergelijking en
een voor de gerechtigde op sociale
prestaties al .dan niet .gunstige aanpassing 'is van de eombinatie van de
artikelen 1289, 1290, 1291 en 1293 van het
Burgerlijk Wetboek, enerzijds, 1410, §§ 1
en '2, van het Gerechtelijk Wetboek,
anderzijds, in deze zin dat de uitbetaliD,gsinstelling als sehuldeiseres van een
ten onreeh.te uitgekeerd bedrag sleehts
schuldvergelijking kan toepassen tot
beloop van 10 pet. van het bedrag van de
sociale prestaties van dezelfde aard (in
de zin als bovenvermeld} in plaats dat op
die schuldvergelijking 'toepassing· wordt
. gemaakt
van
de
grenzen
van
artikel 1410, §§ 1 en 2; artikel 1410, § 4,
derhalve aan eiseres helemaal geen van
het gemeen reeht afwijkende bevoegdheden toekent, maar zelfs in bepaalde
opz'ichten haar compensatiemogelijkheden vermindert, zodat de restrictieve·
uitlegging die het arrest uitsluitend ten
voordele van de schuldenaars van het
ten onrechte betaalde geeft geenszins
verantwoord is; het arrest derhalve aile
in het middel vermelde wettelijke bepalim:a:en sehendt .:

Dat, in afwijking van die regels,
voormeld artikel 1410 in § 4 bepaalt
dat de prestaties die ten onreehte
uitgekeerd zijn onder meer uit de
middelen van het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers en van
het Fonds voor de beroepsziekten
ambtshalve terugge'ind kunnen worden tot beloop van 10 pet. van
iedere latere prestatie ten gunste
van de gerechtigde en dat, voor het
bepalen van die 10 pet., het bedrag
van die prestatie desnoods verhoogd
wordt met de overeenkomstige pre$tatie die krachtens een of meer
buitenlandse ·regelingen wordt uitgekeerd;
Overwegende dat die .bepaliJ?.g,
welke afwijkt van de regels van
voormelde artikelen 1409 en 1410,
§ 1, betreffende het beslag op soeiale prestaties, op beperkende wijze
moet worden uitgelegd en, ter bepaling van het bedrag waarop een
instelling, die pensioenen moet
betalen, die afhouding ambtshalve
mag doen, niet toestaat het bedrag
van de later door haar versehul:digde termijnen te verhogen met de
prestaties die door een andere Belgisehe instelling van soeiale zekerheid worden uitgekeerd;
Overwegende dat het arrest, der-.
halve, door te beslissen dat eiseres
ambtshalve sleehts 10 pet. moeht
afhouden van het bedrag van de
termijnen van het mijnwerkerspensioen die ze aan verweerder moet
uitkeren, zonder rekening te houden met de vergoedingen die het
Fonds voor de beroepsziekten aan
hem betaalt, artikel 1410 van het
Gereehtelijk Wetboek niet schendt;
Overwegende
dat
volgens
Dat het middel in dit opzieht naar
artikel 1410, § 1, 2°, yan het Gerech- reeht faalt;
teli!}k Wetboek, onder de in ·
Overwegende dat het middel, in
artikel 1409 van dat wetboek zoverre daarin sehending van de
gestelde :voorwaarden, beslag mag regels inzake sehuldvergelijking·
worden ge1egd op de pensioenen, wordt aangevoerd, en het niet door
aanpassingsuitkeringen,
renten, een van de partijen is opgeworpen,
rentebijdragen of a:Is pensioenen, :loor de feitenreehter niet op eigen
aanpassingsuitkeringen,
renten, lnitiatief in het geding is gebraeht
rentebijdr,agen of als .pensioen gel- · ~n ook de openbare orde niet raakt,
dende voor.delen b~taald kraehtens nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk
een ·:wet;
is;
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om
eiseres
van
Overwegende dat het middel, in aanwezig
zoverre .schending van artikel 97 1 januari 1972 tot 30 juni 1972 een
van de Grondwet wordt aangevoerd overlevingspensioen toe te kennen, en
anderzijds, dat bet toegekende overle~
en niet wordt aangegeven in welk vingspensioen
niet vanaf 1 juli 1972 kan
opzicht het arrest strijdig is met het worden betaald, op grond dat het hoger
vormvoorschrift van dat artikel, bij beroep van: verweerder tegen een vonnis
gebrek aan nauwkeurigheid niet dat in eerste aanleg is gewezen zoals hij
voor de rechtbank heeft gevraagd, ontontvankelijk is;
vankelijk is wanneer het gemotiv:eerd is

Om die redenen, verwerpt de door het feit dat inkomsten die de
voorziening; veroordeelt eiseres in, rechtbank niet kende en de uitoefening
van een niet aangegeven beroepswerkde kosten.
zaam~eid . aan het licht zijn gekomen;
19 tebruari 1979 3° kamer Voorzitter : de h. Gerniers, a:fdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Closon
- Gelijkluidende conclusie van de h.
advocaat-generaal
Duchatelet,
Advocaten : mrs. Dassesse, Houtekier.
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HOGER BDROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN
- VONl'.\IS DAT DE VORDERING VAN EEN
PARTIJ HEEFT VERWORPEN HOGER
BEROEP VAN DE VERWEERDER- NIET ONTVANKELIJR HOGER BEROEP.

Het door de verweerder ingesteld hager
beroep tegen de beslissing tot verwerping 1 an de oorspronkelJjke vordering
is m 'd :Jntvankelijk bij gebrelr aan
belang(l). (Artt. 17, 1042, Ger.W.).
(LAMBERT T. RIJKSINSTITUUT VOOR DE
SOCIALE VEFZE;KERINGEN VAN DE ZELFSTANDIGEN)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 november 1977 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2, 12, 13,
14, 17, 18, 21, 73, 103, 700, 807' 808, 809,
812, 1042, 1050, 1052, 1056, 1068 van het
Gerechtelijk Wetboek, 6 van bet Burgerlijk Wetboek, en van het algemeen
recbtsbeginsel inzake de eerbiediging
van de recbten van de verdediging,
doordat bet arrest bet boger beroep
van verweerder ontvankelijk verklaart
en beslist. enerzijds, dat er geen. termen
(1 1 Raadpl. Cass., 22 maart 1968 (A.C: 1968,
964); Cass., Fr., 21 april 1970 (J.C:P., 1970, IV,
1r. 5744).

dat d1e fe1ten het hoger beroep in deze
zaak van openbare orde ontvankelijk
maken en van toepassing op aile elementen van de administratieve beslissing die zonder beperking bij de eerste
rechter aanhangig was,
ter:vifl, eerste onderdeel, het beroepen
vonms was gewezen zoals verweerder
had gevraagd en deze er, derhalve, geen
belang bij had om tegen die beslissing
hoger beroep in te stellen (schertdjng
van de artikelen 17, 18, 21, 1042, 10501
1052 en 1056 van het Gerechtelijk Wethoek);
tweede onderdeel, de tegenvorderingen van verweerder om bet Arbeidshof
te doen zeggen dat eiseres geen recht
had op een overlevingspensioen van
1 januari 1972 tot 30 juni 1972 en dat bet
haar toegekende pensioen haar niet
vanaf 1 juli 1972 kon worden betaald
niet aan de eerste rechter waren voorgelegd en de rechter in boger beroep er
derhalve niet wettig kon over beslissen;
inzake de ontvankelijkheid van die
nieuwe vorderingen de bepalingen van
het Gerecbtelijk Wetboek van toepassing
blijven en noch het feit dat de procedure
strekt tot wijziging van een administratieve beslissing, nocb bet feit dat het
gaat om een zaak van openbare orde de
toepassing van dit wetboek kan. beletten
(schending van de artikelen 1, 2, 12, 13,
14, 17, 18, 21, 73, 103, 700, 807, 808, 809,
812, 1042, 1050, 1056, 1068 van bet
Gerechtelijk Wetboek en 6 van bet
Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, bet arrest eiseres een
instantie van recbtspraak doet verliezen
en aldus de recbten van de verdediging
miskent (schending van voormeld algemeen rechtsbeginse1) :
Wat net eerste onaerdeel betrett;
Overwegende dat, bij vonnis van
19 oktober 1973, de arbeidsrechtbank, die aldus volledig inging op
de conclusie die verweerder voor die

-72619 februari 1979 3• kamer rechtbank
had genomen,
zich
beperkte tot verwerping van het Voorzitter : de h. Gerniers, wnd. voorzitberoep van eiseres om een overle- ter - Verslaggever : baron Vin~otte Gelijkluidende conclusie van de h.
vingspensioen als weduwe van een Duchatelet,
advocaat-generaal
zelfstandige te verkrijgen dat groter Advocaten : mrs. Houtekier, Fally.
was dan het pensioen dat bij beslissing van verweerder was vastgesteld;
3• KAMER - 19 februari 1979
bverwegende dat verweerder op
22 oktober 1976 niettemin boger 1° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENb.eroep heeft ingesteld tegen dit
KOMST KONINKLIJK BESLUIT TOT
vonnis en dat dit boger beroep er
ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN
aileen toe strekte de uitspraak te
EEN IN PARITAIR COMITE GESLOTEN COLbekomen dat eiseres voor bepaalde
LECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST
perioden geen betaling zou ontvanTERUGWERKING- BEPERKING.
gen van het pensioen dat door de
beslissing zelf van verweerder was 2° WETTEN EN BESLUITEN - KONINKLIJK BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDtoegekend;
VERKLARING VAN EEN IN PARITAIR COMITE
... Overwegende dat bet arrest, op de
GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENin bet middel vermelde gronden, dat
KOMST- TERUGWERKING- BEPERKING.
boger beroep van verweerder ontvangt en over de grond van de zaak 1" en 2" Het koninklijk besluit tot algemeen verbindendverklaring van een
llitspraak doet op .de in bet middel
collectieve arbeidsovereenkomst heeft
aangegeven wijze;
uitwerking met ingang van de datum
Overwegende dat, naar luid van
waarop de overeenkomst in werking
artil$:el 17 van bet Gerecbtelijk Wettreedt, zonder dat het evenwel meer
dan een jaar v66r de bekendmaking
hoek, de recbtsvordering niet kan
ervan in het Belgisch Staatsblad kan
worden toegelaten indien de eiser
terugwe1*en (1). (Art. 32, C.A.O.-Wet.)
geen hoedanigbeid en geen belang
heeft om ze in te dienen; dat deze
(HOTEL ATLANTA N.V. T. PETIT)
regel ook ·geldt voor de rechtsmidMet de notitie overeenstemmend arrest.
delen, die slechts kunnen aangewend worden door de partijen die
19 februari 1979 - 3" kamer - Voorbenadeeld werden door de beslis- zitter
: de h. Gerniers, afdelingsvoorzit~;ing diE~ zij bestrijden;
ter - Verslaggever : baron Vin~otte - Dat een partij wier vordering in Gelijkluidende conclusie van de h.
advocaat-generaal
eerste aanleg werd ingewilligd, der- Duchatelet,
halve·, tegen die beslissing geen Advocaat : mr. Biitzler.
boger beroep kan instellen;
:bat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
2" KAMER - 29 februari 1979
;

En overwegende dat, krachtens de 1° HERZIENING- VEROORDELING DOOR
artikelen 581, 1017, tweede lid,
HET MILITAIR GERECHT - NIEUW FEIT en 1111, lid 4, van bet Gerecbtelijk
VERWIJZING VOOR ONDERZOEK NAAR EEN
Wetboek, uitspraak moet worden
HOF VAN BEROEP.
gedaan over de kosten;
2° HERZIENING -

.Oni die red enen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerder
in de kosten; verwijst de zaak naar
het A.rbeidshof te Brussel.

VEROORDELING TOT
EEN ENKELE STRAF WEGENS VERSCHEIDENE
MISDRIJVEN- AANVOEREN VAN EEN NIEUW
FEIT WAARUIT DE ONSCHULD VAN DE VEROORDEELDE SCHIJNT TE VOLGEN M.B.T. EEN

(1) Raadpl. Cass., 28 nov 1973 (A.C., 1974
357).
•
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VERANTWOORD DOOR DE ANDERE MISDRIJVEN- AANVRAAG TOT HERZIENING ONTVANKELIJK.

3° HERZIENING

VEROORDELING
WEGENS VERSCHEIDENE TELASTLEGGINGEN
- ADVIES VAN DRIE ADVOCATEN - GUNSTIG
ADVIES OVER DE HERZI)':NING VOOR EEN
. ENKELE TELASTLEGGING - AANVRAAG ONTVANKE~IJK VOOR DIE ENKELE TELASTLEGGING EN NIET ONTVANKELIJK VOOR DE
ANDERE TELASTLEGGINGEN.

4° HERZIENING -

NIEUW FElT - FElT
WAARUIT HET BEWIJS NIET ZOU VOLGEN DAT
DE VEROORDEELDE ONSCHULDIG IS OF DAT.
EENSTRENGERE STRAFWET IS TOEGEPASTNIET ONTVANKELIJKE AANVRAAG.

5° HERZIENING -

VEROORDEELDE WETTELIJK ONBEKWAAM VERKLAARD- BENOEMING VAN EEN CURATOR VOOR ZIJN VERDEDIGING.

1° Wanneer in een regelmatig voorgedragen verzoekschrift tot herziening,
tegen een door een militair gerecht·
uitgesproken beslissing, een feit wordt
aangevoerd dat zich heeft voorgedaan
sedert de veroordeling of dat de aanvrager ten tijde van het geding niet
heeft kunnen aantonen, waaruit het
bewijs schijnt te volgen, en naar
verzoekers bewering volgt, dat hij
onschuldig is, willigt het Hoi de aanvraag in en beveelt dat deze door een
hoi van beroep zal worden onderzocht
(1). (Artt. 443, 3°; 445, al. 3, Sv.)
2° Als wegens verscheidene misdrijven

3° Indien tot staving van. een verzoekschi:ift tot herziening van een door, J;.et
militair gerecht uitgesproken vero(Jr~
deling wegens verschillende telastleggingen enkel voor de herziening ·win
een van die telastleggingen, een gun;
stig advies van drie advocaten ·is
voorgedragen, verklaart het Hoi·· de·
aanvraag m.b.t. die. telastlegging on~
vankelijk en niet ontvaneklijk vooz•
zover zzj betrekking heeft op de veroordeling wegens de feiteh van de
andere telastleggingen (3). ·
·
4° Niet ontvankelijk is de aanvraag tot
herziening gegrond op de aanvoering
van een nieuw feit, wanneer uit dit
feit het bewijs .. niet volgt dat. dfJ
aanvragez· onschuldig is of dat eeli
strengere strafwet is toegepast dan die
welke hij werkelijk heeft overtreden
(4). (Sv., art. 443, 39.) ·
·
5° Wanneer de aanvrager tot herziening
wettelijk o.(lbekwaam is verklaard;
benoemt.het Hoi een curator voor zijn
verdediging, die hem bijde rechtsple~
ging in herziening zal vertegenwoordi.:.
gen (5). (Art. 444, lid 4,Sv.) ·
··
(BIJTIEBIER M.-J., E,A.)
ARREST

RET HOF; - Gelet' op het v~r~
zoekschrift getekend door mr. Lud.ovic De Gryse, advocaat bij het Hof,
en neergelegd ter griffie van · het
Hof op 13 oktober 1978, · waarbij' :
1° Bijttebier Michel-Joseph, geboreri

een enkele straf is uitgesproken dan is
een regelmatig voorgedragen aanvraag
tot herziening, die gegrond is up een . (4) Cass., 29 juni 1908 (Bull. et Pas., 1908, I,
nieuw feit waaruit schijnt te volgen 282); 9 dec. 1918 (ibid., 1919, I, 17); 11 mei 1927
(ibid., 1927, I, 286); 13 mei 1946 (Bull. et Pas.,
~dat de veroordeelde onschuldig is
m.b.t. ·een van die misdrijven ontvan- 1946, I, 189); 6 okt. 1947 (ibid., 1947, I, 401);
kelijk voor dat ene misdrijf, oak al is 25 okt. 1971 (A.C., 1972, 207).
de straf wettelijk verantwoord door de
(5) Cass., 2 sept. 1955 (Bull. et Pas., 1955, I,
andere misdrijven (2). (Artt. 443, 3°, 1273); 11 dec. 1967 (A.C., 1968, 531). De eiser
444 en 445 Sv.). (Impliciet)
Byttebier Michel was in voorlopige' vrijheid

(1) Cass., 5 maart 1956 (Bull. et Pas., 1956, I,
710); 22 dec. 1958, '(Bull. et Pas., 1959, I, 42);
13 maart 1961 {ibid., 1961, I, 763); 29 okt.
1962 (ibid., 1963, I, 267); 11 mei 1964 (ibid.,
1974, I,.964); 3 mei 1967 (A.C., 1976, 1066).
(2) en (3) Cass., 2 dec. 1946 (Bull. et Pas.,
1a46, I, 459) en de conclusie van eerste
advocaat-generaal, toen advocaat-generaal
Janssens de Bisthoven.

gesteld. De tegen hem bij de veroordelende
beslissing uitgesproken ontzetting was dus.
niet opgeheven (raadpl. art. 7 wet 31 mei 1888,
gew. bij wet 11 jan. 1955); VANHOUDT en
'CALEWAERT, dl. III, nr. 1Q08.67i,.. vgl. iri geval van
voorWaardelijke
invrijheidsteiling,
Cass.
28 juni 1954 (Bull. et Pas., 1963, I; 267 en noot,
blz. 268). Ten aanzien van Byttebier Marcel
was de uitvoering van de straf door verjaring
vervallen, zodat aan de ontzetting een einde
was gekomen (zie : artt. 89 en 90 Sw.; TRoussE:,
Noveiles, Droit penal, dl. I, 1, nr. 1076;
CONSTANT, Traite eJementaire de droit penal, dl.
II, nr 811).
·
·

~
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te Heestert op 24 mef 1897, thans I· trecht), te Arendortk, te Meerdonk,
wonende te Antwerpen, Blauw- . te Neufchateau, te Bastenaken,. en
moezelstraat 5, 2" Bijttebier Marcel, of elders in Belgie, te Duinkerken,
geboren te Heestert op 8 okto- te Tourcoing, te Calais, te Boulogne,
be'l' 1905, thans wonende te Las te Sengatte, te Etaples, te WimeHeras, Provincinia Mendoza, Repu- reux, en of elders in Frankrijk,
blica Argentina, Calle San Martin tussen 1 mei 1940 en 1 september
359, en 3" zoveel nodig, Bijttebier 1944 : als afgevaardigde-beheerders,
Maurits, wonende te Oostduinkerke, beheerders of/en bestuurders van
Laze-Visserpad 7, broeder van de de firma « naamloze vennootschap
eerste twee verzoekers en in hun Firma Bijttebier gebroeders » aan
naam optredend, herziening vragen de vijanden van den Staat, hulp in
van. het arrest ten opzichte van de soldaten, mann en, geld, levensmid:.
eerste twee verzoekers bij verstek :lelen, wapens of munitie verschaft
gewezen door het Krijgshof, eerste te hebben, 't zij dat het misdrijf
Vlaamse kamer, op 7 oktober 1949, gepleegd werd tegenover Belgie, of
dat onder meer : 1) de eerste en de tegenover de geallieerden van Beltweede verzoeker op de strafvorde- gie, optredende tegen den gemeenring veroordeelt tot de doodstraf, schappelijken vijand, 't zij dat het
hen afgezet verklaart van de titels, gepleegd werd tegen een Staat, die,
graden, openbare ambten, bedienin- ze_lfs afgezien van een verdrag van
gen en diensten waarmee zij bondgenootschap, oorlog voert tegen
bekleed zijn, tegen hen de .!evens- een Staat, waarmee Belgie zelf in
lange ontzetting van de rechten oorlog is, het misdrijf gepleegd
vermeld bij artikel 31 van het Straf- zijnde uit winstbejag, met de
wetboek uitspreekt, hen levenslang omstandigheid
dat
verdachten
vervallen ·verklaart van de rechten woonden in een door den vijand
vermeld bij artikel 123sexies van bezet grondgebied, en dat zij; hetzij
het Strafwetboek, de aanplakking rechtstreeks, hetzij door tussenpervan het arrest beveelt zoals voorge- soon of als tussenpersonen aan de
schreven bij artikel 18 van het vijanden van den. Staat, hulp verStrafwetboek, vaststelt dat de ver- schaft hebben in soldaten; mannen,
oordeelden na het verstrijken van geld, levensmiddelen voor de ravide termijn van verzet van rechts- taillering van den vijand, oorlogswege vervallen zullen zijn van de • materiaal voor aanval of verdediBelgische nationaliteit, verklaart dat ging, eigenlijk gezegde oorlogsmunide winsten en baten uit hun bedrij- tie, losse stukken voor de vervaardivigheid ontstaan, hetzij het bedrag . ging van dat materiaal of die muni50:000.000 frank, eigendom van de tie, kledings- of uitrustingsstukken
Schatkist zijn, de verbeurdverkla- 'waarvan zij wisten dat zij voor
ring uitspreekt van de zaken die tot militair gebruik bestemd waren of
het plegen van de misdrijven heb- dat zij voor hen een onderneming
ben gediend, ertoe bestemd waren van werken tot het aanleggen,
of erQ:oor verkregen werden; en hen inrichten of camoufleren van versolidair in de kosten veroordeelt, sterkingen, luchtvaartterreinen of
kosten. invorderbaar bij middel van alle andere voor militaire doeleinlijfsdwang waarvan de duur voor den bestemde bouwwerken of
ieder van hen op drie maanden installaties hebben ingericht of
wordt bepaald, om de volgende mis- geleid; b) te Sint-Denijs-Westrem
drijven· te hebben gepleegd : a) (wat de eerste verzoeker betreft tenlastelegging A : te Gent (met tenlastelegging E) en te Kortrijk
uitzondering van de opruimingswer- (wat de tweede verzoeker betreft ken te Merelbeke en Gent- tenlastelegging E) of elders in BelZeehaven), te Ursel, te De Panne, te gie tussen 10 mei 1940 en 29 januari
0ostende; te Brugge, te Vlamer- 1943 : als dader; mededader, of
tinge, te Knokke, te Wetteren (Kwa- med~plichtige deelgenomen te heb-
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Gelet op de met redenen omklede
vijand van wettelijke instellingen of adviezen uitgebracht door mr. De
inrichtingen, de getrouwheid der Baeck, advocaat bij het Hof, en mrs.
burgers jegens den Koning en der. De Rycke en Haus, advocaten te
Staat in oorlogstijd aan het wanke· Gent, die tien jaar ingeschreven zijn
len te hebben gebracht of met een op het tableau, het advies van mr.
kwaad opzet 's vijands politiek of De Rycke, na diens overlijden, overplannen in de hand te hebben genomen zijnde door mr. Delwaide,
gewerkt (artikel 118bis van het advocaat te Antwerpen, die evenStrafwetboek,
gewijzigd
door ~ens tien jaar ingeschreven is op
artikel 1 van de
wet van het tableau;
19 juli 1934); c) te Sint-DenijsGelet op de aanmaning tot tusWestrem (wat de eerste verzoeker senkomst aan de burgerlijke partij,
betreft - tenlastelegging q en te de Belgische Staat, minister van
Kortrijk (wat de tweede verzoeker Financien, gedaan bij regelmatig
betreft - tenlastelegging F) of elders exploot;
in Belgie tussen 28 januari 1943 en
Overwegende dat de burgerlijke
1 september 1944 : als dader, mededader of medeplichtige : deelgeno- partij niet is verschenen;
men te hebben aan het vervormen
Overwegende dat het arrest,
door den vijand van wettelijke · waarvan de herziening
wordt
instellingen of inrichtingen, de gevraagd, kracht van gewijsde heeft
trouw der burgers jegens Koning en bekomen;
Staat in oorlogstijd aan het wankeOverwegende dat de verzoekers,
len te hebben gebracht, of wetens, tot staving van hun aanvraag tot
's vijands politiek of oogme:rken te herziening, die steunt op artikel 443,
hebben gediend (artikel ll8bis van 3• van het Wetboek van Strafvordehet Strafwetboek, gewijzigd door ring, aanvoeren dat het bewijs van
artikel 3, r van de Besluitwet van 17 hun onschuld volgt uit feiten die
december 1942), wetens een propa- zich hebben voorgedaan sinds hun
ganda geleid, door enigerlei middel veroordeling of uit omstandigheden,
gevoerd, uitgelokt, geholpen of die zij ten tijde van het geding niet
begunstigd te hebben, gericht tegen hebben kunnen inroepen, te weten
den weerstand, tegen den vijand of het bekomen, « na intensief speurdiens bondgenoten, of strekkende werk en door gunstig toeval », van
tot het deelnemen aan het vervor- de geschreven verklaringen van vier
men door den vijand van wettelijke topfunctionarissen van de « Organiinstellingen of inrichtingen, het aan sation Todt », de genaamden Kaufhet wankelen brengen in oorlogs- mann, R.K. Metzner, W. Sarl~w en
tijd, van de trouw der burgers Wo Plantenius, alsmede van een
jegens Koning en Staat, het wetens geschreven verklaring van architect
dienen van 's vijands politiek of E. Verstraete, die de werken van de
oogmerken (artikel 118bis van het « Reichsschule Flandern » te KwaStrafwetboek, gewijzigd door arti- trecht had gecoordineerd;
kel 3, alinea 2, van de Besluitwet
Overwegende dat, volgens de vervan 17 december 1942); 2) de eerste zoekers, de verklaringen van de vier
en de tweede verzoeker samen met eerstgenoemden de afwezigheid bij
de naamloze vennootschap Firma· de verzoekers bevestigen zowel van
]3ijttebier gebroeders, thans naam- vdjwillige medewerking met de
loze vennootschap Austrabo, solidair vijand als van winstbejag en aantoveroordeelt tot betaling aan de Bel- nen dat zij gehandeld h.ebben onder
gische Staat, burgerlijke partij, van een onweerstaanbare dwang; dat de
een
schadevergoeding
van verzoekers aanvoeren : dat die ver200.000.000 frank met de gerechte- klaringen bewijzen dat de firma van
lijke intresten en de kosten;
de verzoekers geheel en al in beslag
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zich aan de bevelen van de « Orga- het verleende gunstig advies enkel
nisation Todt » niet konden onttrek- betrekking heeft op de herziening
ken en zelfs de leiding van de van de veroordeling wegens de feionderneming niet meer hadden; dat ten van die telastlegging; 2" dat in
door die verklaringen de overwegin- het advies van mr. De Rycke de
gen van het arrest van het Krijgs- nieuwe
verklaringen
insgelijks
hof betreffende het gebruiken van aileen worden onderzocht met
de pers, het vrijwillig aanwe.rven betrekking tot de feiten van ecovan werklieden ·en het sturen van nomische collaboratie en de redeprijsaanbiedingen worden tegenge- nen
niet
worden
aangegeven
sproken, en de overwegingen betref- waarom die verklaringen een gunfende het aanwerven van onderaan- stig advies met betrekking tot de
nemers en betreffende de opeisings- andere telastleggingen zouden verbevelen in een totaal ander daglicht antwoorden; 3" dat in het advies van
worden gesteld; dat aldus de hoofd- mr. Haus uitdrukkelijk wordt aanelementen, door het arrest aange- gemerkt dat de nieuwe verklaringen
houden om de wil tot medewerking aHeen betrekking hebben op de
met de vijand bij de verzoekers feiten van de telastlegging A; dat
aanwezig te achten en om, op grond weliswaar het advies aanneemt dat
hiervan, de rechtvaardiging door het Krijgshof, indien het die
heirkracht te verwerpen, worden· omstandi.gheden
had
gekend,
ontzenuwd; dat uit die verklaringen « anders » zou hebben gestatueerd,
zelfs blijkt dat door de verzoekers in die zin dat het de feiten van de
met tegenzin aan de bevelen van de telastlegging A niet bewezen zou.
« Organisation Todt » gevolg werd hebben verklaard en wegens de
gegeven; dat ten slotte de verklaring feiten van de telastleggingen B, C, E
van architect E, Verstraete aantoont en F niet de zware veroordeHngen
dat de· Rijksschool te Kwatrecht • zou hebben uitgesproken, bevat in
door het Krijgshof ten onrechte als het arrest van 7 oktober 1949; dat
een SS-politieschool tot opleiding echter, nu er met betrekking tot de
van de leden van een militaire herziening van de veroordeling
organisatie werd beschouwd en dat wegens de feiten B, C, E en F enkel
de werken aan die school de uit- gunstig blijkt te zijn geadviseerd
werking waren van een culturele omdat de nieuwe feiten van die
uitwisseling zonder militair doel;
aard zijn dat, indien het Krijgshof
Overwegende dat de verzoekers die had gekend, wellicht een lichuit het geheel van die verklaringen- tere straf zou zijn uitgesproken en
afleiden dat zij van die aard zijn dat niet omdat de onschuld van de
zij niet aileen de tegen hen aange- verzoekers eruit schijnt te volgen of
houden telastlegging van economi'- een strengere strafwet zou zijn toesche collaboratie (telastlegging A) gepast dan die welke werkelijk
zouden ontzenuwen, maar. ook die overtreden werd, het advies aileen
van politieke collaboratie (telastleg- als gunstig advies in de zin van
gingen B, C, E en F), daar uit die artikel 443 van het Wetboek van
verklaringen zou blijken dat de Strafvordering in aanmerking kan
verzoekers nooit de wil hebben ·worden genomen voor zover het
gehad mee te werken aan de doel- betrekking heeft op de feiten van de
einden van de politiek van de' telastlegging A;
vijand;
·
Dat hieruit volgt dat, nu alleen
Overwegende dat uit de overge- voor de herziening van de veroordelegde adviezen blijkt : 1" dat in het li.ng wegens de telastlegging A een
advies van mr. De Baeck de in het gunstig advies van drie advocaten
verzoekschrift bedoelde nieuwe ver- wordt overgelegd, de aanvraag tot
klaringen aileen worden onderzocht herziening, voor zover zij betrekmet betrekking tot de telastlegging king heeft op de veroordeling

I

-731wegens de feiten van de overige kwaamheid van eerste verzoeker,
telastleggingen, van meet af als niet benoemt als curator voor zijn verdeontvankelijk moet worden verwor- diging mr. Delwaide, advocaat te
pen;
Antwerpen, die de eerste verzoeker
Overwegende dat de aanvragers bij de rechtsplegi!lg tot herzienin.g
aanvoeren dat zij de in hun ver- zal verte_genwoordrgen; verklaart. _drt
zoekschrift bedoelde nieuwe verkla- arrest bmdend voor de purgerhJke
ringen niet hebben kunnen voor- partij; houdt de beslissing over de
brengen ten tijde van het geding, kosten aan.
daar die slechts na 1974 werden
20 februari 1979 - 2' kamer - Voorafgelegd en dat de genoemde perso- zitter : baron Richard, voorzitter nen tijdens het proces niet konden Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijkluigehoord worden omdat hun namen dende conclusie van de h. Krings, advoen verblijfplaatsen onbekend waren caat-generaal.
en slechts in 1974 en 1975 konden
worden ontdekt;
2' KAMER - 20 februari 1979
Overwegende dat het bewijs van
de onschuld van de verzoekers ten
aanzien van de telastlegging A 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
eventueel zou kunnen volgen en ARRESTEN - STRAFZAKEN - DUBBELZINnaar de bewering van de verzoekers NIGE REDENEN - GEEN GEMOTIVEERDE
volgt uit de vorengemelde feiten en BESLISSING.
omstandigheden die zich voorge- 2° WEGVERKEER - VOORRANG - WEGdaan hebben sedert de veroordeling
VERKEERSREGLEMENT 1 DEC. 1975, ART.
en waarvan zij het bestaan · niet
12.3.2 - VOORRANGHEBBENDE BESTUURDER
hebben kunnen aantonen ten tijde
DIE STOPT EN ZICH OPNIEUW IN BEWEGING
van het geding;
ZET - MANEUVER DAT DOOR DE ANDERE
Dat, krachtens artikel 443, 3" van
BESTUURDER NIET KON WORDEN BEMERKThet Wetboek van Strafvordering, de
GEEN VERLIES VAN VOORRANG.
aanvraag tot herziening in zoverre 1" Niet regelmatig gemotiveerd is de
ontvankelijk is;
beslissing waarvan het beschikkende
Overwegende dat het verzoek tot
gedeelte op dubbelzinnige redenen" is
gegrond (1). (Art. 97 Gw.)
aanstelling van een curator voor de
verdediging, voor zover het door 2" De bestuurder die voorrang geniet
tweede verzoeker is ingediend, niet
verliest zijn voon·ang niet wanneer hij
kan worden ingewilligd, nu de bij
stopt en zich vervolgens opnieuw in
artikel 444, vierde lid van het Wetbeweging zet, indien dat maneuver
boek van Strafvordering vereiste
door de andere bestuurder niet kon
worden bemerkt (2). (Art. 12.3.2 Wegvoorwaarden niet zijn vervuld, daar
ver keersregl.)
de straf, na omzetting, verjaard is;
Om die redenen, gelet op dE. 1
artikelen 443, 444 en 445 van het
Wetboek van Strafvordering, verklaart de aanvraag tot herziening
on,tvankelijk doch alleen voor zover
zij betrekking heeft op de feiten van
de telastlegging A; beveelt dat de
aldus beperkte aanvraag zal worden
onderzocht door het Hof van Beroep
te Antwerpen ten einde na te gaan
of de tot staving ervan aangevoerde
niel].we feiten of omstandighe.den
beslissend genoeg schijnen om de
zaak te herzien; en gezien de onbe-

IDE COCK T. BRODEL)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 november 1978 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde;

(1) Cass., 26 april 1977 (A.C., 1977, 881).
(2) ·cass., 26 april 1978 (A.C., 1978, 987);
25 okt. 1978.

-732I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen
verweerster
ingestelde
strafvordering :
Overwegende dat eiser, burgerlijke partij, die niet in kosten van
de strafvordering is veroordeeld,
geen hoedanigheid heeft om tegen
die beslissing cassatieberoep in te
stellen;
Dat de voorziening niet ontvanke· ·
lijk is;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 163 van het Wetboek van
Strafvordering, 12.3.2 en 12.4 van het
Wegverkeersreglement,
doordat de beslissing van de rechtbank onder meer als volgt wordt
gemotiveerd : " dat de huidige tekst van
het Wegverkeersreglement zonder verder
beperking bepaalt dat de bestuurder die
voorrang heeft, deze voorrang verliest
wanneer hij zijn voertuig opnieuw in
beweging brengt, na gestopt te hebben ,,
terwijl eiser in zijn conclusie ste1de
dat hij de voorrang niet had verloren
loor te stoppen en vervolgens terug aan
..e zetten, daar' dit maneuver niet kon
worden opgemerkt door de andere
bestuurder, hierbij verwijzend naar de
arresten van het Hof;
en terwijl de tekst van het huidige
artikel 12.3.2 van het Weg-verkeersreg1ement berust op de rechtspraak die
steunt op de bepalingen inzake het
uitvoeren van een maneuver - het
huidige artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement - (cfr. Verslag aan de
Koning van de minister van Verkeerswezen en de huidige tekst van
artikel 12.3.2 van het Wegverkeersreglement derhalve geenszins afbreuk doet
aan het criterium van de zichtbaarheid
van het maneuver door de andere
bestuurder;

artikelen 12.3.2 en 12.4 van het Wegverkeersreglement en dus zijn beslissing
niet voldoende motiveert en niet wettelijk rechtvaardigt :
Overwegende dat het vonnis, in
antwoord op het verweer aangehaald in het middel, de als miskenning van de voorrang van rechts
opnieuw gekwalificeerde overtreding aan de zijde van verweerster
niet bewezen verklaart, onder meer
op de volgende gronden : dat eiser
· heeft verklaard dat hij ter hoogte
van de aansluiting van de Rotstraat
(die hij uitreed) en de Ascopstraat
(waarin verweerster van links te
zijn opzichte aankwam) ... stopte en
zijn voertuig hierna opnieuw in
beweging bracht na zich al dan niet
doelmatig van het verkeer in de
Ascopstraat te hebben vergewist,
zulks hoofctzakelijk van het eventueel van rechts komend verkeer; dat
hieruit meteen volgt dat deze stilstand klaarblijkelijk zkhtbaar was
voor het voorranghebbend verkeer
dat iets vroege:r zicht kreeg; dat
aldus toch duidelijk vaststaat dat
eiser ten gevolge van bovengemelde
stilstand de ve:rpli.chting had de
andere bestuurders te laten voorgaan; ... dat de in de conclusie van
eiser aangehaalde cassatierechtspraak :niets afdoet van het feit dat
de hvidige tekst van het Wegverkeersreglement
zonder
ve:rdere
beperki.ng bepaalt dat de bestuurder
die voorrang heeft, deze voorrang
verHest wanneer hij zijn voertuig
op:nieuw in beweging brengt, na
gestopt te hebben;
dat de
beklaagde (thans verweerster) zich
in de gegeven om.standigheden
klaarbHjkelijk heeft bevonden voor
ee:n onvoorzienbare hinde:rnis, mede
gelet op de plaatsgesteldheid, de
localisatie van de schade en de
omva:ng ervan;

zodat het von:nis, door ab initio het
Overwegende dat het vonnis aldus
criterium van de zichtbaarheid van het in de onzekerheid laat of de rechmaneuver uit te sluiten en te ste1len dat ters in feite oordelen dat eiser de
de huidige tekst van artikel 12.3.2 va:r. voorrang van rechts had verloren
het Wegverkeersreglement letteriij1
dient te worden toegepast " zonder omdat hij gestopt had terwijl deze
verdere beperking », afbreuk doet aar :stilstand door vervveerster kon worde draagwijdte van de voormeldE . den gezien, dan wei of zij in rechte
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de beslissing die, op grond van
voorrang van rechts heeft, die voor-·
bepaalde feitelijke gegevens, hiermee
rang verliest zodra hij stopt, zelfs
strijdige of andere feitelijke gegevens
wanneer die stilstand door de'
van de conclusie veJWerpt (1). (Art.
bestuurder die voorrang moet verle97 Gw.)
nen, niet kan worden gezien;
Dat deze dubbelzinnigheid gelijk- 2° De voorrang welke art. 12.3.1 Wegverkeersregl. aan de van rechts komende
staat met een gebrek aan redengebestuurder erkent, hangt niet af van
ving en het vonnis derhalve niet
de manier waarop die bestuurder rijdt
regelmatig met redenen is omkleed;
op de weg waarop hij zich bevindt en
Dat het middel in zoverre
blijft bestaan zelfs indien hij in een
verboden richting rijdt; zijn plotsegegrond is;
Om die redenen, en ongeacht de
overige door eiser aangevoerde middelen, die niet tot ruimere cassatie
kunnen
leiden, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het
uitspraak doet op de civielrechtelijke vordering van eiser; verwerpt
de voorziening voor het overige;
beveelt dat van dit arrest meldil!-g
zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk verriietigde be-sUssing; veroordeelt eiser in de helft
van de kosten en verweerster in de
overige kosten; verwij st de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Oudenaarde, zitting
houdende in hoger beroep.

linge aanwezigheid kan evenwel, in
bepaalde omstandigheden, een niet te
voo.rziene gebeurtenis zijn voor de
voorrangschuldige bestuurder (2).
(CORNEILLIE T. HEIRWEGH A., P.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 november 1978 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
rechtsvordering van het openbaar
ministerie tegen de verweerders :
Overwegende dat eiseres noch als
beklaagde, noch als burgerlijke partij die niet in kosten van de straf20 februari 1979 - 2" kamer - Voo.rvordering is veroordeeld, enige hoezitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijk- danigheid heeft om tegen die beslisluidende conclusie van de h. Krings, sing cassatieberoep in te stellen;
advocaat-generaal - Advocaten : mr.
Dat de voorziening niet ontvankeDilles, Dendermonde.
lijk is;
H. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiseres ingestelde strafvordering en op de burgerlijke rechtsvor2° KAMER - 2(1 februarl 19'69
deringen ingesteld door eiseres
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN tegen de verweerders en door verA~RESTEN STRAFZAKEN STRAF- weerster tegen eiseres :
VORDERING - CONCLUSIE - BESLISSING DIE'
OP GROND VAN BEPAALDE FEITELIJKE GEGEVENS, HIERMEE STRIJDIGE EN ANDERE FEITELIJKE GEGEVENS VAN DE CONCLUSIE VERWERPT REGELW!ATIG MET REDENEN
OMKLEDE BESLISSING.

2° WEGVERKEER -

VOORRANG -

Over de twee middelen samen,
het eerste afgeleid uit de schending
'van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis eiseres veroordeelt
uit hoofde van miskenning van de voorrang van rech.ts op een kruispunt, en dit

WEG-

VERKEERSREGL., ART. 12.3.1 - VOORRANG
VAN RECHTS- VOORRANG HANGT NIET AF
VAN DE MANIER WAAROP DE VOORRli.NGHEBBENDE BESTUDRDER RiJDT- Ul'IZONDERING.

(1) Cass., 6 feb. 1979 (A.C.., 1979-80, 641}.
(2) Cass., 29 nov. 1976 (A. C., 1977, 350\.

-734onder meer op grond dat « de voorrang
van recbts geldt op grond van objectieve
criteria en geenszins afbankelijk is van
de subjectieve kennis van de plaatselijke
verkeerstoestand, zoals beklaagde die
blijkt te bezitten ''•
terwijl, bet vonnis niet antwoordt op
bet verweer van eiseres, die in baar
conclusie uitdrukkelijk staande bield,
dat zij (bierdoor) niet aileen verrast
werd omdat zij de plaatselijke reglementering kende, docb ook daar zij op bet
kruispunt aan de Reyndersstraat bet
verkeersteken F 19 bemerkte, eri dat zij
derbalve kon vaststellen dat bet eenricbtingsverkeer in de Reyndersstraat op dat
ogenblik wei- degeli}k van - toepassirig
was, en dus geen voertuig van die kant
diende te verwacbten, zodat bet vonnis
niet regelmatig gemotiveerd is;
het tweede afgeleid uit de scbending
van de artikelen 12.3.1 van bet Wegverkeersreglement en 97 van de Grondwet
en het algemeen rechtsbeginsel van de
eerbiediging van de rechten van verdediging,
doordat bet vonnis oordeelt dat de
voorrang van rechts geldt en blijft
bestaan vermits deze voorrang onafbankelijk is van de wijze waarop de voorrangbebbende bestuurdei: ri.]dt op de
voorrangsweg, en dat in de onderhavige
verkeerssituatie de van recbts komende
bestuurder niet noodzakelijkerwijze een
onvoorzienbare hindernis vormt,
terwijl het vonnis geen rekening
boudt met de aanwezigbeid en de zicht-'
baarheid voor eiseres van bet verkeersteken F 19, en de gevolgen biervan voor
de toepassing van artikel 12.3.1 van het
Wegverkeersreglement bijgevolg niet
heeft onderzocbt :

Overwegende dat het vonnis, na
verweerder te hebben schuldig verklaard aan overtreding van arti.kel 5
van het Wegverkeersreglement, op
grond dat hij het kruispunt is
opgereden in de voor hem bij verkeersteken verboden richting, aan
de reeds aangehaalde overwegingen ·
nog toevoegt dat het geenszi.ns
bewezen is dat het voertuig van
Heirwegh Peter, thans verweerder,
een onvoorzienbar:e hindernis voor
beklaagde,
thans
eiseres,
zou
gevireest zijn, beklaagde trouwens' de
lichtbundels van het voertuig van
Heirwegh zeer gemakkelijk kon
opmeyk~n zodat iedere verrassing

en onvoorzienbaarheid uitgesloten
was, het geenszins bewezen is dat
Heirwegh een onaangepaste snelheid zou gehad hebben; dat het
vonnis voorts de redenen aangeeft
waarom het oordeelt dat de snelheid
van Heirwegh niet onaangepast was
en dat het door hem bestuurde
voertuig behoorlijk verlicht was;
Overwegende dat het vonnis
aldus, eensdeels, door de feitelijke
redenen te vermelden waarom het
verrassing en niet zienbaarheid uitsluit, antwoordt op de conclusie van
eiseres, waarin deze uit andere feiten, met name het zien van het
verkeersteken F 19, het bewijs
afleidde dat zij wel verrast was door
een niet te voorziene hindernis; dat
het vonnis anderdeels, door te ontkennen dat verweerder een niet te
voorziene hindernis voor eiseres zou
hebben uitgemaakt, de beslissing
dat de voorrang van rechts ter zake
gold, wette1ijk rechtvaardigt;
Overwegende dat eiseres voor het
overige verzuimt aan te geven
waarin de schending van de rechten
van haar verdediging kan hebben
bestaan;
Dat de middelen niet kunnen
worden aangenomen;
En overwegende, wat de beslissing op de tegen eiseres ingestelde
strafvordering betreft, dat de substantiEHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zi.jn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten"
20 februari 1979 - 2• kamer - Voorzitter : baron Richard, vooriitter Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings,
advocaat-generaal Advocaat : mr"
Deprez, Antwerpen"
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HET HOF; - Gelet op het bestrede:n vonnis, op 8 december 1978 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;

1° CASSATIElVHDDELEN-

STRAFZAKEN
- MIDDEL Wi\AR!N WORDT AANGEVOERD DAT
DE EENHEID VAN RECHTSPRAAK IS GESCH.ONDEN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

2° RONDZWERVEN VAN KWAADAARDIGE DIEREN
STRAFWETBOEK
ART. 556, 2° KWAADiiARDIG DIER --

Over het middel, hieruit afgeleid dat
het vonnis eiser veroordeelt wegens
overtreding van artikel 556, 2°, van het
BEGRIP.
Strafwetboek, om een woest of kwaadaardig dier, namelijk een hond, te heb3° OVERTREDING
STRAF'vVETBOEK,
ben laten rondzwerven, op grond dat :
ART. 556, 2° KWAADi\.ARDIG DIER « artikel 556, zo van het Strafwetboek het
BEGRIP.
schadeveroorza.kend karakter van de
inbreuk niet als essentiiHe vereiste voor
4° BEWIJS
STRAFZAKEN
GENAL
Wi\ARIN DE WET GEEN BlJZONDER BEW1JS- de strafbaarheid stelt; het feit van een
kw:aadaardig dier zonder bewaking te
MIDDEL VOORSCHRIJIT - ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER ··- laten rondlopen op zich zelf voldoende
is; het vaststaat dat de hond van de
GRENZEN.
beklaagde inderdaad kwaadaardig was
5° RONDZWERVEN VAN KWP.AfJ./AAR~ gelet op de verkiaring van de heer Bral
(de klager) en het feit dat de politie van
DlGE DlEREN
STRAFWETBOEK,
.ART. 556, 2~ KVvA.I\.DAARD!G DIER Evergem de beklaagde reeds verv<rittigd
had dat hij zijn hond niet mocht laten
BEWARING- BEGRIP.
rondlopen; de telastlegging in hoofde
5° OVERTREDING
STRAFWETBOEK van de beklaagde bewezen is gebleven
ART. 556, ?, 0 _ EWAADAARDIG mER_ EEWA- en door de eerste rechter op gepaste
wijze beteug·2ld werd >>,
RING - BEGRIP.
terwijl, eerste onderdeel, de recht1° Niet onrvankelljk is het .rx:dclc!el spr&.B.k en de rechtsleer unaniem van
w-aarin WOfdt aangev{)erd dat cle ee11~ oordeel zijn dat een hond (( in se )) geen
heid van rechtspraak is geschon~ kwaadaardig of wild dier is, tenzij hij de
gewoonte heeft voorbijgangers aan te
den (1).
vaUen of razend is, waarbij de nadruk
2° en 3° Van een
in de zin van · wordt gelegd op het vereiste ·van een
art, 556, 2°, Sw., is er sp.rake als bet. permanente kwaadaardigheid, en de'
dier kwaar;tcyardig is op- bet ogenbl;·k rechter in . hoger . beroep do:ze ei_genvan de te1ten; zulks behoeft geen schappen met wethg kon afleuien u1t de
bestendighel'd,
verklaring van de k1ager en de verklaring van de poiitie, nu, enerzi.jds, de
4° lngeval de wet geen
klager geen enkel bewijs van zijn bewemiddel oplegt, mag
ring heeft voorgelegd, die verklaring op
overtuiging gronden op aile voorge~ , geen enkel punt het voorwerp heeft
Jegde gegevens die de partJJen Vlfij uitgemaakt van enig onderzoek en de
bebben kunnen bespreken, o.a, op de. kl!iger belangh.ebbende is bij de vetoorverklaring van de klager (2),
de king van eiser, en, anderzijds, de
verklaring van de politie geen enkel
5° en 6° Het misdrijf hedoeld in art. 556, verband heeft met de woestheid of de
2°, Sw; vereist niet dat ae eigena.ar of kviJaadaardigheid van het dier en door
de bewaarder gewoonlijk het dier de rechter ten onrechte in die zin wordt
zonder bewaking iaten (3),
ingeroepen;
t.weede onderdeel, de verklaring van
(Y\ITGAT)
de politie, zoals zij in het vonnis is
, aangehaalol., uit haar context is gerukt
· en lngekort om een interpretatie in die
U) Cass., 17 okt. 1966 (A:c., 196?, 217).
zin mogeHjk te maken, nu de volledige
uW r~~~f.12f~s~, ig7~e?J);916
'
e)t
Pas,, . tekst van de verkla:ring h;i~t : (( Tyt~::'t
1
4 95 ·
\ -·~··
' '
,, - e ·
· werd reeds 'iiYoeger verwlttlgd dat ZlJn
(3) RraAux en TR'Jl!SSE, L?s codes de police, 1l hom:! niet op ~e openbare weg __ mocht
dl. I, blz. 133; R.Pp.B. v Contravention, ! loslopen >>, heo;geen eerd';;r W~:JSt op
nr. 136; Pand. Belges, v Divagation, nr. 6.
i. mbreuk op de arti~elen 8, 1 en 3 , en 55,

I

0

-7362", van bet"Wegverkeersreglement en de
bevestiging van bet uitbreken van het
dier inboudt, vermits indien het dier
werkelijk als kwaadaardig bekend was
de politie bet ongetwijfeld niet bij een
eenvoudige verwittiging had gelaten;
derde onderdeel, het vonnis niet antwoordt op het door eiser in zijn conclusie ontwikkelde argument betreffende
het permanent karakter van de woestheid en de kwaadaardigheid, als vereiste
voor de strafbaarheid;
vierde onderdeel, de rechter, uit het
louter ontsnappen van het dier niet
wettig kon afleiden dat eiser zijn bond
beeft « Iaten rondzwerven », nu hiertoe
vereist is dat de eigenaar gewoonlijk het
dier zonder enige bewaking aan zijn lot
overlaat op plaatsen voor het publiek
toegankelijk, wat ten deze niet het geval
was, daar bet enkel is gegaan om enkele
ontsnappingen en binnendringen in een
weide die op amper honderd meter van
eisers woning gelegen is;
vijfde onderdeel, het vonnis, door zonder motivering te stellen dat het feit een
kwaadaardig dier zonder bewaking te
laten rondlopen (hetgeen heel wat ep.ger
is dan rondzwerven) reeds op zich zelf
strafbaar is, niet antwoordt op eisers
conclusie waarin was betoogd dat er ten
deze geen sprake van was dat het dier
aan zich zelf werd overgelaten zonder
bewaking in plaatsen voor het publiek
toegankelijk, zoals vereist is bij
artikel 556, 2", van het Strafwetboek;
zesde onderdeel, eiser strafrechtelijk
veroordeeld wordt op een eenvoudige
klacht van een medeburger zonder dat
een onderzoek wordt ingesteld naar de
gegrondheid van die klacht :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel,
in zoverre het, eensdeels, de scbending van de eenstemmi.ge recbtspraak aanvoert en, anderdee!s
opkomt tegen de onaantastbare
beoordeling doo:r de feitenrecbter
van de kwaadaardigbeid van bet
dier en van de draagwijdte van de·
in dat verband als bewijsmiddelen
aangevoerde verklaringen waarvan
de mogelijke betekenissen niet worden miskend, niet ontvankelijk is;
bverwegende dat bet onderdeel,
in zoverre het aanvoert dat bet voor
de st:rafbaa:rheid op grond van
artikel 556, 2° van het Strafwetboek

vereist is dat bet dier niet alleen op
bet ogenblik van de feiten maar op
« permanente wijze » kwaadaardig
is, een voorwaarde aan de wet
toevoegt en derhalve faalt naar
:recbt;
Dat het insgelijks faalt naar recht
in zoverre het aanvoert -dat bet
vonnis de beslissing niet kan laten
steunen op de verklaring van de
klage:r, vermits de rechter, wanneer,
zoals ten deze de wet geen bijzon-'
der bewijsmiddel oplegt, zijn overtuiging mag gronden op aile regelmatig bekomen gegevens, die de
partijen vrij hebben kunnen bespreken;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat bet vonnis de·
ve:rkla:ring van de politie op zake. lijke wijze weergeeft; dat bet die
verklaring niet interp:reteert en bij
de beoordeling van de draagwijdte
ervan de mogelijke betekenissen
ervan niet miskent;
Dat bet onderdeel feitelijke
grondslag mist;
Wat bet derde onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser in zijn
conclusie had betoogd dat een bond,
niet beg:repen is onder de woeste of
kwaadaardige dieren, tenzij bewezen is dat hij de gewoonte heeft de
voorbijgangers aan te vallen, en dat
zijn hond tot op heden mens noch
dier kwaad heeft berokkend;
Overwegende dat het vonnis, door
te wijzen op de verkla:ring van Bral
en op de vroegere tussenkomst van.
de poli.tie, waarvan het procesverbaal melding maakt, de redenen
aangeeft waarop bet steunt om aan
te nemen dat eisers bond inderdaad
kwaadaardig was; dat het zodoende
eisers conclusie beantwoo:rdt;
Dat het onderdeel feitelijke
grondslag mist;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat bet onderdeel,
in zoverre bet aanvoert dat, voor de
· toepassing van a:rtikel 556, 2o van het
Strafwetboek, het vereist is dat de
eigeY}aar « g_ewoonlijj{ » het dier
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20 februari 1979 - 2' kamer - Voor•.~en voorwaarde toevoegt die zij niet zitter : baron Richard Verslaggever :
inhoudt en derhalve faalt naar de h. Lebbe - Gelijkluidende conclusie
van de h. Krings, advocaat-generaal recht;
Advocaat : mr. Spanoghe, Gent.

Overwegende dat de feitenrechter
op onaantastbare wijze in feite oordeelt of de beklaagde het dier heeft
laten rondzwerven; dat het onderdee!, in zoverre het aanvoert dat ten
deze de rechter niet uit de feitelijke
2' KAMER- 21 februari 1979
gegevens heeft kunnen afleiden dat
eiser zich hieraan schuldig heeft 1° HOF VAN ASSISEN- RECHT VAN
gemaakt, tegen die beoordeling VOORZITTER VAN HET HOF VAN ASSISEN
opkomt en derhalve niet ontvankeBESCHULDIGDE TE ONDERVRAGEN NA
lijk is;
REPLIEKEN EN V66R HET SLUITEN VAN

DE
DE
DE
DE

DEBATTEN.

Wat het vijfde onderdeel betreft:
HOF VAN ASSISEN- WETBOEK VAN
Overwegende dat eiser in zijn 2°STRAFVORDERING,
ART. 335 - RECHT VAN
conclusie had aangevoerd dat « in
DE BESCHULDIGDE HET LAATSTE WOORD TF
het licht van de feiten er geen
HEBBEN.
sprake kan zijn van het aan zich
zelf overlaten van een dier zonder 3° HOF VAN ASSISEN - WETBOEK VAN
STRAFVORDERING, ART. 343 - DE GEZWOREwaakzaamheid in plaatsen voor het
NEN MOGEN DE BERAADSLAGINGSKAMER
publiek toegankelijk »;
NIET VERLATEN- BEG RIP.

Overwegende dat het vonnis, door 4° HOF VAN ASSISEN- WETBOEK VAN
STRAFVORDERING, .ART. 341 AAN DE
de telastlegging bewezen te verklaGEZWORENEN MOGEN GEEN SCHRIFTELIJKE
ren en de feitelijke gegevens aan te
VERKLARINGEN VAN DE GETUIGEN WORDEN
wijzen waarop die beslissing steunt,
OVERHANDIGD.
te weten de verklaring van Bral en
die van de politie, eisers conclusie 5° HOF VAN ASSISEN - GERECHTELIJK
beantwoordt;
WETBOEK, ART. 121- SAMENSTELLING VAN
Dat het onderdeel
grondslag mist;

feitelijke

HET HOF VAN ASSISEN - ASSESSOREN AANWIJZING DOOR DE VOORZITTER VAN DE
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG IN DE
ZETEL WAARVAN DE ASSISEN WORDEN
GEHOUDEN- BEGRIP.

Wat het zesde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de in het
middel aangehaalde
motivering 6° HOF VAN ASSISEN - GERECHTELIJK
bliikt. dat eiser niet vero~rc1_~el<!_ WETBOEK, ART. 121- SAMENSTELLING VAN
HET HOF VAN ASSISEN - ASSESSOREN wordt op. de enkele klacht van de
AANWIJZING - ASSESSOREN, RECHTERS IN
benadeelde, maar ook op grond van
DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG IN DE
de vaststellingen van de politie;
ZETEL WAARVAN DE ASSISEN WORDEN.
Dat het onderdeel
grondslag mist;

feitelijke

En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

GEHOUDEN ASSESSOREN DIE MOETEN
WORDEN GEACHT DOOR DE VOORZITTER VAN
DEZE RECB.'"TBANK TE ZIJN AANGEWEZEN.

'7° HOF VAN ASSISEN - GERECHTELIJK
WETBOEK, ART. 243 - ARRESTEN WAARBIJ'
OPGEROEPEN WERKENDE EN TOEGEVOEGDE
GEZWORENEN WORDEN VRIJGESTELD- AARD
VAN DIE BESLISSINGEN.

Om die redenen, verwerpt de 8° HOF vAN ASSISEN - GERECHTELIJK
voorziening; veroordeelt eiser in de
WETBOEK, ARTT. 243 EN vw.- REDEN VAN
kosten.
VRIJSTELLINO VAN DE GEZWORENEN BEKEND
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BUS IS GELEGD- UITSPRAAK VAN HET HOF
OVER DE VRIJSTELLING- VOORWAARDEN.

9° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - GETUIGEN- VERHOOR
ALS GETUIGE, TIJDENS HET ONDERZOEK TER
TERECHTZITTING, VAN EEN BUITEN VERVOLGING GESTELDE MEDEVERDACHTE - WETTIGHEID.

10° RECHTEN
VAN
DE
VERDEDIGING- STRAFZAKEN- VERHOOR ALS
GETUIGE, TIJDENS HET ONDERZOEK TER
TERECHTZITTING, VAN EEN BUITEN VERVOLGING GESTELDE MEDEVERDACHTE - GEEN
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DEVERDEDIGING.

11° HOF VAN ASSISEN- GERECHTELIJK
WETBOEK, ART. 127 - MAGISTRAAT DIE IN
DE ZAAK ALS OPENBAAR MINISTERIE IS
OPGETREDEN - DIE MAGISTRAAT MAG DE
ASSISEN NIET VOORZITTEN.

~2° RECHTERLIJKE

ORGANISATIE

GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 127 MAGISTRAAT DIE Il') DE ZAAK ALS OPENBAI\.R
MINISTERIE IS OPGETREDEN - DIE MAGIS- 1
GISTRAAT !VIAG. DE fl.s$ISEN NI~;I: Y9~Qll:?J:r
TEN.

13° HOF VAN ASSISEN -

GERECHTELIJK
WETBOEK,ART. 127-0NDERZOEKSRECHTER
DIE AAN DE PROCUREUR DES KONINGS EEN
KAi'J'TSCHRIFT HEEFT GEZONDEN MET ·DE
VERMELDING « TER ATTENTIE » VAN EEN
MAGISTRAAT VAN HET OPENBAAR MINISTEH!E MET D!ENS NA_I\.M ER.BIJ DIE
ENKELE OMSTAND!GHE!D SILUIT NAET IN DAT
DIE MAGISTRAAT IN DE ZAAK ALS OPE!IJBAAR
MINISTERIE IS OPGETR.EDEN ARREST
GEWEZEN DOOR HET HOF VAN ASSISEN, TOEN
HET WERD VOORGEZETEN DOOR DIE MAGISTRAAT DIE O!IJDERTUSSEN TOT RAADSHEER IN HET HOF VAN BEROEP WAS
BENOE!VID- GEE!IJ NIETIGHEID.

14° RECHTERUJKE

ORGANISATIE

GERECHTEL!JK . WETBOEK, ART. 127 ONDERZOEKSRECHTER DIE AAN DE PROCUREUR DES KONINGS EEN KANTSCHRAFT·
HEEFT GEZONDEN MET DE VERMELDING.
« TER A'ITE!\TTIE, VAN EEN M.A.GISTRAAT VAl\f,
HET OPENBAAR MINISTERIE MET DIENS
NAAM ERBIJ- DIE ENKELE OMSTANDIGHEID
SLUIT NIET IN DAT DIE !VJAGISTRAAT IN DE
ZAAK ALS OPENBAAR MINISTERIE IS OPGE-·
TREDEN -ARREST GEWEZEN DOOR HET HOF
VAN ASSISEN, TOEN HET WERD VOORGEZETEN DOOR DIE MAGIS~JMAT DIE ONDERTUSSEN TOT RAADSHEER IN HET HOF VAN·
BEROEP WAS BENOEMD- GEEN NIETIGHEID.

15° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN
VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ART. 6.1- RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE HECHTERLJJKE INSTANTIE- BEG RIP.

16° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET,
RECHT OP DE ONPARTJJDIGHEID VAN DE
RECHTER- BEG RIP.

17° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN
VAN DE MENS EN DE FUNDAMENfELE VRIJHEDEN, ART. 6.1. -RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANT!E - BEG RIP.

18° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET
RECHT OP DE ONPARTIJDIGHE!D VAN DE
RECHTER -BEG RIP.

19° RECHTEN

VAN

DE

MENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE
RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAlVIENTELE VRIJHEDEN, ART. 6.1. - RECHT OP EEN
ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTAN'!'IE KANTSCHRIFT DOOR DE ONDERZOEESRECHTER AAN EEN MET NAME VERMELD MAGISTRAAT VAN HET OPENBAAR lVIINISTERIE
GEZONDEN, WAARUIT NIET BLIJKT DAT HIJ
:dET HEEFT ONTVANGEN OF DAT HlJ ZICH
DAARDOOR MET DE Z.AAK HEEFT BEZIGGE. HOUDEN piE ENKELE OMSTA..NDIGHEID
SLUIT NIET IN DAT DIE MAGISTPAI\.T IN DE
ZAAK IS OPGETREDEN IN DE UITOEFENING
OF NAAR _I\ANLEXDING VAN DE UITOEFENING
VAN ZIJN AMBT ALS MAGISTRAI\.T VAN HET
OPENBAAR MHIJISTERIE - ARREST GEWEZEN
DOOR HET HOF VAN ASSISEN T•JEN HET
WERD VOORGEZETEN DOOR DIE M.I\.GISTRAAT
DIE ONDERTUSSEN TOT RAADSHEER IN HET
HOF VAN BEROEP WAS BENOEMD - GEEN
SCHENDING VAN HET RECHT OF EEN Ol\JPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE,

20° RECHTSBEmNSElLEN
(AlLGEMENE} - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET
RECHT OP .DE ONPARTIJD1GHE1D VAN DE
RECHTER - KI\.N'!'SCHRIFT DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER AAN EEN MET NAME VERMELD MAGISTRAAT VAN HET OPENBAAR
NIET
MINISTERIE GEZONDE!IJ, WAA,rtUIT
BLIJKT DAT HIJ HET HEEFT ONTVANGEN OF
DAT HIJ ZICH DAARDOOR MET DE ZAAK
HEEFT BEZIGGEHOUDEN DIE ENKELE
OMSTANDIGHEID SLUTI' NIET IN DAT -DIE
MAGISTRMT IN DE ZJl.AK IS OPGETREDEN IN
DE UlTOEFENING VAN ZEN AMBT ALS MAG!STRAAT VAN HET OPENBAAR MINISTERIEARREST GEWEZEN DOOR HET HOF VAN ASSI-
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door de voorzitter van de vorenvermelde rechtbank te z1jn aangewezen
(4). (Art. 121, eerste lid, Ger. W.)

ARREST GEWEZEN DOOR HET HOF VAN ASSISEN TOEN HET WERD VOORGEZETEN DOOR
DIE MAGISTRAAT DIE ONDERTUSSEN TOT
RAADSHEER IN HET HOF VAN BEROEP WAS
BENOEMD - GEEN SCHENDING VAN HET
ALGEMEEN
RECHTSBEGINSEL
VAN
DE
ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER.

7° De

arresten waarbij het Hoi van
Assisen, met toepassing van art. 243'
Ger. W, de opgeroepen werkende of
toegevoegde gezworenen ambtshalve
of op aanvraag vrijstelt, zijn ]outer
administratieve handelingen waarin
de beschuldigden niet mogen tussenkomen en die aan hun toezicht ontsnappen (5).

1o Noch uit art. 335 Sv. noch uit enige

andere wettelijke bepaling blijkt dat
de voorzitter van het Hof van Assisen
de beschuldigde niet meer mag ondervragen na de replieken en v66r het
sluiten van de debatten.
8°

2° De beschuldigde of zijn raadsman

hebben altijd het Jaatste woord (1).
(Art. 335, derde lid, Sv.)
3° Art. 343 Sv. verbiedt alleen dat de

gezworenen de beraadslagingskame1·
vel'laten nadat de beraadslaging is
begonnen.

Jndien de reden van vrijstelling pas
bekend is als de naam van de gezworene in de bus is gelegd, mag het Hoi
van Assisen over de vrijstelling uitspraak doen voor zover de beschuldigde en de procureur-generaal over
een wettig aantal wrakingen beschikken. (Artt. 243 en vlg. Ger.W.)

go Geen enkele wettelijke bepaling ver-

4° Art. 341 Sv. verbiedt aileen dat schrif-

biedt dat een buiten vervolging
gestelde medeverdachte tijdens het
onderzoek ter terechtzitting als
getuige wordt gehoord (6).

telijke verklaringen van de getuigen
aan de gezworenen worden overhandigd(2).
5° Uit de enkele vermelding van het

10° De rechten van de verdediging worbeginsel van de keuze der assessoren
den niet geschonden door de rechter
tussen de oudst benoemde ondervoordie tijdens het onderzoek ter terechtzitters en de rechters, Jaat ad. 121
zitting een buiten vervolging gestelde
Ger. w.- de vool'Zitter van cfe rechtbank
medeverdachte als getuige hoort(7).
van eerste aanleg in de zetel waarvan
,de assisen worden gehouden oordelen 11° en 12° Op straffe van nietigheid
welke aanwijzingen, gelet op de
mogen de magistraten die als openbehoeften van de dienst zowel in het
baar ministerie zijn opgetreden, de
Hoi van Assisen als in de rechtbank,
assisen niet voorzitter. (Art. 127
het best de rechtsbedeling kunnen Ger.w.)
verzekeren; daaruit volgt dat de voorzitter, wanneer hij niet de oudstbe- 13° en 14° Uit het enkele feit dat de
onderzoeksrechter aan de procureur
noemde magistraten aanwijst, niet
des Konings een kantschrift heeft
moet vaststellen dat deze verhinderd
overgezonden met de vermelding << ter
zijn wegens hun dienst of wegens een
attentie » van een magistraat van het
andere gewettigde oorzaak (3).
openbaar ministerie met diens naam
6° De 1·echters die behoren tot rechtbank
erbij, waarin aan de procureur des
van eerste aanleg in de zetel waarvan
Konings wordt gevraagd zijn beslisde assisen worden gehouden en die als
sing te doen kennen over de aangifte
assessoren zitting hebben in het Hof
van de feiten door het parket aan de
van Assisen, moeten worden geacht.
buitenlandse overheid, betreffende een
medevel'dachte, volgt niet noodzakelijk
dat de met name vermelde magistraat
(1) Raadpl. Cass., 21 mei 1962 (BulL en Pas.,
in de zaak als openbaar ministerie is
l

1962, I, 1073).

(2) Raadpl. Cass., 3 maart 1958 (Bull. en

Pas., 1958, I, 726); raadpl. Cass., 1 dec.
1874 (Bull. en Pas., 1875, 1, 372) en Cass.,

(4) Cass., 2 feb. 1971 (A.C., 1971, 536)

15 maart 1926 (ibid, 1926, I, 299) : onder
" schriftelijke verklaringen » verstaat art. 341

(5) Cass., 2 feb. 1976 (A.C., 1976, 646)

Sv. de verklaringen die vof;Jr de onderzoeksmagistraten worden afgelegd.
(3} Cass., 2 feb. 1976 (A. C., 1976, 646).

(6) Raadpl. Cass., 19 april 193'1 (Bull. en

Pas., 1937, I, 116).

(7) Zie noot (6).
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opgetreden, zodat het arrest dat in
dezelfde zaak is gewezen door het Hot
van Assisen, toen het werd voorgezeten door die magistraat die ondertussen tot raadsheer in het hot van
beroe_p was benoemd, niet nietig is (1).
art. 6.1 Verdrag
Rechten van de Mens en krachtens
het algemeen rechtsbeginsel van de
onpartijdigheid van de rechter, is
iedere rechter van wie men terecht
kan vermoeden dat hij niet de onpartijdigheid aan de dag zal Jeggen
waarop ieder beschuldigde recht heeft,
ertoe gehouden zich van deelnemin{f
aan de beslissinQ" te onthouden (2).

ten door die magistraat die ondertussen tot raadsheer in het hoi van
beroep was genoemd.
(PIERSACK)
ARREST (

Vertafing)

15° en 16° Jngevolge

17o en 18° Opdat kan worden geoordeeld

dat een rechter eventueel niet onpartijdig zal zijn nadat hij vroeger in
dezelfde zaak als magistraat van het
openbaar ministerie is opgetreden,
behoeft hij niet noodzakelijk te zijn
opgetreden om een persoonlijk standpunt in te nemen of een bepaalde
daad van vervolging of onderzoek te
verrichten.
19o en 20o Uit het enkele feit dat een

kantschrift· door een onderzoeksrechter aan een met name vermelde magistraat van het openbaar ministerie is
gezonden, waaruit niet blijkt dat dez6
het heeft ontvangen of dat hij zich.
daardoor met de zaak, al was het
onrechtstreeks heeft beziggehouden
valt niet af te leiden dat hij in de ·
uitoefening van zijn ambt als magistJ·aat van het openbaar ministerie is'
$traat van het openbaar ministerie is
opgetreden; art. 6.1 Verdrag Rechten
van de Mens en het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de
rechter zijn dus niet geschonden door
het arrest dat is gewezen door het Hof ·
van Assisen, toen het werd voorueze-

--~----=========~n
(1} Raadpl. Cass., 17 sept. 1858 (Bull. en
Pas., 1858, I, 334) en de conclusie van de

advocaat-generaal Cloquette, 22 nov.

1909

(ibid., 1909, I, 445) en de conclusie van de

procureur-generaal Terlinden, toen eerste
advocaat-generaal, 13 juni 1910 (ibid, 1910, I,
345), 3 feb. 1920 (ibid., 1920, I, 48), 19 feb.
1840 (ibid., 1940, I, 55), 11 feb. 1942 (ibid, 1942,
I, 32), 8 feb. 1954 (t-..vee arresten) (ibid., 1954, K,
509 en 5ll), 18 mei 1971 (A.C., 1971, 936),
22 okt. 1971 (ibid., 1972, I, 193), 8 jan.
1974 (ibid, 1974, 505), 26 april 1977 (ibid., l'iYr!,
880} en 10 jan. 1978 (ibid.. 1978, 550).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 november 1978
door het Hof van Assisen van de
provincie Brabant gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 335 van het Wethoek · van Strafvordering en van de
rechten van de verdediging,
doordat, de voorzitter van het hof van
assisen zich na het antwoord van eisers
raadsman tot eiser heeft gewend en hem
gezegd heeft : « Piersack, uw raadsman
heeft gewag gemaakt van uw oprechtheid tijdens het onderzoek; zou u mij nu
lmnnen zeggen wie u de revolver Thorus
gegeven heeft », waarop de beschuldigde
gezegd heeft dat hij daarop niet kon
antwoorden,
terwijl, eerste onderdeel, de voorzitter
na de antwoorden en de replieken niet
meer tussenbeide mag komen, tenzij om
een laatste maal het woord aan de
beschuldigde te verlenen en de debatten
gesloten te verklaren;
tweede ·onderdeel, de beschuldigde of
zijn raadsman altijd het laatste woord
moet hebben :

Overwegende dat, enerzijds, noch
uit arlikel 335 van het Wetboek van
Strafvordering noch uit enige
andere wetsbepaling blijkt dat het
de voorzitter van het hof van assisen zou verboden zijn de beschuldi.gde nog te onderv:ragen na de
replieken en v66r het sluiten van de
debatten;
Overwegende dat, anderzijds, volgens het proces-verbaal van de
teredntzitting, eiser het laatste
woord heeft gehad, wat trouwens uit
het mi~del bli.jkt;
Dat het m.iddel niet kan worden
aa!Olgenomen;

Over het tweede middel, afge!eid uit
de schending van de arti.kelen 341 en
342 van het Wetboek van Strafvordering,
doordat, nadat de voorzitter van het
(2) Raadpl. Cass., 31 mei 1978 (A.C., 1976,
hof van assisen de vragen gesteld had en
1083).
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verboden is vanaf het ogenblik dat
de beraadslaging begonnen is;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 341 van het Wetboek van
Strafvordering, enkel de schriftelijke verklaringen van de getuigen
niet aan de gezworenen mogen
overhandigd worden;

de gezworenen alle nodige uitleg verstrekt had, de hoofdman van de jury aan
de voorzitter vroeg dat een zwart bord
ter beschikking van de jury zou worden
gesteld om tijdens de beraadslaging
verscheidene reconstructies te kunnen
uitvoeren; de voorzitter de zitting heeft
geschorst gedurende de tijd die nodig
was om een bard te zoeken, dat was
ongeveer een half uur, en de jury
teruggekeerd is naar de beraadslagingszaal, die niet gesloten was zodat de
gezworenen vrij in de gangen konden
gaan,
terwijl, eerste onderdeel, krachtens
artikel 342 van het Wetboek van Strafvordering, de gezworenen vanaf het
ogenblik dat de vragen gesteld zijn en
aan hen overhandigd zich naar hun
kamer dienen te begeven om er te
beraadslagen en de zitting niet mag
geschorst worden;

tweede onderdeel, de overhandiging
van een zwart bord aan de gezworenen
om verscheidene reconstructies uit te
voeren niet valt onder de handelingen
die zijn voorgeschreven door artikel 341
van het Wetboek van Strafvordering
naar luid waarvan de voorzitter aan de
gezworenen samen met de akte van
beschuldiging, de processen-verbaal die
het misdrijf vaststellen en de processtukken met uitzondering van de schriftelijke verklaringen van de getuigen,
overhandigt :

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 121 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het Hof van Assisen van
Brabant dat uitspraak heeft gedaan in
de zaak van eiser, naast de voorzitter,
ook samengesteld was uit de rechters
Scholler en de la Vallee Poussin van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel,
terwijl, eerste onderdeel, de brief
waarin de eerste voorzitter van het hof
van beroep de voorzitter van het hof van
assisen ervan in kennis stelt dat de
voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel die rechters heeft
aangewezen als assessoren, niet bewijst
dat de oudstbenoemde ondervoorzitters
en rechters in de rechtbank verhinderd
zijn;
tweede onderdeel, die brief niet getekend is:

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat krachtens artikel 121 van het Gerechtelijk WetOver de twee onderdelen samen : hoek, waarin enkel wordt bepaald
Overwegende dat, ook al wanm dat de assessoren voor elke -zaak
de beweringen van het middel juist, door de voorzitter van de rechtbank
dat middel in elk geval niet zou van eerste aanleg worden aangewekunnen worden aangenomen;
zen ... « onder de oudstbenoemde
ondervoorzitters en rechters in die
Overwegende immers dat arti- rechtbank ,, de voorzitter ··van de
kel 342 van het Wetboek van Straf- rechtbank van eerste aanleg in de
vordering niet gebiedt dat de zetel waarvan de assisen worden
gezworenen, nadat de vragen ge- gehouden, oordeelt welke aanwijzinsteld zijn, zich onmiddeHijk naar gen, gelet op de behoeften vail de
hun kamer begeven om te beraad- dienst zowel in het hof van assisen
slagen;
als in de rechtbank, het best de
Dat. in afwachting dat de door de rechtsbedeling kunnen verzekeren;
Dat daaruit volgt dat, wanneer de
hoofdman van de jury gevraagde
maatregel werd uitgevoerd, de voor- voorzitter van de rechtbank de
zitter de zitting heeft kunnen schor- oudstbenoemde rechters niet aanwijst, hij er niet toe gehouden is
sen;
vast te stellen dat die rechters
verhinderd zijn;
Overwegende dat, krachtens artiDat het eerste onderdeel van het
kel 343 van dat zelfde wetboek, het
verlaten van de beraadslagingska- middel naar recht faalt;
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gaat;
Overwegende dat voor het overige, wanneer een reden van vrijstelling van een gezworene pas
bek.end raakt nadat diens naam
reeds in de bus is gelegd, het aan
het hof van assisen niet verboden is
over die vrijstelling uitspraak te
doen, voor zover, zoals hier het
geval was, de beschuldigde en de
procureur-generaal het wettelijk
aantal gezworenen kunnen wraken;
Dat het middel in dat opzicht niet
kan worden aangenomen;

Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de rechters
Scholler en de la Vallee Poussin als
rechters-assessoren zitting hebben
gehouden;
Overwegende dat de rechters die
behoren tot de rechtbank van eerste
aanleg in de zetel waarvan de
assisen worden gehouden en die als
assessoren zitting hebben in het hof
van assisen moeten worden geacht
door de voorzitter van voormelde
rechtbank te zijn aangewezen;
· Dat het tweede onderdeel van het
middel niet ontvankelijk is bij
gebrek aan belang;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 243 en
244 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van assisen de werkende gezworene Pyck vrijgesteld heeft
van zijn ambt nadat zijn naam reeds in
de bus was gelegd; er beslist werd, zulks
zonder dat de verdediging daartegen een
opmerking naar voren heeft gebracht,
wat daarom nog niet haar akkoord met
die beslissing impliceert, dat de naam
van die werkende gezworene uit de bus
van de werkende gezworenen zou verwijderd worden indien hij uit die bus
kwam, die naam niet zou meetellen voor
de vaststelling van het aantal in de bus
neer te leggen namen van gezworenen,
en dat bijgevolg, nu er, de naam van de
werkende gezworene Pyck niet meegerekend, slechts vierentwintig namen
waren, terwijl het vereiste aantal achtentwintig was, omdat twee plaatsvervangende gezworenen dienden te worden
geloot, vier namen zouden worden
getrokken uit de bus van de toegevoegde
gezworenen ter aanvulling van het aantal in de· bus van de werkende gezworenen gelegde namen; nu de naam van de
gezworene Pyck uit de bus was gekomen, hij daaruit met instemming van
aile betrokken partijen werd verwijderd,
welke instemming zonder waarde is in
een materie die de openbare orde raakt,
terwijl het Gerechtelijk Wetboek niet
bepaalt dat er nog een vrijstelling mag
worden verleend, nadat de namen reeds
in de bus zijn gelegd :

Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de rechten van de verdediging doordat Constantinos Kavalias die
buiten vervolging werd gesteld in
dezelfde zaak als die van eiser, als
getuige onder eed werd gehoord over
feiten die waren gepleegd op een tijdstip
dat hij « nog in de zaak betrokken was
wegens moord »,
terwijl die getuige daardoor in zulk
een toestand werd gebracht dat hij
aileen maar kon trachten zich te
rechtvaardigen :

Overwegende dat enerzijds geen
enkele wetsbepaling verbiedt bij de
behandeling ter terechtzitting een
oud-medeverdachte die buiten vervolging werd gesteld, als getuige te
horen;
Overwegende dat ande:rzijds, naar
luid van artikel 319 van het Wet'. boek van Strafvordering, de beschuldigde of zijn raadsman de
getuige, -na zijn - getuigenis, bij
monde van de voorzitter vragen
kunnen stellen en zowel tegen hem
als tegen zijn getuigenis alles kunnen inbrengen wat tot de verdediging van de beschuldigde dienstig
kan zijn;
Dat aldus de rechten van de
verdediging niet geschonden werden
door het in het middel bedoelde
verhoor;
Dat het middel niet kan worden
Overwegende dat het middel niet aangenomen;
ontvankelijk is in zoverre het beOver het zesde middel, afgeleid uit de
trekking heeft op de vrijstelling van schending van artikel 127 van het
die gezworene, daar het hier om een Gerechtelijk Wetboek,
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hof van a;Ssisen in eisers zaak heeft waarop het Ho~ ve~1:nag acht te
voorgezeten,
slaan, evenwel met bhJkt dat, nadat
terwijl uit het dossier blijkt dat hij als het in het middel vermelde kant-:
eerste substituut van de procur·eur des schrift op het parket van de procuKonings een kantschrift van de onder- reur des Konings te Brussel ontvanzoeksrechter Preuv:eneers heeft ontvan- gen is, de heer Van de Walle, op dat
gen, welk kantschnft laatstgenoemde op ogenblik eerste substituut van de·
4 februari 1977 aan de procur~ur des
ur des Konings te Brussel;
Konings te Brussel heeft gencht en procure
.
..,
f
waarop de met de hand geschreven enige besli~~mg hee1.t g~nomen o
vermelding voorkwam « ter attentie van Op welke WlJZ€ dan OOk lS Opgetrede heer P. Van de Walle "• wat erop wijst den in de uitoefening van de strafdat de heer Van de Walle en niet een vordering wegens de litigieuze feiandere magistraat van het parket zich ten·
met het dossier bezighield en d~ heer
Overwegende dat van een rechter,
Van de Walle derh<:lv.e al.s magistraat wanneer hij vroeger in dezelfde
van het <?penbaar mmlSLene op een of zaak als magistraat van het openandere WlJZe deelgenomen heeft aan de
. .
. .
t d
k
behandeling van de zaak betreffende baar m1mstene IS opg~. re en, an
eiser :
gezegd worden dat hlJ .eventueel
niet onpartijdig zal zijn, ook al is
Ove1wegende dat naar luid van hij niet opgetreden om een persoonartikel 127 van het Gerechtelijk lijk standpunt in te nemen of een
Wetboek, « op straffe van nietigheid, bepaalde daad van vervolging of
de magistraten die als openbaar onderzoek te verrichten;
ministerie zijn opgetreden ... de
Overwegende dat alleen maar op
assisen niet mogen voorzitten ... »;
.grond van het feit dat de onderOverwegende dat de onderzoeks- zoeksrechter een kantschrift heeft
rechter in het in het middel ver- gezonden aan een magistraat van
meld kantschrift aan de procureur het openbaar ministerie met diens
des Konings vroeg hem in kennis te naam erbij, maar waaruit verder
stellen van zijn beslissing aan- niet blijkt dat deze het heeft ontgaande de aangifte van de feiten vangen of dat hij zich daardoor, al
door het parket aan .de I'ortugese was het onrechtstreeks, met de zaak
overheden betreffende een persoon
die betrokken was in de ten laste heeft beziggehouden, die magi:;;traat
niet kan worden geacht in de zaak
van eiser gelegde feiten;
te zijn opgetreden in de uitoefi:ming
Overwegende dat het enkele feit van of naar aanleiding van de
dat de onderzoeksrechter dat kant- uitoefening van zijn ambt als maschrift heeft doorgezonden niet gistraat van het openbaar minisnoodzakelijk tot de gevolgtrekking terie.
.
moet leiden dat de heer Van de
Dat in het onderhav1g geval mt de
Walle als openbaar ministerie is stukken van het dossier blijkt dat
opgetreden;
niet de eerste substituut Van de
Overwegende dat krachtens arti- Walle geantwoord heeft op het in
kel 6, § 1, van het Verdrag tot het middel vermelde kantschrift;
bescherming van de rechten van de
Dat het middel niet kan worden
mens en de fundamentele vrijhed(m aangenomen;
en het algemeen rechtsbeginsel van
En overwegende dat de substande onpartijdigheid van de rechter ti{He of op straffe van nietigheid
iedere rechter van wie men terecht voorgeschreven rechtsvorme:t?- . in
kan vermoeden dat hij niet de acht zijn genomen en de beshssmg.
onpartijdigheid aan de dag zal .leg- overeenkomstig de wet is gewezen;
gen waarop . iedere beschuld1gde
Overwegende dat de ym;gering tot
recht heeft, zich ervan dient te
onthouden aan de beslissing deel te betichting van valsheid, zelfs in de
veronderstelling. dat de feiten. die
nemen;
L

r

-744men daardoor wil bewijzen, vaststaan, niet ontvankelijk is bij
gebrek aan belang, nu de voorziening is verworpen op de hierboven
aangegeven gronden waarbij op de
eerste twee middelen is geantwoord;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening en het verzoekschrift
tot betichting van valsheid; veroordeelt eiser in de kosten.

(SOCIETE ANONYME DE PARTICIPATIONS ET
D'ETUDES, COMPAGNIE SAINT-GOBAIN PONT A
MOUSSON T. BELGISCHE STAAT - MINISTERIE
VAN FINANCIEN)
ARREST ( vertalin!l)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 mei 1978 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 15, meer in het bijzonder artikel 15, §§ 1 en 2, van de op
21 februari 1979 2" kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor- 10 maart 1964 te Brussel tussen Belgie
en Frankrijk gesloten overeenkomst tot
zitter - Verslaggever : de h. Screvens Andersluidende conclusie (1) van de h. voorkoming van dubbele belasting en tot
Velu, advocaat-generaal - Advocaat :; regeling van wederzijdse administratieve
en juridische bijstand inzake inkomstenmr. Lancaster, Brussel.
belastingen, goedgekeurd bij de wet van
14 april 1965 houdende goedkeuring van
2" KAMER - 21 februari 1979
genoemde overeenkomst, van het slotprotocol en van de bijgevoegde brieven,
INKOMSTENBELASTINGEN - INTER- welk artikel 15 werd gewijzigd bij
NATIONALE VERDRAGEN - OVEREENKOMST
artikel 1 van de te Brussel op 15 februTOT VOORKOMING VAN DUBBELE BELASTING
ari 1971 ondertekende avenant bij de
TUSSEN BELGIE EN FRANKRIJK, GESLOTEN
voormelde overeenkomst, goedgekeurd
OP 10 MAART 1964 EN GEWIJZIGD BIJ
bij de wet van 12 april 1973 houdende
goedkeuring van die avenant,
AVENANT VAN 15 FEBRUARI 1971 -ART. 15,
doordat, na te hebben vastgesteld dat
§§ 1 EN 2 - DOOR BELGIE GEHEVEN ROEde eerste eiseres, vennootschap naar
RENDE VOORHEFFING, BEPERKT TOT 10 PCT.
Frans recht met maatschappelijke zetel
VAN HET BRUTOBEDRAG VAN DE DIVIDENDEN
te Parijs, aandeelhoudster was geweest
- BEREKENING VAN HET BEDRAG VAN DIE
van de naamloze vennootschap ComVOORHEFFING.
pagnie g{merale des Conduites d'Eau
Om te berekenen of de roerende voor- met maatschappelijke zetel in Belgie, te
heffing, die in Belgie wordt geheven Luik, en genoemde eiseres de voorwaarop de door een Belgische vennoot- den vervulde om zich voor de litigieuze
schap betaalde en aan een niet- aanslagjaren te beroepen op de toepasverblijfhoudeJ· uitgekeerde dividenden, sing van voormeld artikel 15, dat gewijmeer bedraagt dan 10 pet., wat is zigd werd zoals gezegd, en in het
toegestaan bij art. 15, §§ 1 en 2, van de bijzonder op paragraaf 2a van dat artikel
·Overeenkomst tussen Belgie en waarbij tot beloop van tien pet. van het
Frankrijk tot voorkoming van dubbele brutobedrag van de door genoemde
belasting, gesloten op 10 maart 1964 en Luikse vennootschap aan de eiseres
goedgekeurd
bij
de
wet
van uitgekeerde dividenden de belasting
14 april 1965, welk artikel 15 is gewij- wordt beperkt die de Belgische Staat op
zigd op 15 februari 1971 door een die dividenden kon heffen, het arrest het
avenant, die is goedgekeurd bij de wet verhaal van de eiseressen tegen de
van 12 april 1973, moet daarbij reke- beslissing van de directeur der directe
ning worden gehouden met de vooJ·- belastingen van het gewest Luik van
heffing op het brutobedrag van de 11 februari 1977 ongegrond verklaart, en
dividenden, zonder aftrek van de reed_s het middel verwerpt waarbij de eiseresbelaste inkomsten (?).
sen deden gelden dat genoemde Luikse
vennootschap een holding was die als
.(1) Op grand van de in het zesde middel
aangevoerde omstandigheden was het openbaar ministerie van oordeel dat men terecht
kon betwijfelen of de voorzitter van het Hof
van Assisen de onpartijdigheid kon aan de dag
leggen waarop de beschuldigde recht heeft
krachtens art. 6.1, Verdrag Rechten van de
Mens en het algemeen rechtsbeginsel van de
onpartijdigheid van de rechter.

(2). Raadpl. de verwijzingen en de conclusie
O.M., verschenen in Bull. en Pass., 1979, I, 737.
Op dezelfde dag is een gelijkaardig arrest
gewezen in zake Compagnie Saint Gobain
Pont
a Mousson t. Belgische Staat
- Ministerie van Financien op voorziening in
cassatie tegen een arrest van het Hof van
Beroep te Luik van 18 mei 1978.

-745tussenpersoon de dividenden van de.,· 1974 opgeslorpt werd door de eerste
vennootschappen waarin zij een deelne- eiseres, een in Frankrijk gevestigd~
ming bezat deed toekomen bij de uitein-' vennootsehap;
delijke beneficiant ervan; die dividenden
Overwegende dat, met toepassing
weliswaar niet ten name van genoemde
Luikse vennootschap tegen het tarief van de artikelen 15.1 en 15.2 van de
van twintig pet. waren belast maar zij in Frans-Belgisehe overeenkomst van
werkelijkheid tach die belasting hadden 110- maart 1964 tot voorkoming van,
ondergaan in de loop van de verschil- ,dubbele belasting en tot regeling
lende stadia vanaf hun ontstaan tot het 'Van wederzijdse administratieve en
ogenblik dat zij uit het vermogen van juridisehe bijstand inzake inkomgenoemde Luikse vennootschap getreden stenbelastingen, die in Frankrijk
waren, de administratie die belasting belastbare _dividenden evenwel op
niet betwistte en daaruit volgde dat de grond van ·de Belgisehe wetgeving
eiseressen recht hadden op een vermindering gelijk aan het verschil tussen, ook in Belgie konden worden belast
enerzijds, de belasting van twintig pet. ten belope van maximum tien pet.
welke op hun dividenden in werkelijk- van het brutobedrag van de dividenheid was geheven hetzij ten name van den;
genoemde Luikse vennootschap, hetzij
Overwegende dat, om na te gaan
ten name van de vennootschappen,
waarin die Luikse vennootschap een of en in hoeverre ingevolge de in
deelneming bezat, en, anderzijds, het Belgie gedane inhoudingen het
door de hierboven vermelde overeen- belastingtarief van tien pet. werd
komst en de avenant toegestane maxi- bereikt, de administratie het bruto..,
mumtarief van tien pet., zulks op grand bedrag in aanmerking neemt van de
dat het verkeerd was te beweren dat door de Compagnie generale des
voor de berekening alle roerende voor- Conduites d'Eau aan de tweede
heffingen in aanmerking dienden te eiseres uitgekeerde dividenden, en
worden genomen welke bij de bron zulks na aftrek van de definitief
waren ingehouden op de door de
genoemde Luikse vennootschap gei:nde belaste inkomsten uit de effeetendividenden,
portefeuille, op welk bedrag zij vervolgens de twintig pet. voorheffing
terwijl uit de bepalingen van voormeld toepast;
artikel 15 van de Frans-Belgische overeenkomst van 10 maart 1964 zoals gewijDat de tweede eiseres van haar
zigd bij artikel 1 van de avenant van kant betoogt dat voor die bereke-'
15 februari 1971 volgt dat het geheel der ning de voorheffing van twintig pet.
roerende voorheffingen hetzij ten name moet wOrden toegepast op het bru:..
van genoemde Luikse vennootschap het- tobedrag van de dividenden zonder
zij ten name van de vennootschappen daarbij onderseheid te maken of die
waarin die Luikse vennootschap een · dividenden belast werden ten name
deelneming bezat niet meer mag bedra- van de vennootsehap Compagnie
gen dan het bij voormeld artikel 15,
paragraaf 2, bepaald tarief, in onderha- generale des Conduites d'Eau, de
vig geval tien pet., en dat de eiseressen · vennootsehap-tussenpersoon,
dan
recht hebben op een vermindering gelijk wel ten name van de vennootsehap
aan het verschil tussen de werkelijke die haar de dividenden heeft uitgegeheven twintig pet. en de door de keerd;
overeenkomst en de avenant ervan toegestane tien pet. :
Overwegende dat het noeh op
grond van de tekst van de overeenkomst noeh op grond van het.
Overwegende dat uit het bestre- beoogde doel, namelijk de voorkoden arrest volgt dat de naamloze ming van dubbele belasting, toegevennootsehap Compagnie gEmerale staan is dienaangaande de voorhefdes Conduites d'Eau, met maat- fing buiten besehouwing te laten
sehappelijke zetel te Luik, in de welke ge1nd was op het ogenblik
loop van de aanslagjaren 1971, van de toekenning van de dividen1972 en 1973 dividenden heeft uitge- den aan de vennootsehap-tuskeerd aan de tweede eiseres, die
senpersoon;

m

-746Dat in het stelsel van de overeenkomst die voorheffing moet worden
geacht te zijn geheven van de aan
de Franse vennootschap toegekende
dividenden;
Dat, om te kunnen beslissen of de
tweede eiseres, ingevolge de inhouding van de voorheffingen, de in
Belgie toegestane belasting van tien
pet. had betaald, de administratie
voor de berekening van het eventueel teveel ge!nde de voorheffingen
in . aanmerking diende te nemen
welke op het brutobedrag van de
dividenden waren ingehouden zorider daarbij de reeds belaste inkomsten af te trekken;
Dat het middel gegrondis;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding wordt ·gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing.
21 februari 1979 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Legros,
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende
conclusie van de h. Krings, advocaatgP.neraal - Advocaten : mrs. Bayart,
Fally.
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1° VERJARING-

STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- STUITING VAN DE VERJARING
- DAAD VAN ONDERZOEK- BEG RIP.

29 VERJARING-

STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- PROCES-VERBAAL TOT VASTSTELLING VAN DE UITVOERING, DOOR EEN
GEMACHTIGDE OVERHEID, VAN DE DOOR HET
OPENBAAR MINISTERIE OPGELEGDE ONDERZOEKSMAATREGEL
ONDERZOEKSDAAD
WAARDOOR DE VERJARING WORDT GESTUIT.

1• Onder daad van onderzoek waa~door

de verjaring van de strafvorde1ing
wordt gestuit wordt verstaan elke daad
van een daartoe · bevoegde overheid
strekkende om bewijzen te verzamelen
of de zaak in staat van wijzen te
brengen (1). (Art. 22 wet 17 april 1878.)

(1) Cass., 6 sept. 1978 (A.C., 1979, nr 5).

2" Het door een gemachtigde overheid
opgemaakt proces-verbaal tot vaststelling van de uitvoering van een door
het openbaar ministerie opgelegde
onderzoeksmaatregel is een daad van
onderzoek waardoor de verjaring van
de .strafvordering wordt !{estuit (2).
(Art. 22 wet 17 april 1878.)
(SANTONI)
ARREST ( vertaling)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1978
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering jegens eiser :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 21 en 22 van de
wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat, het arrest ter bevestiging van
het beroepen vonnis waarbij eiser werd
veroordeeld tot vijf jaar correctionele
gevangenisstraf wegens verscheidene
misdrijven op 14 juni, 22 november 1974
en 7 februari 1975 gepleegd, beslist dat
die misdrijven een enkel strafbaar feit
opleveren en het daarbij het door de
adjunct-commissaris van de politie te
Brussel op 31 januari 1976 opgemaakte
proces-verbaal nr. 385 dat in de
omschrijving van de tenlastelegging A
1 speciaal vermeld wordt als zijnde de
laatste dienstige daad van stuiting, in
aanmerking neemt als daad waarbij de
verjaring van de strafvordering werd
gestuit,
terwijl dat proces-verbaal waarin
geantwoord wordt op een kantschrift
van 12 januari 1976 waarbij de procureur
des Konings te · Brussel voorschreef « in
de Continental Bank na te gaan of het
biljet van tien U.S. dollar omgewisseld
werd, of anders uitgedrukt of << · Coda
Massime » voor dat biljet de tegenwaarde
in
Belgisch
geld
heeft
ontvangen >>, enkel tot doe! had te
kunnen bepalen wat er diende te worden

(2) Raadpl. Cass., 5 feb. 1973 (A.C., 1973, 559)
en, over de aard van de voorgeschreven
onderzoeksmaatregel, 4 dec. 1973 (ibid 1974
385).
. ..
•
•
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gedaan met een overtuigingsstuk van
het dossier, namelijk met het biljet van gemachtigde overheid, op vordering
tien U.S. dollar dat de genaamde « Coda van het openbaar ministerie, van
Massimo » op 27 jun,i 1974 ter omwisse- een. proces-verbaal waarbij de uitling had aangeboden aan het loket van
een agentschap van de bank waariri. op voering van de door laatstgenoemde
14 ·juni voordien was ingebroken; noch bevolen onderzoeksmaatregel wordt
voormeld kantschrift noch het daarop- vastgesteld, zodanige daad van
volgend proces-verbaal derhalve tot doel onderzoek is waardoor de verjaring
hadden bewijzen te verzamelen voor de van de strafvordering wordt gestuit;
misdrijven of de zaak in staat van
Dat het middel niet kan worden
wijzen te stellen en, a fortiori, evemnin
tot doel hadden de beklaagde voor de aangenomen;
Oven.Vegende dat de s:11bsta~WHe
rechter te brengen; die beide stukken
mitsdien geen daden van onderzoek of of op straffe van nietigheid voorgevan vervolging opleverden waardoor de schreven rechtsvormen . in· acht ·zijn
verjaring van de strafvordering kon genomen en de beslissing overeenworden gestuit in de zin van artikel 22 komstig de wet is gewezen;
·
van de wet van 17 april 1878 (scl:lending
B. In zoverre de voorziening
van dat artikel 22); nu de laatste dienstige daad van stuiting van die verjaring gericht is tegen de beslissingen op
de beschikking tot buitenvervolgingstel- de burgerlijke rechtsvorderingen
ling van de raadkamer van de Recht- jegens eiser :
bank van Eerste Aanleg te Brussel van
Overwegende dat eiser .verklaait
16 december 1975 was, welke beschik- afstand te doen · van· zijn voorzieking gegeven werd meer dan drie jaar
v66r de uitspraak van het arrest, dat ning;
arrest· de strafvordering verjaard diende
te verklaren en de beklaagde van alle
rechtsvervolging diende te ontslaan
(schending van artikel 21 van de wet van
17 april 1878} :

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorziening
tegen de beslissingen cip de burgerlijke rechtsvorderingen jegens eiser;
Overwegende dat de adjunct- verwerpt de voorziening voor het
commissaris van .de politie te Brus- overige; veroordeelt eiser in de
sel in zijn proces-verbaal nr. 385 kosten.
van 31 januari 1976 verslag doet van
21 februari 1979 2• kamer
de uitvoering van een kantschrift Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorwaarbij de procureur des Konings zitter - Verslaggever : de h. Stranard te Brussel hem verzocht onder ver- Gelijkluidende conclusie van de h.
AdDeclercq, advocaat-generaal
WlJ zmg naar een ander procesverbaal en zonder daarbij te preci- vocaat : mr. Dassesse.
seren dat die verrichting enkel tot
doel had te bepalen wat er diende te
worden gedaan met een overtuigingsstuk, « in de Continental Bank
2• KAMER- 21 februari 1979
nate gaan of het biljet van tien u.s.
dollar omgewisseld werd, of anders 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
uitgedrukt of Coda Massimo voor
ARRESTEN - STRAFzAKEN - BURGERVEROORDELIJKE RECHTSVORDERING . dat biljet de tegenwaarde in BelgiLENDE BESLISSING - VERWEER VAN DE
sche frank heeft ontvangen »;
Overwegende dat elke handeling
die uitgaat van een daartoe
bevoegde overheid en die tot doel
heeft bewijzen te verzamelen of de
zaak in staat van wijzen te bren:gen,
een -daad van onderzoek is waar-:
door de verjaring van de strafvordering wordt gestuit;

BEKLAAGDE ONBEANTWOORD GEBLEVEN NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.

IN

CASSATIE

TERMIJN ~ STRAFZAKEN; ":": BURGERLIJKE RECHtSVORDERING --'- VONNIS DAT
GEEN UITSPRAAK DOET OVER :DE BEVOEGDHEID EN DAT · ZICH. ERTOE BEPERKT DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ONTVAN-·
KELIJK TE VERKLAREN, TE BESLISSEN DAT

.!--
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ALLEEN DE BEKLAAGDE AANSPRAKELIJK IS
VOOR HET ONGEVAL EN EEN DESKUNDIGE TE
BENOEMEN - CASSATIEBEROEP !NGESTELD
V66R DE EINDBESLISSING- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

3° CASSATIE -

OMVANG - STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - VEROORDELENDE BESLISSINGEN DIE LIJDEN AAN
EINDBESLISDEZELFDE ONWETTIGHEID SING OP DE ENE RECHTSVORDERING EN GEEN
EINDBESLISSING OP DE ANDERE - CASSAT1EBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - VERNIETIGING VAN DE EINDBESLISSING - CASSATIE
DIE LEIDT TOT VERNIET1GING VAN DE NIET
DEFINITIEVE BESLISSING.

4° CASSATIE -

OMVANG - STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE- BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE
ZICH NIET OF ONREGELMATIG IN CASSAT1E
HEEFT VOORZIEN - VERNIETIGING OP HET
CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE GEVOLG T.A.V. DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ.

1o Niet gemotiveerd is de beslissing die

de beklaagde op de burgerlijke rechtsvordering veroordeelt zonder te antwoorden op een regelmatig bij conclusie voorgedragen verweer (1). (Art. 97

tegen de eerste beslissing vernietiging
van de tweede ten gevolge, zelfs indien
het cassatieberoep tegen die tweede
beslissing vooralsnog niet ontvankel1jk
is (3).
4° Wanneer de

beslissing waarbij de
beklaagde op de burgerlijke rechtsvordezing wordt veroordeeld op diens
cassatieberoep vernietigd wordt en de
burgerrechtelijk aansprakelijke pal'tij
zich niet of zich onregelmatig in
cassatie heeft voorzien, heeft de
beslissing waarbij die partij burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voo1· de veroordeling van de
beklaagde geen bestaansreden meer
(4).

(PIRON, FINA N.V. T. THUNUS, " WERGIFOSSE ,
P.V.B.A., HEUCKMES R., HEUCKMES NOEL)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 oktober 1978 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;

I. Op de voorziening van eiser,
beklaagde:
Gw.)
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
2° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep in strafzaken dat v66r de eindbe- strafvordering jegens eiser :
Overwegende dat het vonnis vastslissing is ingesteld tegen een beslissing die, op de burgerlijke rechtsvor- stelt dat het hager beroep van het
del'ing, geen uitspraak doet over een openbaar ministerie tegen de eiser, ·
geschil inzake bevoegdheid en die zich die door de politierechtbank werd
ertoe beperkt de burgerlijke rechtsvor- vrijgesproken, te laat is betekend en
dering ontvankelijk te verklaren, te die strafvordering derhalve niet
beslissen dat aileen de beklaagde aansprakelijk is voor het ongeval en een meer aanhangig is bij de correctiodeskundige te benoemen (2). (Art. 416 nele rechtbank;
Sv.)
Dat de voorziening niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
3° Wanneer de rechter, die kennis heeft
B. In zoverre de voorziening
genomen van twee burgerlijke rechtsvorderingen tegen de beklaagde, gericht is tegen de beslissingen op
beslissingen heeft gewezen die aan de vorderingen van het openbaar
dezelfde onwettigheid Jijden en de ehe
beslissing een eindbeslissing is en de
andere niet, heeft de aanneming van
het cassatieberoep van de beklaal[,de

(1) Cass., 10 okt. 1978; raadpl Cass., 27 sept.
en 30 nov. 1978 (A.C., 1976, nrs. 96, 68 en 184).
(2) Raadpl. Cass., 1 maart 1976 (A.C., 1976,
747); 7 sept. 1976 (ibid., 1977, 25), 14 maart 1978
(ibid, 1978, 829) en 8 nov. 1978 (twee arresten)
(ibid., 1979, nr. 146).

(3) Raadpl. Cass., 9 dec. 1974 en 10 maart
1975 (A.C., 1975, 421 en 768), 16 nov. 1977 en
31 maart 1978 (ibid., 1978, 310 en 862).
(4) Cass., 14 feb. 1979. Dat beginsel is ook
van toepassing voor de beslissing op de
strafvordering; (Cass., 25 jan. 1978, A.C., 1978,
625) of, meer algemeen, op de vordering van
het openbaar ministerie : Cass., 8 nov. 1978)
(A.C., 1979, nr. 146).
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Thunus en van de voor hem burger- niet had om te stoppen; dat, nu de weg
was, het normaal is dat hij op de
rechtelijk aansprakelijke personen- nat
grond geen remsporen heeft nagelaten;
vennootschap met beperkte aan- dat hij gelet op de reactietijd en zelfs
sprakelijkheid Wergifosse :
indien hij het voertuig op veertig meter
Overwegende dat eiser niet opmerkt, hij slechts een twintigtal meter
bevoegd is om zich tegen die beslis- voor dat voertuig kan beginnen te remmen; dat de snelheid van concluant
singen in cassatie te voorzien;
C In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van verweerster, de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Wergifosse, jegens eiser :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het vonnis beslist dat eiser
zijn aandacht niet voldoende hield bij.
het besturen van zijn voertuig en zijn
snelheid niet regelde naar het zicht
zodat de tegen eiser aangevoerde telastleggingen bewezen zijn op grond dat
<< Piron blijkens de controleschijf van
zijn vrachtauto sedert bijna twee uren
met een snelheid van ongeveer zestig
kilometer per uur reed; dat het weer
regenachtig en het zicht slecht was; dat
hij diende te rijden rekening houdende
met die gesteldheid van het zicht; dat hij
de stilstaande autobus ·niet opmerkte,
die hij op zulk een korte afstand volgde
dat hij zelfs niet poogde te remmen,
terwijl die bus stilstond onder de openbare verlichting en uitgerust was met de
reglementaire reflectoren; dat de autobus kon worden opgemerkt, nu eiser
voldoende ver kon zien om niet verrast
te worden >>,
terwijl eiser in zijn conclusie deed
gelden : « dat de ambtenaar van het
openbaar ministerie ter terechtzitting
verklaarde dat hij zich ter plaatse had
begeven en, in strijd met wat door
Thunus eri Wergifosse in hun conclusie
is gezegd, bevestigde dat de autobus op
de plaats van het ongeval stilstond op
een volslagen donkere plaats en voor
Piron een niet te voorziene hindernis
opleverde; dat blijkens het dossier de op
die plaats aanwezige openbare verlichting schuilging achter de reclamebrug
·van de omloop van Francorchamps; dat
men aan concluant niet kan verwijten
met zijn dimlichten te hebben gereden
terwijl hij pas tegenliggers gekruist had
die hij niet mocht verblinden; dat, zodra
concluant het stilstaande voertuig opge. merkt heeft, hij geremd heeft, helaas ·

normaal was omdat hij zestig kilometer
per uur reed terwijl de snelheid op die
plaats slechts beperkt is tot negentig
kilometer per uur; dat concluant kennelijk stond voor een niet te vootziene
hindernis en men hem geen enkele fout
kan verwijten >>; het vonnis door zijn
beslissing aldus met redenen te omkleden niet antwoordt op de omstandige
conclusie van eiser :

Overwegende dat het vonnis met
geen enkele overweging antwoordt
op het in het middel vermelde
verweer, waarbij eiser met name
aanvoerde dat de autobus stilstond
« op een volslagen donkere plaats »,
dat de op die plaats aanwezige
openbare verlichting
schuilging
achter de reclamebrug van de
omloop van Francorchamps en hij
· geremd had « helaas zonder succes,
daar hij niet de materiele tijd had
gehad om te stoppen », gelet met
name op de afstand waarop hij het
voertuig voor hem had opgemerkt
en de reactietijd;
Dat het middel gegrond is;
D. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de burgerlijke rechtsvorderingen
van Roland Heuckmes en de echtgenoten
Heuckmes-Noel
jegens
eiser :
Overwegende dat het vonnis, hoewei het beslist dat eiser aileen
aansprakelijk is voor het ongeval,
de burgerlijke rechtsvordering van
Roland Heuckmes aanneemt, een
geneesheer-deskundige aanwijst en
zijn beslissing voor het overige alsook voor wat de rechtsvordering van
de
echtgenoten Heuckmes-Noel
betreft aanhoudt;
Overwegende dat die beslissingen
geen eindbeslissingen -zijn in de zin
van artikel416 van het Wetboek van
Strafvordering en geen uitspraak
doen over een l;>evoegdheidsgeschil;

-750Dat de voorziening te vroeg is ·waarbij eiseres, als burgerrechtelijk
aansprakelijke partij voor eiser, met
ingesteld en niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, evenwel, de hem hoofdelijk wordt veroordeeld
vernietiging van de beslissing op de tot betaling van schadevergoeding
burgerlijke rechtsvordering van de aan de personenvennootschap met
personenvennootschap met beperkte beperkte aansprakelijkheid Wergiaansprakelijkheid Wergifosse de fosse alsook de beslissingen die op
vernietiging meebrengt van de niet de burgerlijke rechtsvorc;leringen
definitieve beslissingen, die op van Roland Heuckmes en de echtdezelfde onwettigheid gesteund zijn genoten Heuckmes-NoEH ten aanen gewezen zijn op de burgerlijke zien van eiseres gewezen zijn, hun
rechtsvorderingen
van
Roland bestaansreden verliezen;
HI. Op de voorziening van eiseres,
Heuckmes
en de
echtgenoten
burgerlijke partij :
Heuckmes-Noel;
A. In zoverre de voorziening
II. Op de voorziening van eiseres, gericht is tegen de beslissingen op
burgerrechtelijk aansprakelijke par.:.. de vorderingen van het openbaar
tij :
ministerie jegens Thunus en de
A. In zoverre de voorziening personenvennootschap met beperkte
gericht is tegen de beslissing. op de aansprakelijkheid W ergifosse :
vordering van het openbaar mini?
Overwegende dat, nu eiseres niet
sterie jegens eiseres :
werd veroordeeld in de kosten van
Oyerwegende dat het vonnis vast- die vorderingen, zij niet bevoegd is
stelt dat die vordering niet meer om zich tegen die beslissingen in
aanhangig is bij de correctionele cassatie te voorzien;
rechtbank;
B. In zoverre de voorziening
Dat de voorziening niet ontvanke- gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke
rechtsvordering van
lijk is bij gebrek aan belang;
eiseres
:
B. In zoverre de voorziening
Overwegende dat uit de stukken
gericht is tegen de beslissingen op
de vorderingen van het openbaar waarop het Hof vermag acht te
ministerie jegens de beklaagde Thu- slaan niet blijkt dat eiseres haar
nus en voor hem burgerrechtelijk voorziening heeft doen betekenen
aansprakelijke
personenvennoot,. aan de partijen tegen wie zij gericht
schap met beperkte aansprakelijk- is;
heid Wergifosse :
Dat de voorziening derhalve niet
Overwegende dat eiseres niet ontvankelijk is;
bevoegd is om zich tegen die beslisOm die redenen, en zonder dat er
singen in cassatie te voorzien;
C. In zoverre de voorziening grond is tot toetsing van het eerste
gericht is tegen de beslissingen op middel, dat niet tot een ruimere
de burgerlijke rechtsvorderingen cassatie of tot een cassatie zonder
verwijzing zou kunnen leiden, verjegens eiseres :
nietigt het bestreden vonnis in
Overwegende dat uit de stukken zoverre daarbij uitspraak wordt
waarop het Hof vermag acht te gedaan over de burgerlijke rechtsslaan niet blijkt dat eiseres haar vorderingen van de personenvenvoorziening heeft doen betekenen nootschap met beperkte aansprakeaah de partijen tegen wie zij gericht lijkheid Wergifosse, Roland Heuckis;
mes en de echtgenoten HeuckmesDat de voorziening derhalve niet Noel jegens eiser en over de aan de
ohtvankelijk is;
rechtsvordering van de personenOverwegende dat, evenwel, door vennootschap met beperkte aande hierna uitgesproken vernietiging sprakelijkheid Wergifosse verbonop eisers voorziening de beslissing gen kosten; verwerpt de voorzienin-
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gen voor het overige, met dien
afdeling, ·kan de commissie tot
bescherming van de maatschappij de
verstande dat de beslissing waarbij
wedempneming van de betrokkene in
eiseres burgerrechtelijk aansprakeeen door haar aangewezen inrichting
lijk wordt verklaard haar bestaansslechts gelasten als zij in haar beslis~
reden verliest; beveelt dat van dit
sing vaststelt dat de voorwaarden voor
arrest melding zal worden gemaakt
de wederopneming vervuld zijn {2).
op de kant van de gedeeltelijk
(Art. 20 Wet Besch. Maatsch.)
vernietigde beslissing; veroordeelt
(LEONARD)
iedere eiser in een vierde van de
kosten van zijn voorzienihg; laat het
ARREST ( vertaling)
overige van de kosten ten laste van
de Staa:t; verwijst de aldus beperkte
RET HOF; ~ Gelet op de bestrezaak naar de Correctionele Recht- den beslissing, op 11 januari cl979
bank te Luik, zitting houdend in gewezen door de com:tnissie tot
.hoger beroep.
bescherming van de maatschappij
bij de psychiatrische afdeling van
21 februari 1979 2• kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor- de gevangenis te Vorst;
zitter - Verslaggever : · de h. Sace Overwegende dat, hoewel de comaelijkluidende conclusie van de h. missie tot bescherming van de
Advo- maatschappij van oordeel was « niet
Declercq, advocaat-generaal caat: mr. Ansiaux.
in staat te zijn uitspraak te doen
over het lot van de gei:nterneerde »
en de zaak sine die heeft uitgesteld,
zij besliste « dat de voorwaarden
2• KAMER- 21 februari 1979
voor de reclassering van de ge1nterIN
CASSATIE neerde niet meer vervuld zijn »;
1° VOORZIENING
Dat aldus de commissie in werke- BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBElijkheid beveeit dat de gei:nterROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAneerde bij toepassing van artikel 20
KEN - COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN
DE MAATSCHAPPIJ BESLISSING TOT
van .de wet tot bescherming van de
WEDEROPNEMING VAN EEN OP PROEF IN
maatschappij opnieuw zou worden
VRIJHEID GESTELDE GEINTERNEERDE opgenomen;
ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.
Overwegende dat eiser tegen derbeslissing cassatieberoep
2° BESCHERMING VAN DE MAAT- gelijke
SCHAPPIJ (WET TOT) - BESLISSING mag instellen;
VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN
DE MAATSCHAPPIJ, WAARBIJ DE WEDEROPNEMING VAN EEN OP PROEF IN VRIJHEID
GESTELDE GEINTERNEERDE WORDT GELAST
- WETTIGHEID- VOORWAARDEN.

1• De beslissing van de commissie tot

bescherming van de maatschappij dat
een op proef in vrijheid gestelde
gei'nterneerde weder dient te worden
opgenomen, staat voor cassatieberoep
open (1). (Art. 609 Ger.W.; art. 20 Wet
Besch. Maatsch.)
·
2° Wanneer een op pmef in vrijheid

gestelde gei'nterneerde op vordering
van de procw·eur des Konings weder
opgenomen is in een psychiatrische

(1) Cass., 20 sept. 1976 (A.C., 1977, 78).

Over het middel, ambtshalve .afgeleid
uit de schending van. artikel 20, tweede
lid, van de wet van 1 juli 1964 tot
bescherming van de maatschappij tegen
de abnormalen en de gewoontemisdadigers.

Overwegende dat de bestreden
beslissing er enkel op wijst « dat de
ge1nterneerde verklaard heeft niet
te willen verschijnen voor de. cotnmissie; dat .de voorwaarden voor de
reclassering van de ge1nterneerde
niet meer vervuld zijn, nu tegen
betrokkene een door de procureur

(~) Cass~, 2.8 nov. 19'78 (A.C., 197~, nr. 178),

-752VERWEERDER OF VEROORDELlNG VAN DE
des Konings te Brussel gevorderd
ElSER TEN VOORDELE VAN DE VERWEERDER
onderzoek werd inge!lteld wegens.
- NIET-ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.
diefstallen, welk onderzoek thans
nog aan de gang is », zonder daarbij 3° RECHTERLIJKE
ORGANISATIE
in haar beslissing vast te stellen dat
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING
in de gedragingen of de geestestoeALVORENS RECHT TE DOEN LATERE
stand van eiser een gevaar voor de
BESLISSING OVER DE GEGRONDHEID VAN DE
maatschappij waarneembaar is, met
VORDERING - BESLISSING DIE NIET DOOR
name dat hij de hem opgelegde
DEZELFDE RECHTERS MOET WORDEN GEWE.voorwaarden niet in acht neemt;
ZEN.
Overwegende dat de beslissing 4° RECHTERLIJKE
ORGANISATIE
aldus niet nader bepaalt of de
_;_ SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING
voorwaarden al dan niet vervuld
VAN HEROPENING VAN DE DEBATTEN OVER
zijn om de gei:nterneerde opnieuw
EEN ONDERWERP DAT ZIJ VASTSTELT op te nemen; dat de beslissing
LATERE BESLISSING DIE UITSPRAAK DOET
derhalve niet wettelijk verantwoord
OVER DE VORDERING ZELF - BESLISSING
is;
DIE DOOR DEZELFDE RECHTERS MOET WOR-

.Om die redenen, en zonder dat er
:grond bestaat tot toetsing van de
middelen ve.rvat in de ter griffie van
het Hof op 16 januari 1979 en
12 februari 1979 ingekomen brieven
van eiser, welke middelen niet zouden kunnen leiden tot een cassatie
zonder. verwiJZlllg, Vernietigt de
bestreden beslissing; beveelt dat
van dit arrest melding wordt
gemaakt op de kant van de vernietigde. beslissing; verwijst de zaak
naar de anders samengestelde com.missie tot bescherming van de
maatschappij bij de psychiatrische
afdeling van de gevangenis te Vorst.
februari 1979 2" kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Bosly Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-gene:raal.
21

DEN UITGESPROKEN OF DOOR DE RECHTERS
VOOR WIE DE DEBATTEN. VOLLEDIG WORDEN
HERNOMEN.

5° TUSSENKOMST -

CASSATIEGEDING - VORDI!<RING TOT BINDENDVERKLARING VAN HET
ARREST DOOR DE ElSER TOT CASSATIE INGEONTVANKELIJKHEID VOORSTELD WAARDE.

1" Het openbaar ministerie bij het Hoi

van Cassatie dat een middel van
niet-ontvankelijkheid ambtshalve opwerpt tegen . een cassatieberoep in
burgerlijke zaken moet daarvan vooraf
bij gerechtsbrief kennis geven aan de
advocaten van de partijen (1). (Art.
1097 Ger.W.)
2" Niet ontvankelijk is het cassatiebe-

roep van een partij tegen een andere
partij met wie zij v66r de feitenrechter
geen geding heeft gevoerd en ten bate
van wie de bestreden beslissing geen
verooi·deling ten Jaste van de eiser
uitspreekt (2).
3"

1• KAMER - 22 februari 1979

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

- MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEIDBURGERLIJKE ZAKEN- MIDDEL VAN NIETONTVANKELIJKHEID DOOR HET OPENBAAR
MINlSTERlE OPGEWORPEN- KENNlSGEVING.

- PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATlE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE CASSATlEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD - BURGERLIJKE ZAKEN - GEEN GEDING V66R DE
FElTENRECHTER TUSSEN DE ElSER EN DE

BURGERLIJKE

ZAKEN -

lngevolge art. 779 Ger. W: Behoeft een
vonnis, dat, na een vonnis alvorens
recht te doen in dezelfde zaak wordt
gewezen, niet te worden uitgesproken
door dezelfde rechters als degenen, die·
tijdens de debatten v66r - en bij de
uitspraak van - dit vonnis alvorens
recht te doen, zitting hebben gehad (3).

(1) Cass., 21 sept. 1979 (A.C., 1979. nr. 52.\
(2) Cass., 8 dec. 1977 (A.C., 1978, 422).
(3) Cass., 22 april 1977 (A.C., 1977, 873).

-753rechten van verdediging, en ook, voor
zover als nodig, van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het vonnis werd uitgesproken
door mevrouwen Wrzesinski-Couturier,
ondervoorzitter, en de la Vallee Poussin,
en door de heer Lhoir, rechters,
terw1jl een vonnis van 13 juni 1977 in
dezelfde zaak, waarbij de heropening
5o Een door de eiser in cassatie inge- van de debatten werd bevolen maar dat
stelde vordering tot bindendverklaring in zijn motieven reeds gedeeltelijk kenvan het arrest is niet ontvank~Jijk, nis had genomen van de grond van het
wanneer die eiser niet doet blijken geschil, uitgesproken werd door de
van enig belang om het arrest bindend heren De Pre en Lhoir en mevrouw de
te doen verklaren voor de in tussen- la Vallee Poussin, rechters;
komst opgemepen partijen (1).
de beslissing aldus niet werd gewezen
door de magistraten die alle zittingen
(ONDERNEMINGEN AMELINCKX N.V.
over de zaak hebben bijgewoond,
T. DEFAYS INTERIM N.V.)
waaruit volgt dat zij de wettelijke
ARREST ( vez·taling)
bepalingen en het algemeen rechtsbeginsel, die in het middel worden bedoeld,
HET HOF;- Gelet op het bestre- heeft miskend :
den vonnis, op 18 oktober 1977 in
Overwegende dat artikel 97 van
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te de Grondwet niets uitstaande heeft
met de door het middel aangevoerde
Brussel;
grief; dat die grief, in zoverre hif
I. In zoverre de voorziening tegen afgeleid is uit de schending van dat
artikel, niet ontvankelijk is;
verweerster gericht is :
Overwegende dat, volgens artiOver het middel van niet-ont- kel 19 van het Gerechtelijk Wetvankelijkheid, door het openbaar minis· hoek, het vonnis dat in de zaak op
terie ambtshalve opgeworpen tegen de.
voorZlemng en waarvan laatstgenoemde 13 juni 1977 op tegenspraak ten
overeenkomstig artikel 1097 van het aanzien van alle partijen werd
Gerechtelijk Wetboek aan de advocaten gewezen door de rechtbank van
van de partijen kennis heeft gegeven :
eerste aanleg, samengesteld uit de
heer De Pre, mevrouw de la Vallee
Overwegende dat nu eiseres voor Poussin en de heer Lhoir, een
de feitenrechter geen geding heeft eindvomiis is in zoverre het eisers
gevoerd met verweerster en nu ten hager beroep en verweersters incivoordele van verweerster geen ver- denteel hager beroep aanneemt en
oordeling tegen eiseres is uitgespro- beslist dat de genoemde zaak,
ken, de voorziening niet ontvanke- betrekkelijk de bijdrage in de
lijk is;
gemeenschappelijk lasten van het
Overwegende evenwel dat ten gebouw « Residence Conscience »
deze zowel eiseres als verweerder die verweerster van verweerder
verweerster tot bindendverklaring. vraagt en betrekkelijk de oproepi:p.g
van het arrest hebben opgeroepen;
tot vrijwaring van eiseres door verweerder, niet behoeft gevoegd te
II. In zoverre de voorziening worden bij een voor het Hof van
gericht is tegen verweerder :
Beroep te Brussel aanhangig geschil
Over het middel, afgeleid uit de schen- dat betrekking heeft op een vordeding van artikel 779 van het Gerechtelijk ring tot on~binding van de verkoop
Wetboek en van het algemeen rechtsbe- door eiseres aan verweerder van
ginsel inzake de eerbiediging van de appartementen in dat gebouw; dat
dit vonnis werd gewezen alvorens
recht te doen in zoverre het de
(1) C~ss., 17 april 1975 (A.C., 1975, 908).
. heropening van de dehatten beveelt
4° Na een beslissing van heropening van

de debatten over een onderwerp dat
zij vaststelt, moet de beslissing over de
grond van de zaak worden uitgesproken door de rechters die de vorige
terechtzittingen hebben bijgewoond of
anders do01· de rechters voor wie de
debatten volledig zijn hernomen.

I

-754met aanduiding, overeenkomstig
artikel 775 van het Gerechtelijk
Wetbo~k, van het onderwerp waarover de partijen zullen moeten
gehoord worden en in zoverre het
de kosten aanhoudt;
Overwegende dat op de voor de
heropening van de debatten bepaalde terechtzitting van 27 september 1977 aanwezig waren mevrouw
Wrzesinski-Couturier, ondervoorzitter, mevrouw de la Vallee Poussin
en de heer Lhoir, rechters, en dat
de partijen op die terechtzitting
verschenen zijn en gepleit hebben
en dat de debatten gesloten werden
verklaard; dat het vonnis op
lB oktober 1977 door die magistraten werd gewezen;
Overwegende dat het vonnis,
ingevolge artikel 779, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, enkel kan
gewezen worden door rechters die
aHe zittingen over de zaak hebben
bijgewoond; dat die bepaling op
straffe van nietigheid is voorgesch,reven;
Overwegende dat in beginsel de
genoemde bepaling niet vereist 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;
Overwegende evenwel dat zulks
niet geldt na een vonnis dat de
heropening van de debatten beveelt
om de partijen te horen over een
onderwerp dat het vaststelt; dat het
in dat geval de voortzetting van de
vroegere debatten betreft doch
enkel aangaande het door de rechter vastgestelde onderwerp;
Dat het vonnis, wanneer het
rechtscollege niet is samengesteld
uit de rechters die de vorige
terechtzittingen hebben bijgewoond,
door het rechtscollege in zijn
nieuwe samenstelling enkel regelmatig kan gewezen worden als de
debatten voor dat fechtscollege volledig worden hernomen;

Overwegende dat uit de regelmatig aan het Hof voorgelegde stukken
niet blijkt dat de debatten ,ten deze
volledig zijn hernomen voor het
nieuwe college;
Dat het middel gegrond is in
zoverre het is afgeleid uit de schending van artikel 779 van het
Gerechtelijk Wetboek;
En overwegende dat noch eiseres
noch verweerder aantonen dat zij
belang hebben bij de bindendverklaring van het arrest ten aanzien
van de naamloze vennootschap
Gerim;
Om die redenen, vernietigt het
'bestreden vonnis in zoverre het
uitspraak doet over verweerders
rechtsvordering tot vrijwaring tegen
eiseres; verwerpt de voorziening
voor het overige; verwerpt de vorderingen tot bindendverklaring van
het arrest, beveelt dat van dit arrest
melding wordt gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerder
in de kosten van zijn oproeping tot
tussenkomst en tot bindendverklaring van het arrest; houdt de overige kosten aan en zegt dat de
feitenrechter erover zal beslissen;
verwijst de aldus l:1eperkte zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting houdend in
hoger beroep.
22 februari 1979 1" kamer Voorzitter : de h. Meeus, wnd. vooriitter
Verslaggever : baron Vin9otte Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal Advocaten :
mrs. Hutzler, Dassesse.
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1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

- MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEIDBURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL VAN NIETONTVANKELIJKHEID DOOR HET OPENBAAR
MINISTERIE OPGEWORPEN - KENNISGEVING.
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-755BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE CASSAT!EBEROEP KAN
WORDEN INGESTELD - ADOPTIE -'· CASSATIEBEROEP DOOR DE NATUURLIJKE MOEDER
VAN DE GEADOPTEERDE INGESTELD TEGEN
HET OPENBAAR MINISTERIE DAT ENKEL EEN
ADVIES HEEFI' GEGEVEN- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN PERSONEN
BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN
WORDEN INGESTELD - ADOPTIE - PROCEDURE VOOR DE RECHTER - VOORZIENING
DOOR DE NATUURLIJKE MOEDER INGESTELD
TEGEN DE GEADOPTEERDE MINDERJARIGE
DIE DE LEEFTIJD VAN VIJFTIEN JAAR HEEFT
BEREIKT - NIET ONTVANKELIJK CASSAT!EBEROEP.

4° ADOPTIE-

TOESTEMMING VAN DE GEADOPTEERDE DIE DE LEEFTIJD VAN VIJFI'IEN
JAAR NIET HEEFI' BEREIKT OP HET OGENBLIK VAN DE SLUITING VAN DE DEBATTEN,
DOCH DIE LEEFTIJD HEEFT BEREIKT OP DE
RECHTER DIE
DAG VAN DE UITSPRAAK HEROPENING VAN DE DEBATTEN NIET
BEVEELT OM. DIE TOESTEMMING TE VRAGEN
-GEVOLG.

4° Als een minderjarig 'geadopteerde de

Jeettijd van vijttien jaar niet had
bereikt op het ogenblik van de sluiting
van de debatten, maar die Jeettijd had
bereikt op de dag van de uitspraak1 is
zijn instemming vereist; afwezigheid
van instemming wordt gesanctioneerd
met nietigheid van de adoptie {3).
(Artt. 348, § 3,. 353, §§ 3 en 5, en 369,
tweede lid B.W.)

p...

(V ...
J ... T. V.D.A., H... S..., V... D... J ... , DE
PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BRUSSEL)
ARREST ( vertafing)

HET HOF; - Gelet op het bestre;.
, den arrest, op 9 februari 1978 door
de jeugdkamer van• het · Hof van
Beroep te Brussel gewezen;
I. In zoverre de voorzienirig
gericht is tegen de procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te
Brussel :
·

Over
het
middel
van
nietontvankelijkheid dat door het openbaar
ministerie ambtshalve tegen de voorzie'lo Het openbaar ministerie b1j het Hot ning is opgeworpen en waarvan door
van Cassatie dat een middel van laatstgenoemde kennis werd gegeven
niet-ontvankelijkheid ambtshalve op- aan de advocaten van de partijen, over~
werpt tegen een voorziening in bur- eenkomstig artikel 1097 van het Gerechgerlijke zaken moet daarvan vooraf, telijk Wetboek:
bij gerechtsbrief, kennis geven aan de
Overwegende dat, nu de procuadvocaten van de partijen (1).
reur-generaal bij het Hof van
(Art. 1097, Ger.W.).
2° Niet ontvankelijk is het cassatiebe-

Beroep te Brussel in die zaak enkel
een advies heeft gegeven en voor .de
feitenrechter geen partij was, cie
tegen hem gerichte voorziening niet
ontvankelijk is;

roep dat de natuurlijke moeder van de
geadopteerde heeft ingesteld tegen de
procureur-generaal bij het hot van
beroep, die enkel een advies heeft
gegeven en dus geen partij was voor
II. Over het middel van niefde teitenrechter.
·
ontvankelijkheid dat tegen de voorzie3° Niet ontvankelijk is het cassatiebe- ning is opgeworpen door de verweerders
roep dat de natuurlijke moeder van de Albert Van Dorpe en zijn echtgenote
geadopteerde tegen die geadopteerde Suzanne Hans, en hieruit afgeleid dat de
heett ingesteld, nu de minderjarige voorziening gericht is tegen Jean-M;uie
geadopteerde, ook al had h1j de leet~ Van Dorpe W!larvan de adoptie door het
tijd van vijftien jaar bereikt, niet arrest wordt uitgesproken :
persoonlijk in de adoptieprocedure
voor de rechter kon optreden en geen prat. dr. beige, dl. V, v" Filiation adoptive,
partJ.j in het geding was (2).
nr: 238 en MALLIE, L'adoption nouvelle et ses
(1) Cass., 21 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 52) en
het vorige arrest.
(2) Raadpl. CANIVET, Annales du notariat et
de l'enregistrement, 1969, nrs. 68 en 78; Rep.

anomalies, J.T. 1970, 921, nr. 31.
(3) Raadpl. CANIVET, Aiwales f}u notariat et
de ]'enregistrement, 1969, nr. 49, blz, 215;
VAN MALDEREN, Adoptie en wettiging van de
adoptie, nr. 350, blz. 253; ·MAILLIE, L'adoption
nouvelle et. ses anomalies, J.T. 11)70, blz.. 521,
nr. 4.

-

-:-:- 756 Overwegende dat de geadopteerde
minderjarige, zelfs wanneer hij
meer dan vijftien jaar oud is, niet
persoonlijk kan optreden in de contentieuze
rechtspleging · inzake
adoptie en geen partij is in het
proces;
Dat
het
middel
van
nietontvankelijkheid gegrond is;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 6, 348, inzonderheid §§ 3, 353, inzonderheid § 3 en 5, 355,
368, inzonderheid § 4, 369, 1131 van het
Burgerlijk Wetboek, 772, 774, 1068 van
het Gerechtelijk Wetboek, 57, 58 van de
wet van 8 aprU 1965 op de jeugdbescherming en 97 van de Grondwet,
dooi'dat het arrest, nu de debatten
voor het hof van beroep op 24 november
1977
werden
gesloten,
op
9 februari 1978 de adoptie uitspreekt van
de minderjarige Van Dorpe Jean-Marie
Albert Emile, geboren te Bergen op
24 januari 1963, door de verweerders sub
1" en 2",
·
terwijl de genoemde minderjarige op
24 januari 1978 de leeftijd van vijftien
jaar had bereikt; -naar luid van
artikel 348, § 3, van het Burgerlijk
;Wetboek indien een minderjarige ge-adopteerde de leeftijd van vijftien jaar
heeft bereikt, ook zijn persoonlijke toestemming vereist is, en naar luid van
artikel 353, §§ 3 en 5, van hetzelfde
·wetboek, -de verschijning in raadkamer
ter bespreking van de adoptie moet
worden gelast van de te adopteren
~ersoon, indien hij de leeftijd van vijf;ien jaar heeft bereikt en niet onbetWaam verklaard is, die voorwaarden en
rormvereisten van openbare orde even!ens door de rechter in hoger beroep
noeten worden nageleefd, zoals met
lame blijkt uit artikel 369, tweede lid,
r~m het Burgerlijk Wetboek, aangezien
1et geschil zelf aanhangig is bij de
·echter in · hoger beroep ingevolge
trtikel 1068 van het Gerechtelijk WetlOek; krachtens artikel 369, tweede lid,
ran het Burgerlijk Wetboek, de eis tot
vettiging door adoptie enkel kan worden
_•eranderd in een eis tot adoptie mits het
dnd .dat de leeftijd van vijftien jaar
1eeft bereikt en niet onbekwaamver.:.
daard is zijn\nstemming betuigt; bijge•olg, 1". door de. subsidiaire eis aan te
1emen en daardoor de verandering van
le oorspronkelijke eis tot wettiging door
tdoptie in een eis tot- adoptie van een
ninderjarige die de leeftijd van vijftien

jaar had bereikt en niet onbekwaamverklaard was, zonder de instemming van
de genoemde minderjarige met die verandering vast te stellen, het arrest de in
het middel bedoelde bepalingen schendt
en inzonderheid artikel 369, tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek, en
2" door de adoptie van de genoemde
niet-onbekwaamverklaarde minderj arige
van meer dan vijftien jaar .uit tespreken
zonder vast te stellen dat hij persoonlijk
ingestemd had met zijn adoptie en
zonder de heropening van de debatten
en zijn verschijning in de raadkamer te
bevelen om de adoptie te bespreken, het
arrest de in het middel bedoelde beJ(alingen schendt :
Overwegende dat, krachtens artikel 348, § 3, van het Burgerlijk
Wetboek, indien een minderjarige
geadopteerde de leeftijd van vijftien
jaar heeft bereikt, ook zijn persoonlijke toestemming vereist is;
Dat de adoptie bij gebreke van
die toestemming nietig is;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest volgt dat de
geadopteerde
Jean-Marie
Van
Dorpe bij de uitspraak de leeftijd
van vljftien jaar had bereikt; dat uit
de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan niet blijkt dat de
toestemming van de geadopteerde
werd verkregen;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening in zoverre zij gericht is
tegen de procureur-generaal bij het
Hof van Beroep te Brussel en tegen
Jean-Marie Van Dorpe; vernietigt
het bestreden arrest voor het overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt eiseres in de kosten van
de betekening van de -voorziening
aan de procureur-generaal bij het
Hof van Beroep te Brussel · en aan
Jean-Marie Van Dorpe, · houdt de
overige kosten aan en zegt dat de
feitenrechter erover zal besli~sen;
verwijst ·de zaak naar de jeugdkamer van het Hof van Beroep te
Bergen.
·
·
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- Verslaggever : de h. Closon - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Simont, Dassesse.

1" KAMER- 23 februari 1979

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

. - MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELJJKHEIDBURGERLIJKE ZAKEN- MIDDEL VAN NIETONTVANKELIJKHEID OPGEWORPEN DOOR
HET OPENBAAR MINISTERIE - KENNISGEVING.

2° VOORZIENING

IN .

CASSATIE

BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD - BURGERLIJKE ZAKEN - OP EEN VERSCHR!JVING IN
HET ARREST GEGROND CASSATIEBEROEP
DAT AAN DAT ARREST EEN BESLISSING TOESCHRIJFr DIE RET NIET BEVAT- VERBETERING DOOR RET HOF VAN CASSATIE - NIET
ONTVANKEL!JK CASSATIEBEROEP.

3° CAS SATIE -

BEVOEGDHEID - BURGERLIJKE ZAKEN VERSCHRIJVING IN DE
BESTREDEN BESLISSiNG :__ RET HOF KAN DIE
VERSCHRIJVING VERBETEREN.

4° MNSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST) - SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOUTEN VAN
VERSCHEIDENE PERSONEN IEDER VAN
HEN IS TA.V. DE BENADEELDE GEHOUDEN
TOT VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING.

5° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
• - VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE DADER
VAN EEN ONGEVAL, DIE ALLEEN AANSPRAKELIJK IS VERKLAARD EN VEROORDEELD IS TOT
VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING - VOORZ!ENING TEGEN DE BENADEELDE GERICHT M!DDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFr OP
DE BESLISSING DAT EEN DERDE NIET AANSPRAKELIJK IS- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

WEGEN WEGEN DIE LOPEN OVER DE
GEMEENTE EN WAARVAN DE POL!TIE OVER
RET WEGVERKEER AAN DE GEMEENTEOVERHEDEN IS ONTTROKKEN - GRENZEN.

8° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST) - VERKEERSONGEVAL- FOUT VAN DE BELG!ScHE STAAT EN,
EVENTUELE FOUT VAN DE GEMEENTE _::
GEEN OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE
EVENTUELE FOUT VAN DE GEMEENTE EN DE
ScHADE- VALT NIET AF TE LEIDEN UIT DE
ENKELE OMSTANDIGHEID DAT, ZONDER DE
FOUT VAN DE BELGISCHE STAAT, RET ONGEVAL ZicH NIET ZOU HEBBEN VOORGEDAAN.

1• Indien het openbaar ministerie b1j bet

Hoi van Cassatie een middel van
niet-ontvankelijkheid opwerpt tegen
een voorziening in burgerlijke zaken,
moet het daarvan voorai kennis geven
aan de advocaten van pal'tijen (1) (Art.
1097 Ger.W.)
2• Als het Hof een veischrijving in lie,t

bestreden arrest die duidelijk blijkt uit
de context ervan verbetert, dan is niet
ontvankelijk het op die verschl'ijving
gegronde cassatieberoep dat aldus aan
dat al'l'est een beslissing toeschrijit die
het niet bevat.
3• Bij de beoordeling van het cassatiebe-

l'Oep kan het Hoi een verschnjving in
de bestreden beslissing verbeteren die
duideljk uit de context ervan blijkt (2).

4• Wanneer door de respectieve iouten

van verscheidene personen schade is
veroorzaakt, is ieder van hen t.a. v. de
beiladeelde gehouden tot volledige
schadevergoeding (3). (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
5• Niet

ontvankelijk, bij gebrek aan
belang, is het middel dat, tot staving
van een voorziening welke tegen de
benadeelde van een ongeval is gericht
door degene die aileen aansprakelJjk
is verklaard en veroordeeld is tot
volledige schadevergoeding, wanneer
het slechts betrekking heeft · op de
beslissing dat een derde geen iout

6° TUSSENKOMST

BURGERLIJKE
ZAKEN - cASSATIEGEDING - VORDERING
TOT .BINDENDVERKLARING VAN RET ARREST,
DOOR DE ElSER INGESTELD - VERWERPING
VAN DE VOORZIENING- VORDERING ZONDER
,BELANG.

(1) Cass., 27 mei 1977 (A.C., 1977, 996) en
21 sept. 1978, supra (ibid, nr. JZ).
(2) Raadpl. Cass., 29 nov. 1976 (A.C., 1977,

7° WEGEN' -

GEMEENTEOVERHEDEN VERPLicHTING TE ZORGEN VOOR DE VEILIGHEID VJ\N RET VERKEER OP DE .OPENBARE

350).

(3) Cass., 12 april 1978 (A.C., 1978, 923).

-758heeft bef{aan. die in oorzakeljjk verbqnd staat met het ongeval (1). (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
6° Verwerping van de voorziening ont-

beslissing waarbij het arrest de vordering · tot vrijwaring van eiser tegen
verweerster afwijst, niet ontvankelijk is,
bij gebrek aan belang;

neemt aile belang aan eisers vordering
tot bindendverkla1ing van hat arrest(2).

Overwegende dat uit geen stuk
waarop het Hof vermag acht te
slaan blijkt dat eiser een vordering
7° Het feit dat de politie over het tot vrijwaring tegen verweerster, de
wegverkeer, voor zover die politie Stad Oostende, heeft ingesteld;
toepasselijk is op blijvende of perioOverwegende dat uit de context
dieke toestanden, krachtens art. 10 van het arrest en uit de stukken
Wegverkeerswet niet valt onder de
.bepalingen van de decreten van 14 en waarop het Hof vermag acht te
22 dec. 1789 en van 16 en 24 aug. 1790, slaan blijkt dat de passus van het
ontslaat de gemeenteoverheden niet arrest waarbij het beroepen vonnis
van de yerplichting te zorgen voor de wordt bevestigd « waar het de eis in
veiligheid van het verkeer op de vrijwaring « tegen » de Stad Oostgedeelten van die wegen welke over ende afwijst ''• een materiele verhet grondgebied van de gemeente schrijving is voor « de eis in vrijwaIo.pen (3).
ring « van » de Stad Oostende », die
immers, zoals het arrest het vast8° Wanneer bij een verkeersongeval de
Belgische. Staat en eventueel de stelt, wei een vordering in vrijwagemeente een fout hebben begaan, ring tegen eiser had ingesteld;
kan de rechter de afwezigheid van
Dat de voorziening mitsdien, in
uorzakelijk verband tussen de even- zoverre zij gericht is tegen de
tuele · fout van de gemeente en de
schade tim gevolge van het ongeval beslissing waarbij « de door eiser
niet afleiden uit de enkele omstandig- tegen verweerster » ingestelde vorheid dat, zonder de fout van de dering tot vrijwaring wordt afgewe:..
B.elgische Staat, het ongev<Jl zich niet zen, geen voorwerp heeft;
zou hebben voorgedaan (4).
Overwegende voor het overige dat
eiser tegen verweerster, de Stad
(BE;LGISCHE STAAT - MINISTER VAN OPENOostende, .voor de feitenrechter
BARE WERKEN T. DUMON, STAD OOSTENDE)
geen vordering had ingesteld en dat
ARREST
het arrest ten voordele van verweerster en ten laste van eiser slechts
HET HOF; __,.. Gelet op het bestre- een veroordeling uitspreekt, met
den arrest, op 21 juni 1976 door het name in de helft van haar kosten
Hof van Beroep te Gent gewezen;
begroot op 4.500 frank, zijnde de
Over het middel van niet-ont- rechtsplegingsvergoeding van eerste
Vankelijkheid, ambtshalve opgeworpen aanleg, en 6.800 frank, zijnde de
door het openbaar ministerie, overeen- rechtsplegingsvergoeding in hoger
komstig artikel 1097 van het Gerechte- beroep;
lijk Wetboek ter kennis gebracht en
Dat de voorziening, mitsdien, in
hieruit afgeleid dat de voorziening, in zoverre ze tegen verweerster is
zoverre zij gericht is tegen verweerster, gericht, bij gemis van belang niet
de Stad Oostende, met betrekking tot de
ontvankelijk is, behalve waar ze de
veroordeling in de kostel). betreft, en
enkel kan gelden als oproeping tot
bindendverklaring van het arrest;
{1) Raadpl. Cass., 24 juni 1974 (A.C., 1974,
1180) en 8 dec. 1977 (ibid, 1978, 422).
(2) C:ass., 10 maart 1978 (A.C., 1978, 794) en
22 sept. 1978, supra (ibid, 1979, nr. 55).
(3) Cass., 1 febr. 1973 (A.C., 1973, 551).
(4) Raadpl. Cass., 23 rheJ 1978 (A.C., 1978,
1117).

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 50 van het decreet
van 14 december 1789 betreffende de
samenstelling van de gemeenten, 2,
inzonderheid 2, 3°, van de afdeling III
van het decreet van 22 december
1789-januari 1790 betreffende de samen-

-759stelling van de primaire en administratieve. colleges, 3, 1" en 5", van titel XI van
het decreet van
16-24
augustus
1790 betreffende de rechterlijke inrichtihg, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek, 10, 12, 13, 17 van de wetten op de
politie over het wegverkeer, gecotirdineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, dat het slachtoffer
zelf voor de helft aansprakelijk stelt voor
de schadelijke gevolgen van het kwestieuze ongeval, alleen eiser voor de
andere heift aansprakelijk verklaart,
alleen hem veroordeelt om in die verhouding de door verweerder geleden
schade te vergoeden en diens principale
eis, in zoverre hij tegen verweerster was
gericht, afwijst en, bij bevestiging van
het beroepen vonnis, tevens de door
eiser tegen verweerster ingestelde vordering tot vrijwaring afwijst op grond : dat
de plaatselijke toestand van die aard
was dat hij de weggebruikers in dwaling
bracht; dat de gebrekkige inrichting van
het pad het slachtoffer in dwaling heeft
gebracht betreffende het voorrangsrecht
ter plaatse en dus oorzaak was van het
ongeval; dat terecht de eerste rechter de
aansprakelijkheid van eiser heeft aangehouden; dat even terecht de eerste
rechter verweerster buiten zaak heeft ·
gesteld, nu kwestieuze toestand, door het
feit van eiser geschapen, van blijvende
aard was; dat het verwijt van eiser
betreffende het niet-optreden van de
gemeentelijke politie om het verkeer van
de fietsers op het pad te verbieden ter
zake niet dienend is; dat dit eventueel
tekort aan toezicht niet van die aard is
dat het in de huidige omstandigheden,
de medeaansprakelijkheid van de stad in
het gedrang kan brengen, te meer daar
ook de agenten van de Staat, bijvoorbeeld de rijkswacht, dergelijk toezicht
konden uitoefenen;
terwijl, eerste onderdeel, de verplichting van de gemeenteoverheid om,
krachtens artikel 3, 1", van titel XI van
het decreet van 16-24 augustus 1790, te
zorgen voor veilig verkeer op de openbare wegen, van toepassing is zelfs op
het deel van rijkswegen dat door de
gemeente loopt, en het feit dat, luidens
artikel 10 van de gecotirdineerde wetten
betreffende de politie over het wegverkeer, deze politie niet valt onder de
bepalingen van de decreten van
14 december 1789, 22 december 1789 en
16-24 augustus 1790, voor zover deze
politie betrekking heeft op blijvende of
periodieke toestanden, de gemeenteover-

heid niet ontslaat van haar verplichtin'g
te zorgen voor de verkeersveiligheid en
zelf, in de plaats van de wettelijke
beheerder van de wegen, die in gebreke
is gebleven, de nodige maatregelen te
nemen tot herstel van het veilig verke.er
op haar grondgebied; die verplichting
van de gemeenteoverheid voorgaa~
boven de verdeling van de beheersbevoegdheid inzake de politie over het
wegverkeer ingevolge de in het middel
vermelde artikelen van voormelde
gecotirdineerde wetten, zodat de beslis~
sing van het arrest, die alle aansprake~
lijkheid van verweerster uitsluit en· de
aansprakelijkheid voor de schade die het
gevolg is van de gevaarlijke toestand van
de weg, alleen ten laste van eiser legt; al
de in het middel vermelde wettelijke
bepalingen schendt;

tweede onderdeel, wanneer bij e.en
ongeval door twee personen fouten .zijn
begaan, het ontbreken van oorzakelijk
verband tussen de fout van een van deze
personen en de door het ongeval veroorzaakte schade niet kan worden afgeleid
uit het enkele feit dat bedoelde schade
zich zonder de fout van de andere
persoon niet zou hebben voorgedaart; het
arrest, dat op de principale eis van
verweerder tegen verweerster en de door
eiser tegen verweerster ingestelde vordering tot vrijwaring af te wijzen, releveer:t
dat ook de agenten van de Staat toezicht
konden uitoefenen over de wegenis,
zonder na te gaan of verweerster, aan
haar kant, niet effectief tekort is gekomen aan haar verplichting te zorgen
voor de verkeersveiligheid van de weggebruikers en of deze eventuele tekortkoming de schade niet mede heeft
veroorzaakt, zijn beslissing de schadevergoeding ten gevolge van de slechte
staat van de weg uitsluitend ten laste
van eiser te leggen, niet « wettelijk »
verantwoordt (schending van artikel 97
van de Grondwet) en daarenboven de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek alsmede de in het middel
vernoemde decreten schendt :

I. In zoverre de voorziening is
gericht tegen verweerder en tevens
ertoe strekt het thans te wijzen
arrest, binnen de boger aangeduide
per ken, voor verweerster bindend te
doen verklaren :
Overwegende dat het middel, dat
enkel betoogt dat ook veni.reerster
aan het ongeval schuld zou hebben,
niet gericht is tegen de beslissi11g

-760kosten van verweerster klaarblijkelijk het gevolg is van die beslissing;
Overwegende dat de omstandigheid dat de politie over het wegverkeer, voor zover die politie toepasselijk is op blijvende of periodieke
toestanden, krachtens artikel 10 van
de bij koninklijk besluit van
16 maart 1968 gecoordineerde wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, niet valt onder de
bepalingen van de decreten van
14 en 22 december 1789 en van
16-24 augustus 1790, de gemeenteoverheden niet ontslaat van hun
verplichting te zorgen voor de veiligheid van het verkeer op de
gedeelten van de wegen die over het
grondgebied van de gemeente lopen;
Overwegende dat aan de andere
kant en met betrekking tot het
eventueel gebrek aan toezicht door
de politiediensten, het arrest het
Dat, wegens de hierna uitgespro- ontbreken van oorzakelijk verband
ken verwerping van de voorziening tussen de eventuele fout van de
in zoverre ze tegen verweerder is stedelijke politie en de ten gevolge
gericht, de oproeping van verweer- van het verkeersongeval ontstane
ster tot bindendverklaring van het schade niet kon afleiden uit de
arrest, bij gemis van belang, even- enkele omstandigheid dat de schade
eens moet worden verworpen;
zich niet zou hebben voorgedaan
zonder de fout van eiser;
II. In zoverre de voorziening is
Dat het middel gegrond is;
gericht tegen de veroordeling van
eiser ·in de helft van bepaalde
Om die red enen, vernietigt het
kosten van verweerster :
bestreden arrest doch enkel in
Overwegende dat het arrest be- zoverre het eiser veroordeelt in de
slist dat verweerster geen fout heeft helft van bepaalde kosten van verbegaan in oorzakelijk verband met weerster; verwerpt de voorziening
het ongeval op grdnd : r dat de voor het overige, alsmede de vordegevaarlijke toestand op de rijksweg, ring tot bindendverklaring van het
gedeeltelij,ke oorzaak van het onge- thans gewezen arrest; beveelt dat
val, door « het feit van eiser werd van dit arrest melding zal worden
geschapen en van blijvende aard. gemaakt op de kant van de gedeelwas »; 2" dat het eventuele tekort telijk vernietigde beslissing; verooraan toezicht vanwege de politie van deelt eiser in de helft van de kosten
verweerster « niet van die aard is en zegt dat de feitenrechter over de
dat in de huidige omstandigheden andere helft uitspraak zal doen;
de medeaansprakelijkheid van de verwijst de aldus beperkte zaak
stad in het gedrang zou worden naar het Hof van Beroep te Antwergebracht, te meer daar ook de pen.
agenten van de Staat, bijvoorbeeld
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de rijkswacht, dergelijk toezicht Voorzitter : de h. de Vreese, afdelingskonden uitoefenen »;
voorzitter- Verslaggever: de h. Chihel
.
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Overwegende dat de veroordelmg Tillekaerts,
advocaat-generaal
van eiser in de helft van bepaalde I Advocaten : mrs. De Bruyn, Houtekier.
dat, benevens de naar aanleiding
van het ongeval overleden echtgenote van verweerder, ook eiser een
fout heeft begaan in oorzakelijk
verband met dit ongeval en dus met
de schade;
Overwegende dat, wanneer door
samenlopende fouten van verscheidene natuurlijke of rechtspersonen
schade is veroorzaakt, eenieder van
hen ten aanzien van de benadeelde
gehouden is tot volledige vergoeding
van de schade, ten deze van de
schade die niet ten laste van het
slachtoffer, verweerders echtgenote,
werd gelegd;
Dat het middel, dat geen invloed
kan hebben op de ten laste van
eiser en ten bate van verweerder
uitgesproken veroordeling tot schadevergoeding, wegens het ontbreken
van belang niet ontvankelijk is;
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1° LOON -

BEG RIP.

2° LOON -

BESCHERMING - EINDEJAARSPREMIE - LOON IN DE ZIN VAN DE WET
VAN 12 APRIL 1965.

3° SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS
EINDEJAARSPREMIE
LOON
WAAROP DE BIJDRAGEN MOETEN WORDEN
BEREKE"'D.

4° REDENEN VAN VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN VERPLICHTE MOTIVERING - VORMVEREISTE.

5° LOON -

BESCHERMING - VOORDELEN
TOEGEKEND WEGENS PERSOONLIJKE GENEGENHEID OF WAARDERING VAN DE WERKGEVER - GEEN LOON IN DE ZIN VAN DE WET
VAN 12 APRIL 1965.

6° SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS - VOORDELEN TOEGEKEND WEGENS
PERSOONLIJKE GENEGENHEID OF WAARDERING VAN DE WERKGEVER - GEEN LOON
WAAROP BIJDRAGEN MOETEN WORDEN BEREKEND.

1• Loon is de tegenprestatie van arbeid

die ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst wordt verricht (1). (Eerste
en tweede zaak.)

4• De verplichting vonnissen en arresten

met redenen te omkleden is een
vormvereiste; de omstandigheid dat
een reden naar recht onjuist is, levert
geen schending op van artikel 97 Gw.
(4). (Tweede zaak.)
5• Voordelen die de werkgever aan zijn

wel'lmemers niet wegens ter uitvoeJ'ing van hun arbeidsovereenkomst
verrichte arbeid toekent, maar wegens
zijn persoonlijke genegenheid of
waardering, z1jn geen loon in de zin
van art. 2 van de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het
loon der werknemers (5). (Eerste en
tweede zaak.)
5• Voordelen die de werkgever aan zijn

werknemers niet wegens ter uitvoering van hun arbeidsovereenkomst
verrichte arbeid toekent, maar wegens
zijn persoonlijfre genegenheid of
waardering, zijn geen loon dat in
aanmerking komt voor de berekening
van de sociale zekerheidsbijdragen (6).
(Wet van 27 juni 1969, art. 14.) (Eerste
en tweede zaak.)
Eerste zaak.
(RIJKSDIENST
VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
ZEKERHEID T. < WEVERIJ TULIPE » N.V.)
ARREST

RET HOF; - Gelet op het bestre2• Eindejaarspremies, die aan werkne- den arrest, op 8 december 1977 door
mers worden toegekend wegens ter het Arbeidshof te Gent gewezen;
uitvoering van hun arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, zijn loon in de
zin van art. 2 van de wet van
12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers (2).
(Eerste en tweede zaak.)
3• Eindejaarspremies, die aan werkne-

mers worden toegekend wegens ter
uitvoering van hun arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, zijn loon dat
in aanmerking komt voor de berekening van de sociale-zekerheidsbijdragen (3). (Wet van 27 juni 1969,
art. 14.) (Eerste en tweede zaak.)

(1) (2) (3) (5) en (6) Cass., 20 april 1977 (A.C.,
1977, 862) met conclusie van het O.M.in R.W.,
1977-1978, kol. 1871, en in Journal des tribunaux du travail, 1977, blz. 180; Cass.,
3 april 1978 (A.C., 1978, 876); r(!.adpl. eveneens
het arrest van dezelfde datum (ibid., 1978, 879)
met conclusie O.M. in R.W., 1977-1978,
kol. 2441, en in Journal des tribunaux dv
travail, 1978, blz. 173.

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1, 2 van de wet
van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, 5,
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,
3 va~ de wet van 10 maart 1900 op de
arbe1dsovereenkomst,
gewijzigd
bij
artikel 62 van de wet van 5 december 1968, 5 van de bij het koninklijk
besluit van 20 juli 1955 gecoiirdineerde
wetten betreffende het bediendencontract, gewijzigd bij artikel 62 van de wet
van 5 december 1968, 893, 894, 1107, 1134,
1135, 1156 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
(4) Cass., 29 juni 1978 (A.C., 1978, 1275).
Raadpl. de plechtige openingsrede van de
procureur-generaal Dumon van 1 sept.
1978 · « De motivering van de vonnissen en
arresten en de bewijskracht van de akten " in
R. W:, 1978-79, blz. 258-326, 1.z. nr. 5, blz. 262.

-762doordat het arrest eisers vordering eenmaal en eenzijdig gegeven door verongegrond verklaart en afwijst en eiser weerster zonder rekening te houden met
in de kosten van beide aanleggen ver- de kwalificatie en het verdiende loon
oordeelt op grond : dat de door verweer- van haar werknemers, en niet kan
ster aan haar personeel voor het jaar worden beschouwd als loon waarop soci1973 uitbetaalde premie niet toegekend ale-zekerheidsbijdragen en bijdrageopwerd ingevolge een door de werkgever slagen verschuldigd zijn, omdat die pregedane belofte; dat zij niet verschuldigd mie niet afdwingbaar was en geen
was ingevolge een eenzijdige verbintenis voordeel was waarop de werkgever recht
van de werkgever, noch krachtens een had ingevolge zijn dienstbetrekking, het
bijzondere of collectieve arbeidsovereen- begrip << loon >> in de zin van de
komst, noch krachtens een gebruik dat artikelen 2 van de wet van 12· april 1965
een algemeen, bestendig en vast karak- : en 14 van de wet van 29 juni 1969
ter droeg; dat het gaat om een schen- miskent (schending van de voormelde
king eenmaal en eenzijdig gegeven door · artikelen 1, 2 van de wet van
de werkgever zonder r~kening te houden . 12 april 1965, 5, 14 van de. wet van
met de kwalificatie en het verdiende 27 juni 1969, 3 van de wet van
loon van de werknemers; dat de toeken- ' 10 maart 1900, 5 van de bij koninklijk
ning van de premie ook niet afdwing- besluit van 20 juli 1955 gecoiirdineerde
baar was en geen alimentair karakter · wetten, 1107, 1134, 1135 en 1156 van het
had en dat in deze omstandigheden de Burgerlijk Wetboek), evenals het wettebetrokken premie ni!:it als << loon >> kan lijk begrip << schenking >> (schending van
worden beschouwd, omdat zij geen voor- ~ de artikelen 893, 894 en 1156 van het
deel is waarop de werknemer recht had Burgerlijk Wetboek); bovendien voormelde beslissing gegrond is op tegeningevolge zijn dienstbetrekk:ing,
terwijl, opdat een << premie , onder het , strijdige motieven die met een gemis
begrip << loon » zou vallen, niet vereist is ' van motief kunnen worden gelijkgesteld,
dat de toekenning ervan door de partijen daar het tegenstrijdig en onverenigbaar
bedongen is of qat de. werkgever daartoe , is, tegelijkertijd, enerzijds aan te nemen
een eenzijdige verbintenis heeft aange- _ dat de gevorderde bijdragen en bijdragegaan of verplicht is ingevolgE! een wet, '~pslagen betrekking hadden op de betaeen bijzondere of collectieve arbeids- : lmg door verwe,erste:r aan haar personeel
overeenkomst of een algemeen, besten-. · van een prem1e van 1.200 fr~nk, verdig en vast gebruik; nu << loon » de , meerderd met een s:uppleme~~a1~ b~drag
tegenprestatie is voor arbeid die ter : van 150 frank per Jaar anc1enmte1t, en
uitvoering van een arbeidso:vereenk:omst : ande~zijds te bevestigen dat gemelde
wordt verricht, het recht op deze tegen~ prem1e door veryveerster wordt verleend
prestatie· op zid1zelf niet kenmerkend is << zo?~er . rekemng te ~ouden met de
voor het begrip << loon » maar slechts het kwahfiCatie en het verd1~?de loon va.n
noodzakelijk gevolg is van het verrichten · de werkne.I?ers » en dat ZIJ, geen loon IS
van arbeid krachtens de arbeidsovereen- << omdat ZIJ geen voordeel 1s waarop de
~omst en het dan ook onverenigbaar is w:erknemer r~cht heeft inl?evolge zijn
met het wezer~ van de arbeidsovereen- ; d1e;'lstbetrekkmg >> (schendmg van ,de
komst en met het begrip loon te bedin- ' artlkelen 97 van de Grondwet, 2 van de
gen dat geen recht op loon bestaat, in wet va:r; 1~ april 1965 en 14 van de wet
zoverre het gaat om voordelen die wor- , van 27 JUlll 1969) :
den toegekend als tegenprestatie voor
Overwegencie .dat loon de tegenter uitvoering van een arbeidsovereen- prestatie is van arbeid die ter uitkomst verrichte arbeid; dientengevolge, voering van een arbeidsovereenwaar het in feite vaststaat, zoals eiser, komst wordt verricht; dat het recht
zonder op dit punt te worden tegengesproken, deed gelden, dat de door ver- op deze tegenprestatie op zichzelf
weerster aan haar. personeel voor het , niet kenmerkend is voor het begrip
jaar 1973 uitqetaalde premie werd ver- loon maar slechts het noodzakelijk
leend op basis van !;Let bedrag van. gevolg van het verrichten van
1.200 frank voor de werknemers die arbeid krachtens de arbeidsovereenminder dan een jaar werkten en ver- komst; dat het onverenigbaar is met
meerderd met een supplementair bedrag het wezen van de arbeidsovereenvan 150 frank per jaar ancienniteit voor
de werknemers die meer dan een jaar in · komst en met het begrip loon te
dienst waren, het arrest, door in die bedi:q.gen ·dat geen recht op loon
omstandigheden te beslissen dat de bestaat, in zoverre het gaat om
kwestieuze premie een « schenking » is, voordelen die worden toegekend als

-763tegenprestatie voor ter uitvoering verrichte arbeid, evenals gelijksoorvan een arbeidsovereenkomst ver- tige of daarmee vergelijkbare voordelen, zoals kerstgratificaties, een
richte arbeid;
Overwegende dat, luidens arti- dertiende maand of produktiviteitskel 2 van de wet van. 12 april 1965, premies, derhalve loon zijn in de
onder loon wordt verstaan het loon zin van artikel 2 van de wet van
in geld en de in geld waardeerbare 12 april 1965 en, overeenkomstig
voordelen « waarop de werknemer artikel 14 van de wet van 27 juni
ingevolge
zijn
dienstbetrekking 1969, in aanmerking komen voor de
van
de
socialerecht heeft ten laste van de werkge- berekening
ver »; dat deze bewoordingen de zekerheidsbijdragen; dat deze voorniet
kunnen
worden
hoger gegeven definitie van loon, delen
met name tegenprestatie van een beschouwd als een gift of een
krachtens de arbeidsovereenkomst andere liberaliteit; dat, zo de werkverrichte arbeid, niet aantasten; dat gever enig voorbehoud ~aakt
voormelde wetsbepaling tevens het omtrent de toekenning van zodanige
begrip uitbreidt, enerzijds tot de voordelen, dit voorbehoud aileen
voordelen toegekend aan degenen betrekking kan hebben op de toedie, zoals leerlingen en stagiairs, kenning of de omvang ervan in de
anders dan krachtens een arbeids- toekomst;
Overwegende dat, opdat eindeovereenkomst, arbeid in ondergeschiktheid verrichten en luidens jaarspremies en soortgelijke voordeartikel 1 van de wet met werkne- len onder het begrip . loon zouden
mers worden gelijkgesteld, en vallen, niet vereist is dat de toekenanderzijds tot alle voordelen in geld ning ervan door de partijen bedonof in geld waardeerbaar, waarop gen is of dat de werkgever daartoe
ingevolge de dienstbetrekking ten een eenzijdige verbintenis heeft
laste van de werkgever aanspraak aangegaan of verplicht is ingevolge
bestaat, hoewel zij, zoals opzeg- een wet, een collectieve arbeidsgings- en arbeidsongeschiktheids- overeenkomst of een gebruik;
vergoedingen, niet worden toegeOverwegende dat het arrest vastkend als tegenprestatie voor verrichte arbeid; dat, weliswaar, de stelt dat verweerster aan haar
wetgever ook de bedoeling · heeft krachtens een arbeidsovereenkomst
gehad giften door de wer kg ever aan tewerkgestelde werknemers eindede werknemer toegekend uit het jaarspremies heeft uitbetaald, waarbegrip loon te weren; dat uit wat van het bedrag werd vastgesteld
voorafgaat echter volgt dat zulks met inachtneming van de dienstjaslechts geldt wanneer het voordeel ren; dat het arrest derhalve niet
geen tegenprestatie voor krachtens wettig kan beslissen dat de eindedoor
verweerster
een arbeidsovereenkomst verrichte jaarspremies
niet
kunnen
worden
arbeid is, maar onder meer wordt betaald,
toegekend bij gelegenheid van de beschouwd als loon om de enkele
'beeindiging van de arbeidsovereen- redenen dat het ten deze zou gaan
komst, naar aanleiding van een « om een schenking, eenmaal en
arbeidsonderbreking of wegens bij- eenzijdig door de werkgever gegezondere omstandigheden als daar ven zonder rekening te nouden met
zijn de persoonlijke genegenheid of de kwalificatie en het verdiende
waardering van de werkgever of een loon », en dat de toekenning niet
of a~~ere gebeurtenis in het per- afdwingbaar is en geen « alimentair
soonhJke leven of dat van de familie karakter » heeft, zodat zij « geen
voordeel is waarop de werknemer
van de werknemer;
recht heeft ingevolge zijn dienst_Ove~egende dat eindejaarsprebetrekking \;
·
mles, d1e aan de werknemers worDat
het
middel,
in
dit
opzicht,
den toegekend wegens ter uitvoering van hun arbeidsovereenkomst gegrond is;

-764Om die redenen, vernietigt de tenrelaas blijkt dat de kwestieuze prebestreden beslissing, behalve in mies werden uitbetaald zowel aan het
zoverre ze het hager beroep ontvan- arbeiderspersoneel als aan de bedienden
1973, dat er in het jaar 1974 geen
kelijk verklaart, eisers verzoek tot vanaf
premie werd uitgekeerd ingevolge de
heropening van de debatten afwijst minder gunstige economische toestand,
en verweersters conclusie van dat de zaakvoerder over· de toekenning
2 december 1977 buiten het beraad besliste per individueel geval op subjechoudt; beveelt dat van dit arrest tieve gronden, dat volgens vijf werkliemelding zal worden gemaakt op de den een bediende geen premie ontving,
kant van de gedeeltelijk vernietigde hoewel hij in dienst was op ·het moment
beslissing; houdt de kosten aan en van de toek:enning, dat er einde 1973,
een gedeelte van de arbeiders en
zegt dat erover door de feitenrech- aan
aan een gedeelte van de bedienden
ter zal worden beslist; verwijst de bedragen gaande van 1.060 frank tot
aldus beperkte zaak naar het 5.000
frank
voor
arbeiders
en
Arbeidshof te Brussel.
· 10.000 frank voor bedienden werden
26 februari 1979 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Chatel Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn, De Gryse.

Tweede zaak.
(RIJKSDIENST
ZEKERHEID T.

«

VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
LAMMERS-VAN MELE L.V.M. •
P.V.B.A.)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 januari 1977 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2 van de wet van
12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers, 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,
3 van de wet van 10 maart 1900 op de
arbeidsovereenkomst,
gewijzigd
bij
artikel 62 van de wet van 5 december 1968, 5 van de bij koninklijk
besluit van 20 juli 1955 gecoordineerde
wetten betreffende het bediendencontract, gewijzigd bij artikel 62 van de wet
van 5 december 1968, 893, 894, 901, 902,
1107, 1134, 1135, 1156 van het Burgerlijk
Wetboek, 1, 2 van titel I van boek I van
het Wetboek van Koophandel, gewijzigd
bij de artikelen 1 en 2 van de wet van
3 juli 1956, 1 van titel IX van boek I van
hetzelfde wetboek en. 97 van de Grandwet,
doordat, hoewel het arrest vaststelt
dat het uit een door eiser ingesteld
administratief onderzoek en uit het fei-

uitbetaald en dat deze betalingen niet
vooraf afhankelijk waren gesteld van
door de werkgever gestelde voorwaarden, maar werden toegekend aan
bepaalde werknemers, die de zaakvoerder « sympathiek voorkomen ten einde
deze gegadigden toe te Iaten om bepaalde uitgaven ter gelegenheid van het
nieuwe jaar te Iaten dekken », dit zelfde
arrest eisers vordering, die ertoe strekte
verweerster te doen veroordelen tot
betaling van sociale-zekerheidsbijdragen,
bijdrageopslagen en verwijlintresten op
de door verweerster in het jaar 1973 aan
de leden van haar personeel uitbetaalde
eindejaarspremies, ongegrond verklaart
op grand : dat voordelen toegekend aan
een werknemer, zelfs wanneer de
beweegredenen te vinden zijn in zijn
werk, vrijgevigheden kunnen uitmaken
die dus van sociale-zekerheidsbijdragen
zijn vrijgesteld indien deze een facultatief karakter hebben; dat er geen recht
ten voordele van de werknemers is
ontstaan, daar partijen akkoord zijn dat
geen arbeidsovereenkomst, noch een
gebruik, noch een lange praktijk in de
onderneming aan de basis ervan ligt; dat
eiser de uitbetaling van een som, om
welke reden ook, ten onrechte vereenzelvigt met een overeenkomst tot uitbetaling van een loon; dat ten deze geen
eenzijdige verbintenis bestaat; dat uit
het feitenrelaas enkel kan worden afgeleid dat er aan de werknemers die aan
de werkgever sympathiek voorkwamen,
premies werden uitbetaald; dat tegen
deze voorstelling van feiten waardoor
een verband met dergelijke subjectieve
normen wordt voorgehouden, eiser het
tegenbewijs niet Ievert en dat de
gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens bier ontbreken die dienen te bestaan om het bewijs
te leveren van het gegeven dat het in
feite om bewimpeld loon gaat,

-765terwijl, enerzijds, nu « loon >> de
tegenprestatie is voor arbeid die ter
uitvoering van een arbeidsovereenkomst
wordt verricht, het recht op deze tegenprestatie op zichzelf niet kenmerkend is
voor het begrip loon maar slechts het
noodzakelijk gevolg is van het verrichten
van arbeid krachtens een arbeidsovereenkomst en terwijl het dan ook onverenigbaar is met het wezen van de
arbeidsover.eenkomst 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,
daar gelijksoortige voordelen loon zijn in
de zin van artikel 2 van de wet van
12 april 1965 en, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 27 juni 1969, in
aanmerking komen voor de berekening
van
de
sociale-zekerheidsbijdragen;
anderzijds, gelijksoortige voordelen niet
kunnen worden beschouwd als een vrijgevigheid, nu de zaakvoerder die in deze
hoedanigheid aan de meeste personeelsleden een eindejaarspremie toekent, derwijze een handelsdaad stelt die, in
overeenstemming met het winstoogmerk
van zijn onderneming, als zodanig de
<< animus donandi » uitsluit, behoudens
tegenbewijs dat hier ten laste kwam van
verweerster; daaruit volgt dat, door op
grond van de hiervoren aangehaald.:!
redenen te beslissen dat de kwestieuze
eindejaarspremies gratificaties waren en
niet als << loon >> dienen beschouwd te
worden waarop eiser sociale-zekerheidsbijdragen kon heffen, het arrest het
begrip << loon » in de zin van de
artikelen 2 van de wet van 12 april 1965
en 14 van de wet van 27 juni, 1969
miskent (schending van evengemelde
artikelen 2 en 14 en van de artikelen 3
van voormelde wet van 10 maart 1900,
5 van de bij koninklijk besluit van 20
juli 1955 gecoordineerde wetten, 1107,
1134, 1135 en 1156 van het Burgerlijk
Wetboek), evenals het wettelijk begrip
« vrijgevigheid >> (schending van de
artikelen 893, 894, 901 en 902 van het
Burgerlijk Wetboek) en daarenboven het
wettelijk vermoeden krachtens hetwelk
de daden van een handelsvennootschap
als handelsdaden worden beschouwd
tenzij bewezen wordt dat hun oorzaak
vreemd is aan de handel (schending van
de artikelen 1 en 2 van titel I van boek I
van het Wetboek van Koophandel, en
1 van titel IX van boek I van hetzelfde
wetboek); het arrest aldus de aangevbchten beslissing grondt op motieven die in
-echte onjuist zijn en die haar derhalve

niet wettelijk kunnen verantwoorden
(schending van artikel 97 van de Grandwet en van allle hiervoor vermelde
wetsbepalingen) :

Overwegende dat de motiveringsverplichting, voorgeschreven bij
artikel 97 van de Grondwet, een
vormvoorschrift is; dat ze derhalve
niet wordt miskend, wanneer een
motief van de rechter in rechte
verkeerd zou zijn; dat het middel, in
zoverre het de miskenning van
artikel 97 van de Grondwet aanvoert, niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat loon de tegenprestatie is van arbeid die ter uitvoering van ee11 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 arbeidsovereenkomst; 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 g('ld waardeerbare
voordelen << waarop de werknemer
ingevolge
zijn
dienstbetrekking
recht heeft ten laste van de werkgever »; dat deze bewoordingen de
hoger gegeven definitie van loon,
r 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 dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid in ondergeschiktheid verrichten en luidens
artikel 1 van de wet met werknemers worden gelijkgesteld, en
anderzijds tot alle voordelen in geld
of in g'eld waardeerbaar, waarop
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Overv~regende dat het arrest welislaste van de werkgever aanspraak waar de . heslissing dat de door
bestaat, hoewel zij, zoals opzeg- verweerster betaalde eindejaarspregings- en arbeidsongeschiktheids- mies niet als loon kunnen worden
vergoedingen, niet worden toege- beschouwd, laat steunen op het
kend als tegenprestatie voor ver- verkeerde motief dat de werknerichte arbeid; qat, weliswaar, de mers erop geen recht konden do.en
wetgever ook de bedoeling heeft gelden, omdat de betaling ervan niet
gehad giften door de werkgever, .ook het gevolg was van een individuele
al is die een handelaar · of een of coUectieve arbeidsovereenkomst,
handelsvennootschap, aan de werk- een gebruik, een lange praktijk in
nemer toegekend uit het beg:rip loon de onderneming of een eenzijdige
te weren; dat uit wat voorafgaat verbintenis;
echter volgt dat zulks slechts geldt
Overwegende echter dat het
wanneer het voordeel geen tegen- arrest, zonder desaangaande te worprestatie voor krachtens een ar- den aangevochten, vaststelt dat de
beidsovereenkomst verrichte arbeid werkgeve:r einde 1973 naar eigen
is, maar onder meer wordt toege- goeddunken · en zonder vooraf
kend bij gelegenheid van de beein- gestelde voorwaarden de in het
diging van de arbeidsovereenkomst, middel
opgegeven
geldsommen
naar aanle:iding van een arbeidson- heeft toegekend aan sommigen zijderbreking of wegens bijzondere ne:r we:rknemers « die hem sympaomstandigheden als daar zijn de thiek voorkomen »;
persoonlijke
genegenheid
of
Dat uit deze vaststelling volgt dat
waardering van de werkgever of" een de betaalde sommen geen eindeof andere gebeurtenis in het pe:r-. jaa:rsp:remies zijn, die worden toegesoonlijke leven of dat van de famHi.e kend wegens ter uitvoering van de
van de werkneme:r;
, arbeidsovereenkomst verrichte · arOverwegende dat ei.ndejaarspre~ beid, maa:r voprdelen die werden
mies, die aan de werknemers wor- toegekend wegens de persoonlijke
den toegekend wegens · ter uitvoe- genegenhei.d of waarder.ing van de
ring van hun arbeidsovereenkomst we:rkgever; dat deze vaststelling dan
verrichte arbeid, evenals gelijksoor- ook volstaat om de beslissing wettig
tige of daarmee vergelijkbare voor- te verantwoorden;
delen, zoals kerstgrati.ficaties, een
Dat het middel niet kan word£n
dertiende maand of produktiviteits- aangenomen;
1
premies, derhalve loon zijn in de ,
zin van artikel 2 van de wet van
Om die redenen, verwerpt de
12 april 1965 en, overeenkomstig voorzien:ing; veroordeelt eiser in de
artikel 14 van de wet van kosten.
27 juni 1969, in aanmerki.ng komen
26 februari 1979 - 3" kamer - Voorvoor de berekening van de socialezekerheidsbijd:ragen; dat deze voo:r- zitter : de h. Gemiers, afdelingsvoorzitdelen
niet
kunnen
worden ter - Verslaggever : de h. Chatel
Gelijkluidende conclusie van de h:
beschouwd als een gift of een JLenaerts,
· advocaat-generaal
andere liberaliteit;
Advocaat : mr. De Bruyn.
Overwegende dat, opdat eindejaarspremies en soortgelijke voo:rdelen onder het begri.p loon zouden
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vallen, niet vereist is dat de toekenni.ng ervan door de partijen bedongen is of dat de werkgeve:r daartoe WEGVERKEER - VLUCHTMISDRIJF
BEG RIP.
een eenzitjd:!ge verbinten:is heeft
aangegaan of ve:rpEcht is ingevolge Om een beklaagde te kunnen veroordeeen wet, een collectieve arbeidslen wegens vluchtmisdnjf in de zin
overeenkomst of een gebruik;
van ad. 33, § 1, Wegverkeerswet, moet

de rechter onder meer vastste.'len dat ' van de botsing en er kennis van had, te

de beklaagde wist dat het voertuig dat ' meer daar .eiser staande hield, zonder op
hij bestuurde oorzaak dan .wei aanlei- dat punt tegengesproken te worden, dat
ding tot een .ongeval op een openbare de aanraking zo licht was dat zelfs de
plaats was geweest en dat hij de verf van de aangereden wagen niet werd
. vlucht heeft genomen om zich aan de geraakt, 'zodat eiser ten onrechte wegens
dienstige vaststellingen te onttrek- ·vluchtmisdrijf veroordeeld werd (schenken (1).
·
ding van de artikelen 33, § 1, 1°, 38,
§ 1,1° van het Wegverk~ersreglement);
(DE CLIPPELE)
tweede onderdeel,. het feit dat eiser
ARREST ( vertaJLTJg)
zijn voertuig- niet verlaten heeft om nil
te gaan of hij geen schade had veroor- ·
RET HOF; _:_ Gelet. op het bestre- zaakt, de veroordeHng van eiser wegens
de ten laste gelegde feiten niet wettelijk
den vonnis, op 9 november 19?8 in rechtvaardigt, daar eiser terecht staande
hoger beroep gewezen door de Cor- hield dat hij er zich niet van bewust was
rectioriele Rechtbank te Brussel; .
een ongeval veroorzaakt te hebben en
daardoor evenmin vastgesteld wordt dat
Over het middel, afgeleid uit de schen- het aan zijn pel'soonlijk feit te wijten
ding van de artikelen 8.3 van het Weg- zou zijn (schending van alle vermelde
verkeersreglement, 33, § 1, 1°, 38, § 1, bepalingen) :
1° van de Wegverkeerswet, zoals gewijzigd door ·de wet van 9 juni 1975, en
Overwegende dat de rechter, om
97 van de Grondwet,
de beklaagde te kunnen veroordelen
doordat het vonnis de ten laste van
eiser gelegde feiten bewezen verklaart we gens het. vluchtmisdrijf omschre- ·
en 'hem veroordeelt tot een geldboete ,ven in artikel 33, § 1, 1°, van de
van1 honderd frank voor de telastleggin- Wegverkeerswet, onder meer ·moet
gen A en B; namelijk overtreding van vaststellen dat deze als bestuurder
artikel 8.3, eerste en tweede lid, van het wist dat zijn. voertuig oorzaak dan
Wegverkeersreglement en yan tweehon- wel aanleiding tot een ongeval op
derd ·· frank .voor de telastlegging C, een openbare plaats was geweest en
namelijk vluchtmisdrijf als omschreven dat hij qe vlucht heeft genomen.om
inaftikel 33, § 1, 1° van de Wegverkeerswet eri hem vervallen verkiaart van het zich .aari de dienstige .vaststeliingen
recht te sturen gedurende twee maan- te ontrekken;
deh, op grond : dat uit de verklaringen
Overwegende dat het vonnis, tot
van eiser blijkt dat hij niet wist dat hij
een wagen had aangereden, doch dat de antwoord op de conclusie van eiser
verbalisanten vaststelden dat de rubber in de aangehaalde consideransen te
van <I.e voorbumper van zijn wagen vers kennen geeft waarom: eiser heeft
afgesleten was; dat eiser niet betwist dat moeten weten dat hij het geparhet hij stilstaand voertuig van De Heyn keerde voertuig had aangereden en
met de rubber van de voorbumper licht dat hij, zonder ziCh te vergewissen
geJ;aakt heeft; dat d~ minste schok met vari ev:entueel aangerichte schade, is
ee!). personenwagen voelbaar is; dat eiser weggereden om zich te onttrekken
zich zelfs niet de moeite getroost heeft
zij'ri .voertqig te vedaten om zich ervan aan de vaststelling van het ongeval;
te vergewissen of hij aldaar geen schade dat het. aldus de veroordeling
wegens vluchtmisdrijf regelmatig
veroorzaakt had,
terwijl, eerste onderdeel, het feit dat met redenen omkleedt en wettelijk
de minste schok met een personenwagen verantwoordt;
voelbaar is, niet inhoudt .dat eiser zich
noodzakelijkerwijze bewust · geweest is
Dat het middel, dat voor het
overige opkomt tegen de onaantastbare beoordeling van de feiten door
de rechter, niet kan worden aange(1) Raadpl. Cass., 25 feb. 1963 (Bull. et Pas., nomen:; ·
1963, I, 707); 7 dec. 1964 (ibid., 1965, I, 343),
28 ·feb. 1966 (ibid., 1966, I, 838), 2 . feb.
"970 (A.C., 1970; 509), 19 maart 1973 (A.C., 19'?3,
711'), 26 nov. 1974 en 27 mei 1975 (A.C., 1975,
362 en 1023) en 25 jan. 1978 (A.C., 11!'78, 928).

En overwegende voor het overige,
dat de substantiele of op sb:affe van
ni.eti.gheid voorgeschreven rechts-

-768vormen in acht zijn genomen en de
beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening, veroordeelt eiser in de
kosten.
27 februari 1979 2' kamer
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h.
Soetaert - Gelijkluidende conclusie van
de h. Velu,
advocaat-generaal
Advocaat : mr. Houtekier.

4° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
MIDDEL TOT AANVOERING VAN EEN
RECHTVAARDIGINGSGROND AFGELEID UIT
OVERMACHT - MIDDEL DAT HET HOF ZOU
VERPLICHTEN FEITELIJKE GEGEVENS NA TE
SPOREN - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEMIDDEL - BEG RIP.
5° WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET,
ART. 42 - VERVAL VAN HET RECHT TOT
STUREN WEGENS
LICHAMELIJKE ONGEBESTAAN VAN DIE ONGESCHIKTHEID SCHIKTHEID - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

1" De rechten van de verdediging wor-
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1° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING

STRAFZAKEN - HEROPENING VAN DE
DEBATTEN BEVOLEN IN AFWEZIGHEID VAN
DE BEKLAAGDE BESLISSING NIET TER
KENNIS GEBRACHT - ADVOCAAT VAN DE
BEKLAAGDE TIJDENS EEN LATERE ZITTING
IN KENNIS GESTELD VAN DE REDEN TOT
I:IEROPENING VAN DE DEBATTEN, N.L. EEN
ANDERE OMSCHRIJVING VAN HET STRAFBAAR
FElT
ADVOCAAT
VAN
DE
BEKLAAGDE DIE OMTRENT DE NIEUWE
OMSCHRIJVING VERWEER HEEFT GEVOERD VEROORDELEND VONNIS - GEEN SCHENDING
VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

2° WEGVERKEER -

WEGVERKEERSWET
ART. 42 - VERVAL WEGENS LICHAMELIJKE
ONGESCHIKTHEID VAN HET RECHT EEN
VOERTUIG TE BESTUREN VERVAL KAN
UITGESPROKEN WORDEN NAAR AANLEIDING
VAN EEN VEROORDELING WEGENS OVERTREDING VAN DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER OF WEGENS EEN VERKEERSONGEVAL
DAT AAN DE DADER ZELF TE WIJTEN IS ONGESCHIKTHEID GEEN BESTANDDEEL VAN
DE TEN LASTE GELEGDE OVERTREDING VERPLICHTING
VAN
DE
RECHTER
DE
BEKLAAGDE TE VERWITTIGEN DAT HIJ DAAROVER VERWEER KAN VOEREN.

3° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING
- STRAFZAKEN- VERVAL VAN HET RECHT
TOT STUREN GEGROND OP DE LICHAMELIJKE
ONGESCHIKTHEID - ONGESCHIKTHEID GEEN
BESTANDDEEL VAN DE TEN LASTE GELEGDE
OVERTREDING - VERPLICHTING VOOR DE
RECHTER DE BEKLAAGDE TE VERWITTIGEN
DAT HIJ DIENAANGAANDE VERWEER KAN
VOEREN.

den niet geschonden door de feitenrechter die, nadat hij de heropening
van de debatten heeft bevolen in
afwezigheid van de beklaagde, zonder
dat die beslissing hem ter kennis werd
gebracht, een veroordeling uitspreekt,
wanneer de advocaat van de beklaagde
tijdens een Jatere zitting in kennis is
gesteld van de J'eden tot die heropening, n.l. een andere omschrijving van
het ten laste gelegde feit, en hij
daarover verweer heeft gevoerd zodra
hij daartoe de gelegenheid heeft
gekregen (1).
2" en 3" Verval van het recht tot sturen

op grand van art. 42 Wegverkeerswet,
kan worden uitgesproken naar aanleiding van een veroordeling wegens
overtreding van de politie over het
wegverkeer of wegens een verkeersongeval dat aan de dader zelf te wijten
is, zelfs als de Jichamelijke ongeschiktheid geen bestanddeel is van het
ten laste gelegde misdrijf, op voorwaarde dat de beklaagde ervan verwittigd wordt dat hij daarover verweer
heeft te voeren (2).
4" Niet ontvankelijk is het middel hieruit afgeleid dat de bestreden beslissing
de eiser had moeten vrijsprekeli op
grand van overmacht, als het het Hoi
zou verp!ichten· feitelijke gegevens na
te sporen en vast te stellen (3).
(1) Raadpl. Cass., 3 jan. 1949 (Bull. et Pas.,
1949, I, 6) en 9 juni 1952 (ibid, 1952, I, 647).
(2) Raadpl. Cass., 20 sept. 1954 (Bull. et Pas.,
1955, I, 16) en 20 nov. 1961 (ibid, 1962, I, 347).
(3) Raadpl. Cass., 21 maart 1972 (A.C., 1972,
691); over het toezicht dat het Hof kan
uitoefenen wanneer de bestreden beslissing
gewag maakt van een rechtvaardigingsgrond,
zie o.m. noot 2 onder voornoemd arrest en de
verwijzingen daarin.
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bezitten, een gans ander feit is dan het

tastbare wijze, op grand van de hem feit niet in staat te zijn alle nodige
voorgedragen bewijsmiddelen, of de rijbewegingen uit te voeren en voortdu·· beklaagde lichamelijk ongeschikt is rend zijn voertuig in de hand te hebben;
om een voertuig te besturen (1). (Art.
derde onderdeel, eiser bij conclusie
42 Wegverkeerswet.)

(OVIJN T. GEMEENTE SPIER-HELKIJN)
ARREST ( vertaJing)

RET HOF; - Gelet op bet bestreden vonnis, op 16 juni 1978 in boger
beroep gewezen door de Correctionele Recbtbank te Kortrijk;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 153, 176, 182, 145, 163, 174 van
het Wetboek van Strafvordering, en
71 van het Strafwetboek, alsmede van
het algemeen rechtsbeginsel betreffende
de eerbiediging van de re<'hten van d.e
verdediging en betreffende de bewijslast
in strafzaken,
doordat eiser wegens het heromschreven feit fen de overige telastleggingen
werd veroordeeld en P.en definitieve
ontzetting uit het reciu · om te sturen
werd uitgesproken,
terwijl, eerste onderdt•el, de heropening der debatten omrettig was en
strijdig met de regelen van de strafprodecure en de rechten van de verdediging, vermits bij heropening van de
debatten de partijen zelf in staat moeten
worden gesteld zich te verdedigen op het
punt dat de heropening der debatten
heeft gemotiveerd, dit door middel van
betekening, indien de maatregel niet in
hun tegenwoordigheid bevolen werd; het
niet blijkt dat zodanige betekening is
geschied; de heropening der debatten
niet werd gemotiveerd; deze miskenning
van essentiEHe regelen van de strafprocedure het verder verloop van de zaak
nietig maakt;
tweede onderdeel, de strafrechter
slecht een delictueel feit, ander dan het
feit dat het voorwerp uitmaakt van de
dagvaarding, kan aanhouden, onder de
dubbele voorwaarde dat de beklaagde
verklaard heeft vrijwillig te verschijnen
en deze verklaring gedaan werd voor de
rechter in eerste aanleg; het feit een
auto op de openbare weg te hebben
bestuurd zonder daartoe in staat te zijn
en de vereiste lichaamsgeschiktheid te

(1) Cass., 23 juni 1969 (A.C., 1969, 1065).

overmacht inriep in verband met al de
telastleggingen vermeld in de dagvaarding omdat hij, blijkens zijn verklaringen na het ongeval, tijdens het rijden
overmand was geworden door een
onvoorzienbare « malaise , die hem alle
bewustzijn en controle over zijn verdere
gedragingen aan het stuur ontnam; de
feitelijke elementen van het strafdossier
de stelling van overmacht geloofwaardig
maakten; het aan het openbaar ministerie behoorde, nu het aangevoerde aannemelijk was het tegendeel te bewijzen;
de door het vonnis ingeroepen feitelijke
omstandigheden de ingeroepen overmacht niet kunnen weerleggen :

Wat bet eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, hoewel bet
vonnis van beropening der debatten
werd uitgesproken in afwezigheid
van eiser en boewel deze beslissing
hem niet werd betekend, zijn advocaat ter zitting van 2 juni 1978 in
kennis werd gesteld van de reden
tot beropening der debatten, namelijk de beromscbrijving van bet feit
f van de telastlegging, en daaromtrent, na daartoe in de gelegenbeid
te. zijn gesteld, verweer beeft
gevoerd; dat dienvolgens eiser zich
op de beweerde nietigbeid · niet kan
beroepen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de uitgesproken
geldboete alsmede de veroordeling
op de burgerlijke recbtsvordering
wettelijk verantwoord blijven door
de overige regelmatig bewezen verklaarde verkeersovertredingen;
Overwegende dat bet uigesproken
verval van bet recht om een voertuig met eigen beweegkracbt te
besturen op grond van artikel 42
van de Wegverkeerswet kan uitgesproken worden naar aanleiding
van een veroordeling wegens overtreding van de politie over bet
wegverkeer of wegens een verkeersongeval te wijten aan het persoonlijk toedoen van de dader, zelfs
wanneer de .licbamelijke onge-
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ten laste .gelegde overtreding, op
voorwaarde dat de verdachte verwittigd werd zich op dat punt te
moeten verdedigen; dat eiser ten
deze door het vonnis van de eerste
rechter wist dat hij zich op dit punt
moest verdedigen; dat zijn advocaat
in hoger beroep daaromtrent verweer heeft gevoerd;
Dat het onderdeel, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende, in zoverre het
onderdeel betoogt dat de feitelijke
elementen van het strafdossier de
stelling van overmacht geloofwaardig maken, het onderdeel feiten en
recht vermengt en derhalve niet
ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige,
dat het vonnis op grond van de
verklaring van een getuige beslist
dat eiser de misdrijven, omschreven
onder de letters a, b, d en f van de
dagvaardihg, · gepleegd heeft in een
tijdsspanne waarin hij nog geenszins overmand was door zijn zogezegde plotse « malaise, »; dat het
vonnis aldus te kennen geeft dat het
voor dit gedeelte van de telastleggingen de stelling van eiser verwerpt;
Dat, in verband met de overige
misdrijven, het vonnis overweegt :
dat overmacht slechts kan voortspruiten uit een gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de mens,
die ze niet kon voorzien noch verhinderen; dat eiser zelf aan de
politie verkla:arde, bij het uitleggen
van zijn zogezegde plotse ongesteldheid veroorzaakt door een soort van
hartcontracties, dat hij sinds meer
dan anderhalf jaar onder geneeskundige behandeling was wegens de
hartzenuwen; dat aldus blijkt dat
eiser wist of moest weten dat hij
leed aan een ernstige hartkwaal
terwijl hij evenzeer wist of moest
weten dat het autorijden op zichzelf
een van de gevaarlijkste bezigheden
is voor iedere hartlijder die hem, en
ook .andere weggebruikers, op elk
moment kunnen fataal worden; dat

hij, door het besturen van zijn auto,
en dan nog op de beschreven roekeloze wijze, wist of moest voorzien
dat hij zichzelf in een toestand zou
brengen waarin hij de controle over
zijn handelingen zou verliezen en
aldus het voetpad zou oprijden en
niet meer zou kunnen stoppen voor
een voorzienbare hindernis;
Dat deze overwegingen het juridisch begrip van ovrrmacht niet
schenden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 42 van de Wegverkeerswet,
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek
en van het algemeen rechtsbeginsel
betreffende de eerbiediging van de rechten van de verdediging,
doordat het vonnis de voorwaarden tot
toepassing van artikel 42 van de Wegverkeerswet voor een vervallenverklaring
voorgoed, vervuld acht, op grond van de
eigen verklaring van eiser, op grond van
een doktersattest en op grond van de
beschouwing dat het niet aannemelijk is
dat de hartkwaal, waaraan eiser leed en
waarvoor hij reeds meer dan anderhalf
jaar in geneeskundige behandeling was,
plots zou genezen zijn na het veroorzaken van een ernstig ongeval dat gepaard
ging met duidelijke symptomen van
hartziekte die zo erg waren dat zij een
bewustzijnsverlies teweegbrachten, zodat
met menselijke zekerheid vaststaat dat
een dergelijke kwaal ongeneeslijk is,
terwijl uit het feit dat eiser tijdens het
rijden een hartspiersamentrekking heeft
gevoeld gevolgd door bewustzijnsverlies,
geenszins de menselijke zekerheid volgt
dat hij toen en ook nog op de datum van
de uitspraak leed aan een ongeneeslijke
ernstige hartziekte of hartkwaal hem
ongeschikt makend tot het besturen van
een wagen, wat uiteraard, zonder middelen van wetenschappelijk onderzoek
behorend tot het gebied van de geneeskunde, door de rechter niet kan worden
uitgemaakt; uit de behandeling wegens
zenuwen aan het hart noch · uit het
doktersattest volgt dat eiser op datum
van de uitspraak leed aan een ongeneeslijke ernstige hartziekte of -kwaal, hem
ongeschikt makend tot het besturen van
een wagen, temeer daar de dokter had
toegegeven geen onderzoek te hebben
.verricht op basis van de symptomen die
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iemand lichamelijk ongeschlkt maken gevraagde
tot het besturen van een wagen, feit verwerpt onder beantwoording van
waarop eiser in zijn conclusie uitdrukke- de conclusie;
lijk had gewezen; eiser de aanstelling
Dat het middel niet kan worden
van een deskundige had gevraagd en
een ander doktersattest voorlegde, verze- aangenomen;
kerend dat hij actueel geschikt was om
En overwegende dat de substaneen autovoertuig te besturen, van welk tiele of op straffe van nietigheid
stuk het vonnis geen melding maakt; het voorgeschreven rechtsvormen in
vonnis derhalve niet werd omkleed met acht zijn genomen en de beslissing
uit de debatten betrokken beweegredenen die het •antwoord vormen op het overeenkomstig de wet is gewezen;
verdedigingsstelsel van eiser en uit de
vaststellingen die het aanvoert niet wettelijk heeft kunnen afleiden dat eiser op
de datum van de uitspraak leed aan een
ongeneeslijke hartkwaal of hartziekte
die hem lichamelijk ongeschikt maakten
tot het besturen van een voertuig; de
weigering en het als overbodig beschouwen van een deskundigel)onderzoek,
hoewel de vraag van eiser daartoe met
een doktersa:ttest. werd gesteund, een
schending uitmaakt van de rechten van
d~ verdediging, welke schending niet
ongedaan wordt gemaakt door de overweging << dat. een deskundige de zaken
niet duidelijker zal kunnen stellen dan
zij thans reeqs blijken uit de bundel » :

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

1979 -

2• kainer

Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
Boon - Gelijkluidende conclusie van de
h. Velu, advocaat-generaal- Advocaat:
mr. Devriendt, Kortrijk.

2• KAMER - 28 februari 1979
1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
HOGER BEROEP VAN
STRAFVORDERING HET OPENBAAR MINISTERIE- DRAAGWIJDTE.

Overwegende dat het vonnis
nauwkeurig de redenen opgeeft 2° ARBEIDSOVEREENKOMST
BEWIJS--: VERMOEDENS.
waarop zijn beslissing steunt en
derhalve de conclusie van eiser,
waarin met die redenen strijdige of 3° BEWIJS - BEWIJS DOOn GESCHRIFT BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- STRAFZAandere
beweegredenen
werden
KEN - ARREST GEGROND OP ALLE GEGEingeroepen, beantwoordt door ze te
VENS VAN DE ZAAK- BESLISSING WAARIN
verwerpen;
NIET SPECIAAL MELDING GEMAAKT WORDT
VAN

ENIG

GEDINGSTU.K

EN

DE

INHOUD

Overwegende dat de door artiERVAN NIET WORDT BETWIST- GEEN MISkel 42 van de Wegverkeerswet
KENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE
beoogde veiligheidsmaatregel wetteAKTEN.
lijk voorgoed mag worden uitgesproken, wanneer vastgesteld wordt 4° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- CONCLUSIE
dat het bewezen is dat de waar.....i STRAFZAKEN- BESLISSING WAARBIJ DEZE
schijnlijke duur van de ongeschiktCONCLUSIE WORDT VERWORPEN ~ GEEN MISheid blijvend is; dat het vonnis ten
KENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE
deze die vaststelling doet; dat de
CONCLUSIE.
feitenrechter op onaantastbare wijze oordeelt, op grond van de hem 5° ARBEIDSOVEREENKOMST - BEDIENDE- GEZAGSVERii:OUDING- BEGRIP.
voorgedragen gegevens, of de beklaagde lichamelijk ongeschikt is 1o Het hager beroep van het openbaar
om een voertuig te besturen;
ministerie ingesteld zonder enig voorOverwegende dat de feitenrechter
opk op· onaantastbare Wijze oordeelt
over de noodzakelijkheid of de wen.:.
selijkheid van een deskundigenonderzoek; dat het vonnis ten deze het"

behoud, maakt de strafvordering in·
heel haar omvang aanhangig bij de
1·echter in hager beroep (1), zonder d~t
(1) Cass., 6 sept. 1978. (A.C., 1979, nr. 11).
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van gewijsde van de beslissing van de
eerste rechter waa1·bij de burgerlijke
J'echtsvordeling wordt ve1·worpen (1).
2• Het bewijs van een arbeidsovereen-

komst kan worden geleverd door feitelijke vermoedens. (Art. 1353 B.W.;
art. 2 Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978).
3• De bewijskracht van de stukken van

een strafdossier wordt niet miskend
door de ·rechter die zijn beslissing
grondt op aile gegevens van de zaak,
zonder van enig gedingstuk speciaal
melding te maken en de inhoud ervan
te betwisten (2).
4• ·De bewijskracht van

de conclusie
wordt niet miskend door de rechter
die de middelen van die conclusie
verwerpt door ze tegen te spreken (3).
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)

5• Uit de vaststellingen dat iemand niet

aileen voor een werkgever gewerkt
heeft, maar dat hi}, bij de uitoefening
van zijn werkzaamheden, ook onder
het gezag van die werkgever stond,
kan de rechter wettig afleiden dat er
een gezagsverhouding bestond, wat
kenmerkend is voor een arbeidsovereenkomst voor bedienden (4).
(VISART DE BOCARME)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 december 1978 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1134, 1150, 1315, 1319, 1320,
1321, 1322, 1779 van het Burgerlijk
Wetboek, 2, ·23, 24, 25 en 28 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep ter veroordeling van eiser op het hoger beroep van
(1) Raadpl. .~ARMUD, Traite theorique et
pratJque de 1mstructwn criminelle et de Ja
procedure penale, a!. I, nr. 198, blz. 438 en 439.
(2) Raddpl. Cass., 13 sept. 1974 (A.C. 1975,

53).

(3)

'

Ca~;,.,

6 juni 1974 (A.C., 1974, 1102).

(4) Haadpl. Cass., 5 jan. 1977 (A.C., 1977,
483).

het openbaar ministerie beslist dat
Francine Goossens door eiser kra:chtens
een arbeidsovereenkomst voor bedienden in dienst was genomen,
terwijl, eerste onderdeel, de correctionele rechtbank de burgerlijke rechtsvordering van Francine Goossens tegen
eiser had afgewezen op grond dat tussen
partijen nooit een arbeidsovereenkomst
was gesloten maar enkel een stage voor
beroepsopleiding, de burgerlijke partij
tegen die beslissing geen hoger beroep
had ingesteld maar in die bes!issing had
berust, en het hof van beroep derhalve
niet zonder schending van het gezag van
gewijsde van het op de burgerlijke
rechtsvordering gewezen vonnis en van
de bewijskracht ervan, wettelijk kon
beslissen dat de rechtsverhouding tussen
partijen beheerst werd door een arbeidsovereenkomst voor bedienden;
tweede onderdeel, het hof van beroep,
door aldus te beslissen, eveneens
tegenspraak is met de gemeenschappeIijke wil van de pattijen, vermits Francine Goossens, door te berusten in de
beslissing op haar burgerlijke rechtsvordering, noodzakelijkerwijze heeft toegegeven dat, zoals eiser betoogde, er nooit
van enig bediendencontract sprake was
geweest:

in

Over de twee onderdelen samen :
Overwegende dat uit de gedingstukken blijkt dat het openbaar
ministerie hager beroep heeft ingesteld tegen het vonnis van de correctionele rechtbank waarbij eiser
werd vrijgesproken en dat dit rechtsmiddel werd aangenomen;
Overwegende dat, enerzijds, het
. door het openbaar ministerie zonder
voorbehoud ingestelde hoger beroep
de kennisneming van de strafvordering in haar geheel aan het appelgerecht toekent, zonder dat die rechter hierbij gebonden kan zijn door
het gezag van gewijsde van de
beslissing van de eerste rechter
waarbij de burgerlijke rechtsvordering wordt verworpen;
Overwegende dat anderzijds de
enkele omstandigheid dat de burgerlijke partij geen hoger beroep
·heeft ingesteld tegen de beslissing
van de correctionele rechtbank, de
strafvordering niet kon tegenhouden en de rechter in hoger beroep
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beroep van het openbaar ministerie,
na te gaan of het de gemeenschappelijke bedoeling van eiser en Francine Goossens geweest was een
arbeidsovereenkomst voor bedienden te sluiten;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

derde onderdeel, bet arrest niet antwoordt op de conclusie waarbij eiser
betoogde dat, nu Francine Goossens bij
dat onderzoek naar haar beroepsbekwaamheid niet had voldaan, zijzelf had
toegegeven dat een periode van praktische opleiding noodzakelijk was en hij
haar slechts voor een niet bezoldigde
stage had aanvaard, zonder dat hij met
haar enige verbintenis had aangegaan :

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 16, eerste lid, van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, 1134, 1315, 1319, 1320 en 1321 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest zegt dat, nu Francine Goossens via een advertentie in de
plaatselijke bladen was aangeworven,
een onderzoek naar haar beroepsbekwaamheid had ondergaan en zij maandelijks bezoldigd was volgens een overeengekomen progressieve loonschaal, zij
in een verhouding van ondergeschiktheid stond tegenover eiser,
terwijl, eerste onderdeel, wanneer bet
misdrijf verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst waarvan bet
bestaan ontkend of waarvan de uitlegging betwist wordt, de strafrechter zich
bij zijn beslissing over het bestaan van
die overeenkomst of over de uitvoering
ervan, krachtens artikel 16, eerste lid,
van de wet van 17 april 1878, moet
gedragen naar de regels van bet burgerl~jk recht en hij derhalve betwiste feiten
niet als vaststaand mag beschouwen,
zonder dat bet bewijs ervan is geleverd;
tweede onderdeel, door te oordelen
dat, nu Francine Goossens via een
advertentie was aangeworven en zij een
onderzoek naar haar beroepsbekwaamheid had ondergaan, zij door eiser onder
wei bepaalde voorwaarden in dienst was
genomen, en door te oordelen dat de
twee door eiser aan de betrokkene
gedane stortingen voor de maanden
oktober en november 1976 een bezoldiging voor haar arbeid opleverden en er
was voorzien in een glijdende loonschaal, het arrest de bewijskracht
schendt van de verklaringen van de
partijen ten tijde van het vooronderzoek
en met name van de door de sociaal
inspecteur en door de rijkswacht opgeriomen verklaringen van eiser, alsook
van de conclusie waarbij eiser de gegevens betwistte welke door het hof van
beroep bewezen zijn verklaard;

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, krachtens de
artikelen 1353 van het Burgerlijk
Wetboek en 12 van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, het bestaan van
een arbeidsovereenkomst kan bewezen worden door feitelijke vermoedens;
Overwegende dat het arrest derhalve, zonder artikel 16, eerste lid,
van de wet van 17 april 1878 te
schenden, het bewijs dat tussen
eiser en Francine Goossens een
arbeidsovereenkomst voor bedienden.bestond, wettelijk heeft afgeleid
uit de vermoedens die het opgeeft;
Dat het eerste onderdeel van het
middel faalt naar recht;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat enerzijds uit het
arrest blijkt dat het steunt op het
geheel van de gegevens van de zaak,
met inbegrip van de gegevens welke
zijn verzameld tijdens het onderzoek ter terechtzitting van het hof
van beroep, zonder dat het zich in
het bijzonder beroept op een van de
gedingstukken en zonder dat het de
inhoud van die stukken tegenspreekt; het arrest derhalve de
bewijskracht van de in het middel
opgenomen verklaringen niet heeft
geschonden;
Overwegende dat, anderzijds, de
bewijskracht van de conclusie niet
wordt miskend door de rechter die
de in die conclusie voorgedragen
verweermiddelen verwerpt door ze
tegen te spreken;
Dat het tweede onderde·ei van het
middel niet kan worden aangenomen;
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Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het arrest ver- moeten aannemen dat hij de reiskomeldt << dat blijkens het dossier en sten vergoedde tegen ongeveer dertien frank per kilometer, hetgeen
het onderzoek voor het hof
mevrouw Francine Goossens op absurd schijnt ... »;
Overwegende dat het arrest aldus
4 oktober 1976 in dienst was genamen om te werken op het kantoor antwoordt op de in het middel
van de beklaagde en met hem een vermelde conclusie van eiser;
arbeidsovereenkomst voor bedienDat het derde onderdeel van het
den had gesloten; ... dat, nu de middel feitelijke grondslag mist;
oorspronkelijke klaagster via een
Over het derde middel, afgeleid uit de
advertentie in de plaatselijke bladen
van de artikelen 97 van de
aangeworven was, een onderzoek schending
Grondwet, 1134, 1320 en 1779 van het
naar haar beroepsbekwaamheid had Burgerlijk Wetboek, van de bepalingeil
ondergaan, verplicht was dagelijks van de op 20 juli gecoordineerde wetten
aanwezig te zijn volgens een vastge- betreffende de arbeidsovereenkomst
steld werkrooster en per maand voor bedienden en van de bepalingen
betaald werd volgel1s een overeen- van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
gekomen loonschaal die voorzag in arbeidsovereenkomsten,
doordat het hof van beroep, zonder
een v~rhoging in de loop der maanden, zij wel degelijk verkeerde in zijn beslissing nader met redenen te
het bestaan van een arbeidseen verhouding van ondergeschikt- omkleden,
voor bedienden afleidt uit
heid tegenover de beklaagde, welke overeenkomst
de wijze waarop de bediende werd
verhouding kenmerkend is voor de aangeworven, uit de twee stortinge:h van
arbeidsovereenkomst;
dat de tienduizend frank, uit de verplichting
beklaagde toch niet kan ontkennen dagelijks aanwezig te zijn volgens een
dat hij het recht had haar instruc- vastgesteld werkrooster en uit een
ties en bevelen te geven en hij toch maandelijkse bezoldiging volgens een
niet in ernst kan staande houden overeengekomen loonschaal,
teiWijl, eerste onderdeel, .het bediendat hij haar slechts had aanvaard
om een stage te volbrengen of een dencontract · het. contract is waarbij elm
zich verbindt, tegen loon zijn
opleiding te volgen; ... ·dat dergelijke persoon
activiteit als dusdanig doorlopend in
bewering geen steek houdt, wan- dienst
te stellen van een ander en onder
neer men let op de wijze waarop diens gezag en leiding te werken om
betrokkene werd aangeworven en hoofdarbeid te verrichten;
men ook rekening houdt met het
tweede onderdeel, de door het hof van
feit dat haar twee stortingen van beroep bewezen verklaarde gegevens
tienduizend frank werden gedaan niet onverenigbaar zijn met een stageals tegenprestatie voor haar werk in overeenkomst of een overeenkomst voor
de maanden oktober en novem- beroepsopleiding, waarbij ook veronder~
ber 1976; ... dat de beklaagde in zijn steld wordt dat men dagelijk~ op kantoor
conclusie beweert dat « die gra- is volgens een vastgesteld werkrooster
waarbij ook door de stagemeester
tificaties » een filantropisch gebaar en
richtlijnen of instructies kunnen worden
van zijn ·kant waren, bedoeld om de gegeven of een kostenvergoeding kan
kosten van die « jonge studente » te worden toegekend, ja zelfs een bezolvergoeden, namelijk haar reiskosten diging:
en de uitgaven welke haar leertijd
Over de twee onderdelen samen :
nu eenmaal meebracht; ... dat die
Overwegende dat het arrest, om
« kosten van leertijd » nochtans
onbeduidend moesten zijn, vermits te beslissen dat de overeenkomst
dezelfde beklaagde nog aanvoert dat tussen partijen enkel als een
zij hem geld kostte ... ; dat, nu de arbeidsovereenkomst voor bedienwettelijke afstand tussen Marche en den kon worden beschouwd, erop
Barvaux negentie:q kilometer is, wijst dat Francine Goossens « via
men dus, om de stelling van een advertentie in de plaatselijke

-775bladen was aangeworven "• dat zij De voor een wegverkeersongeval aansprakelijke is jegens de benadeelde
« een onderzoek naar haar beroepsgehouden tot volledig herstel van de
bekwaamheid ondergaan had >>, dat
schade, zodat, bij gebrek aan belang,
zij « verplicht was dagelijks aanweniet onnrankelijk is het cassatieberoep
zig te zijn volgens een vastgesteld
dat de aansprakelijke richt tegen de
werkrooster "• dat zij « maandelijks
beslissing op de burgerlijke rechtsvorwas bezoldigd volgens een overeendering door de benadeelde tegen hem
gekomen loonschaal , en dat eiser
ingesteld, en waarin hij aanvoert dat
<< het recht l).ad haar instructies en
de schade ook haar oorzaak vindt in
de !out van een andere pa1·tij tegen
bevelen te geven )>;
wie hij geen cassatieberoep heeft ingeOverwegende dat, door aldus vast
steld.
te stellen dat Francine Goossens
(RIOLLAY T. VANHERF E.A.)
niet aileen haar activiteit in dienst
had gesteld van eiser, maar zij die Met de notitie overeenstemmend arrest.
activiteit verrichtte onder diens
28 februari 1979 - 2° kamer - Voorgezag, het arrest daaruit wettig
heeft kunnen afleiden dat Francine zitter : de h. Legros, afde!ingsvoorzitter
Goossens tegenover eiser in een, - Verslaggever : de h. Bosly ..:_ Gefijconclusie van de h. Ballet,
gezagsverhouding stond, wat ken- kluidende
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
merkend is voor de arbeidsovereen- Hutzler, Simont.
komst voor bedienden :
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substan2' KAMER - 28 februari 1979
tit\le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing 1° ONTUCHT EN PROSTITUTIE- souTENEUR- BEG):UP,
o\T~reenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
koF>ten.
februari 1979 2' kamer
. Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter · - Verslaggever : de h. Sace Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
J. Tasset, Luik.
28

2° 'BEWlJS-

WETBOEK VAN Sl'RAFVORDENIET
BEPERKENDE BEPALINGEN.

RINq, ARTT. 145, 189 EN 211 -

3° BEWIJS

STRAFZAKEN GEVAL
WAARIN DE WET GEEN B!JZONDER BEWIJ&o
i\IIIDDEL OPLEGT- ONAANTASTBARE BEOOR"
DELING DOOR DE FE!TENRECHTER.

lo Souteneur, in de zin van art. 380bis,

3' Sw., is hij die profijt trekt uit een

deel van de opbrengst van de onzedelijke handel van .een pJ:ostituee en.
geheel of ten dele op haar kosten leeft
(1); orp strafbaar te zijn behoeft de
souteneur niet noodzakelijk deel te
nemen aan de exploitatie van een huis
van ontucht qf prostitutie (2).

2' KAMER- 28 februari 1979

VOORZIENING IN CASSATIE -

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE
VOORZIEN OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP
KAN WORDEN INGESTELD- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSATIEBEROEP DOOR DE VOOR HET ONGEVAL
Af\NSPRAKELIJKE GERICHT TEGEN DE BENADEELDE OP GROND DAT DE SCHADE OOK
HAAR OORZAAK VINDT IN DE FOlH' VAN EEN
ANDERE PARTIJ, TEGEN WIE DE AANSPRAKELIJKE GEEN CASSATIEBEROEP HEEFT INGESTELD ..,- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP

zo

De artt. 154, 189 en 211 Sv. zijn
slechts van enuntiatieve aard en beletten niet dat de feitenrechteJ~ ingeval
door de wet geen bijzonder bewijsmiddel wordt opgelegd, z1jn oveduiging

(1) Cass., 24 mei 1967 (A.C., 1967, 1161).
(2) Raadpl. R!GAUX en TROUSSE, Les crimes et
delirs du Code penal, dl. X, biz. 382.

-776 :laat steunen op alle regelmatig beko- « Kaima », in een etablissement dat, als
men en door partijen vrij besproken het a! geen huis van ontucht is, er
nochtans vee! van weg heeft ... »,
gegevens van de zaak (1).
c)<< zelfs al zouden de beschuldigingen
3• Wanneer de wet in strafzaken, geen
L ... terzijde worden gelegd dat zij
bijzonder bewijsmiddel oplegt, beoor- van
haar
zou hebben genomen in
deelt de rechter in Ieite en derhalve andereintrek
bars
van · prostitutie waar
op onaantastbare wijze de gegevens Zaouche haar zou
gedwongen hebben
waarop hij zijn overtuiging laat steunen en waarover partijen tegenspraak voor zijn profijt te werken, hij het
niettemin was die het belangrijkste aanhebben kunnen voeren (2).
deel had aan de opening van de bar « Le
Postilion » door L ... , welke bar eveneens
(ZAOUCHE)
slechts kon voortbestaan door de prostiARREST ( vertajjng)
tutie van de exploitante »,
uit welke overwegingen het arrest
RET HOF; - Gelet op het bestre- afleidt dat L... werkelijk geld aan
den arrest, op 29 december 1978 Zaouche heeft overgemaakt, terwijl
door het Hof van Beroep te Brussel laatstgenoemde de levenswijze van zijn
vriendin kende en dan ook wist waar
gewezen;
haar inkomsten vandaan kwamen »,
Over het middel, afgeleid uit de schenterwijl, eerste onderdeel, de door de
ding van de artikelen 97 van de Grandwet, 380bis, 3•, van het Strafwetboek, feitenrechter sub b en c bewezen ver6.2 van het Verdrag tot bescherming van klaarde feiten niet aile bestanddelen van
de rechten van de mens en de funda- de overtreding van artikel 380bis, 3•, van
mentele vrijheden, 154, 189, 211 van het het Strafwetboek bevatten : in de verWetboek van Strafvordering, 1156, 1162, meldingen sub b immers niet wordt
1319, 1322 en 1358 van het Burgerlijk vastgesteld dat de « Kaima », rue du
Wetboek en van het algemeen beginsel Pepin, een huis van ontucht was en
evenmin dat L... er zich aan prostitutie
betreffende de bewijslast in strafzaken,
overgaf; de overwegingen sub c we! een
doordat het arrest eiser veroordeelt aanwijzing opleveren dat L ... de prostituwegens de tenlastelegging C (ter zake tie bedreef in de bar « Le Postilion »,
dat hij souteneur is geweest), op grond maar zij er enkel op wijzen dat eiser een
van de drie hiernavolgende over- overwegend aandeel had aan de opening
wegingen:
van die bar zonder ook maar het minste
a) « mevrouw G... H... geeft in een feit ten laste van eiser aan te tonen dat
enkele zin een heel goede beschrijving zou bewijzen dat hij verder nog belangvan het gehele dossier als men het facet stelling zou hebben gehad voor die bar
zeden ervan belicht : « Ik ken ook L ... na de opening ervan, zodat het hof van
K... Ik weet dat zij voor rekening van beroep uit de door het hof aldus
beschreven feiten niet wettelijk kon
Zaouche de baan opging »,
b) « het dossier onthult dat de afleiden dat L... werkelijk geld aan
beklaagde met L... is gaan samenwonen Zaouche had overgemaakt;
... , terwijl laatstgenoemde onder een
tweede onderdeel, de overtuiging van
aangenomen naam de bar « Le Paradis » de feitenrechter aangaande het bestaan
te Kortenberg exploiteerde; dat hij toen van een bestanddeel van het misdrijf
zijn tijd verdeelde tussen die bar, een niet in de plaats mag treden van het
Libanese bar en zijn appartement ... en bewijs ervan, nu het bewijs van een
het dus uitgesloten is dat beklaagde niet misdrijf en elk bestanddeel ervan, overheeft kunnen weten welk soort etablis- eenkomstig het Wetboek van Strafvordesement « Le Paradis » was en het soort ring, slechts mag geleverd worden door
bestaan dat L... er leidde; dat het getuigenissen, geschriften, processenderhalve zeer gemakkelijk valt in te zien verbaal of vermoedens;
met welk doe! beklaagde zijn vriendin
meetrok naar de rue du Pepin, in de
derde onderdeel, de redengeving van
het arrest dubbelzinnig is : de feitenrechter in het ongewisse laat of, naar
zijn mening, de sub a hierboven vermelde overweging een op zich zelf
(1) Cass., 19 dec. 1972 (A.C., 1973, 405).
staande betekenis heeft, welke aileen al
(4) Cass., 30 nov. 1977 (A.C., 1978, 375).
zijn overtuiging kan dragen dan wel of

-777zij daarentegen enkel een samenvatting
28 februari 1979 2~ kamer is van de door hem sub b en c bewezen Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorverklaarde gegevens :
zitter Verslaggever : de h. Sace Gelijkluidende conclusie van de h. Ba!~
Over de drie onderdelen samen :
let, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Overwegende dat blijkens de in M. De Kock, Brussel.

het ·middel onder de overweging b
opgenomen vermeldingen van het
arrest, L... K... zich aan prostitutie
overgaf, met name in de bar « Le
Paradis » te Kortenberg, eiser die
met. haar samenwoonde, van haar
activiteit afwist en door van L ...
geldbedragen te ontvangen voordeel
gehaald heeft uit een deel van de
opbrengst uit het immorele bedrijf
van die persoon en, althans ten
dele, op haar kosten heeft geleefd;
Overwegende dat het hof van
beroep zijn beslissing aldus regelmatig en zonder dubbelzinnigheid
met redenen omkleedt en die beslissing wettelijk verantwoordt;
Overwegende dat de souteneur
niet noodzakelijk moet hebben deelgenomen aan de exploitatie van een
huis van ontucht of van prostitutie
om onder de toepassing van de
strafwet te vallen;
Overwegende dat, voor het overige, de artikelen 154, 189 en
211 van het Wetboek van Strafvordering slechts de waarde van een
aanwijzing hebben en niet beperkend zijn; dat, wanneer de wet in
strafzaken geen bijzonder bewijsmiddel oplegt, de feitenrechter op
onaantastbare wijze in feite de
bewijswaarde beoordeelt van de
hem regelmatig voorgelegde gegevens, waarop hij zijn overtuiging
steunt;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
geen enkele onregelmatigheid bevat
waardoor eiser kan worden benadeeld;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
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2° BEWIJS

STRAFZAKEN GEVAL
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWJJSMIDDEL OPLEGT - ONAANTASTBARE BEOORDELJNG DOOR DE FEJTENRECHTER.

I" De rechter die, op grond van de door

hem gegeven overwegingen, zegt dat
in de door de verdachte tot staving
van zijn verweermiddelen aangevoerde
bewerinqen niets geloofswaardigs te
vinden is, omkleedt zijn beslissing
regelmatig met redenen en maakt een
juiste toepassing van de regels betref~
fen de de bewijslast in strafzaken (1). · ·
2" Wanneer de wet, in strafzaken, geen

bijzonder bewijsmiddel oplegt, beoordeelt de rechter in feite en derhalve
op onaantastbare WJjze de bewijswaarde van de hem voorgelegde gegevens waarover partijen tegenspraak
hebben kunnen voeren (2).
(KHOLTI)
ARREST ( vertaling)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 oktober 1978 .in
boger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
Over bet middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 12.3.1 en 12.3.2 van
bet koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
doordat het vonnis het middel verwerpt waarbij eiser deed gelden dat voor
bet bewijs van de schending van
artikel 12.3.1 en van artikel 12.3.2 van

(1) Cass., 31 jan. 1977 (A.C., 1977, 602).
(2) Cass., 30 nov. 1977 (A.C., 1978, 375) en het
voorgaand arrest.

-778bewezen is dat Vandenvelde gestopt
heeft;
Overwegende dat uit de voorgaande overwegingen volgt dat het
vonnis een juiste toepassing maakt
van artikel 12.3.1 van het Wegverkeersreglement zonder daarbij artikel 12.3.2 van dat reglement of de
bewijsregels te schenden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

het Wegverkeersreglement geen verschillende regels gelden en derhalve
zowel het openbaar ministerie als de
burgerlijke partij dienen te bewijzen dat
de voorranghebbende bestuurder niet
gestopt heeft; de verscheidene overtredingen van het Wegverkeersreglement
immers op gelijke voet staan en de tot
voorrang rechts gehouden weggebruiker
niet vermoed wordt aansprakelijk te
zijn, vermits de voorranghebbende zijn
voorrang kan hebben prijsgegeven door
te stoppen voor, het kruispunt, waardoor
hij zich vrijwillig onderwerpt aan de
toepassing van artikel 12.3.2 van het
Wegverkeersreglement; de rechtbank de
beweringen van eiser verwerpt terwijl
zij door zijn passagier bevestigd worden
en daarentegen de beweringen van de
beer Vandenvelde bewezen verklaart die
ontkent te hebben gestopt, beweringen
welk.e bevestigd worden door de verklaring van de passagierster in zijn voertuig; gezien de tegenstrijdige versies, bij
toepassing van de algemene beginselen
inzake bewijs, vastgesteld dient te worden dat, nu er geen enkel schuldvermoeden aan de zijde van eiser bestaat het
bewijs van het hem ten laste gelegde
misdrijf niet geleverd werd :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser, die
vervolgd werd wegens overtreding
van artikel 12.3.1 van het Wegverkeersreglement,
conclusie
heeft
genomen voor de correctionele
rechtbank;
Overwegende dat artikel 12.3.1
van dat reglement bepaalt « elke
bestuurder moet voorrang verlenen
aan de van rechts komende bestuurder ;>;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
28 februari 1979 2• kamer
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Ve1-slaggever : de h. Screvens Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
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RECHTERLIJKE

ORGANISATIE

STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE- VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK, ZITTING HOUDENDE IN
HOGER BEROEP - VERMELD!NGEN VAN HET
VONNIS EN VAN HET PROCES-VERBAAL VAN
DE TERECHTZI'ITINGEN WAARUIT NIET KAN
WORDEN OPGEMAAKT OF DE RECHTERS, DIE
HET VONNIS HEBBEN UITGESPROKEN, ALLE
TERECHTZl'ITINGEN VAN DE ZAAK HEBBEN
BIJGEWOOND- GEVOLGEN.

Overwegende dat het vonnis erop
Hoi vernietigt de bestreden besliswijst « dat de verklaringen van Het
sing als noch uit de vermeldingen van
beklaagde (thans eiser) en van zijn
die beslissing, noch uit die van het
passagier
niet
overeenstemmen•
proces-verbaal van de terechtzittingen
zodanig dat men het niet voor
kan worden opgemaakt hoe het
rechtscollege was samengesteld ten
waarschijnlijk kan houden dat het
tijde van het onderzoek van de zaak
voertuig van Vandevelde zou gestopt
en van de uitspraak (1). (Art. 97 Gw.)
hebben zoals door hen wordt aangevoerd maar door Vandenvelde uit(FRAN<;OIS, DEN!STAS P.V.B.A.
drukkelijk
in
twijfel
wordt
T. NIEUW WERKNATIE N.V.)
get:»okken »;
Dat de rechter aldus op grand van
zijn. onaantastbare feitelijke beoor(1) Raadpl. Cass., 27 mei 1977 (A.C., 1977,
delingsbevoegdheid beslist dat niet 993).

-779 .,. · Overwegende dat evenwel in •het
proces,..verbaal van de terechtzitting
HET HOF;.....,. Gelet op het bestre- van 7 september 1978, toen rechter
den vonnis op 5 oktober 1978 in , Potvin reeds vervangen was door
hoger beroep gewezen door de Cor- rechter Franeau, staat,, dat, « nu de
beraadslaging nog niet geEhndigd is.,
rectionele Rechtbank te Bergen;
de rechtbank de zaak tot 5 okI. Op ·de voorziening van Fran~ois, tober 1978 verdaagt voor uitspraak
van het vonnis »;
beklaagde:
Overwegende dat het Hof door
A. In zoverre de voorziening die vermeldingeh in de processengericht is tegen de beslissing op de verbaal in de onmogelijkheid verstrafvordering :
keert na te gaan of rechter Potvin
de
volledige beraadslaging heeft bijOver het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de gewoond;
ARREST ( vertaJing)

Grondwet:

Overwegende dat krachtens artikel 779, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, « wanneer een rechter wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van een vonnis
waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel 778,
de voorzitter van het gerecht evenwei een andere rechter kan aanwijzen om hem op het ogenblik van de
uitspraak te vervangen »;
Overwegende dat de voorzitter
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen met toepassing van
die wetsbepaling bij beschikking
van 7 september 1978, rechter Franeau aangewezen heeft om rechter
Potvin te vervangen;
Overwegende dat het procesverbaal van de terechtzitting van
8 juni 1978 vermeldt dat de zaak
behandeld is door de rechters Potvin, Jeanmart en Charles;
Overwegende dat het vonnis vermeldt dat het gewezen is door
« mevrouw de rechter J eanmart, de
heer rechter Charles, en de heer
'rechter Franeau, laatstgenoemde
door de heer voorzitter van die
rechtbank met toepassing van
artikel 779, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek aangewezen
werd om rechter Potvin te vervangen, die wettig verhinderd was de
uitspraak van het vonnis in deze
zaak bij te wonen »;

B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering de vernietiging meebrengt van
de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering .welke het gevolg is
van de eerste beslissing;
II. Op de voorziening van de
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Denistas, burgerrechtelijk aansprakelijke partij voor
eiser, beklaagde :
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 zij gericht
is;

Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat, ingevolge de op eisers voorziening uitgesproken vernietiging van de beslissing op de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvordering, de beslissing waarbij eiseres met hem
hoofdelijk wordt veroordeeld op de
burgerlijke rechtsvordering van verweerster, haar bestaansreden verliest;
Om die redenen, ·vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre daarbij
uitspraak wordt gedaan over de
strafrechtelijke
en
burgerlijke

-780kosten; laat de andere helft ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Charleroi, zitting houdende in hoger beroep.

rechtsvorderingen jegens eiser; verwerpt de voorziening van eiseres,
met dien verstande dat de beslissing
waarbij zij met eiser hoofdelijk
wordt veroordeeld op de burgerlijke
rechtsvordering van verweerster
haar bestaansreden verliest; beveelt
dat van dit arrest melding wordt
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiseres in de helft van de
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Voorzjtter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever de h. Screvens GeHjkJujdende conclusje van de h. Bal-
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