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1• KAMER -1 december 1978 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST} BESLISSING 
WAARBIJ EEN ENKELE PERSOON AANSPRA
KELIJK WORDT VERKLAARD VOOR DE 
SCHADE - GEEN VASTSTELLING WAARUIT 
KAN WORDEN AFGELEID DAT DE SCHADE, 
ZOALS ZIJ ZICH HEEFT VOORGEDAAN, ZICH 
OOK ZOU HEBBEN VOORGEDAAN ZONDER DE 
FOUT DIE TEN LASTE VAN EEN ANDER IS 
VASTGESTELD. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
BESCHIKKEND GEDEELTE GEGROND OP 
TEGENSTRIJDIGE REDENEN - NIET REGEL
MATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

1° Niet wettelijk verantwoord is de 
beslissi{Jg waarbij een enkele persoon 
aansprakelijk wordt verklaard voor. de 
schade, als niet wordt vastgesteld dat 
de schade, zoals zij zich heeft voorge
daan, zich ook zou hebben voorgedaan 
zonder .de tout die ten laste van een 
ander is vastgesteld (1}. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.). 

2o Niet regelmatig gemotiveerd is de 
beslissing waarvan het beschikkeride 
gedeelte. op tegenstrijdige redenen is 
gegrond (2}. (Art. ~7 Gw.). 

(JANSSENS, MOONS T. ADRIAENSSEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 juni 1976 door het 
Hof van 'Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
Sl!hending van de artikelen 1382 en 
13.83 van . het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, om de oorspronke· 
lijke vordering van de eisers ongegrond 
te verklaren en hen tot de kosten van 
beide instanties te veroordelen, na bewe~ 
zen te hebben verklaard « dat op (ver
weerders) koer en op het gedalleerd 
voetpad op de dag van het ongeval nog · 
resten van planken lagen die in de loop 
van de dag waren neergekapt van de 
afbraak van een huis en dat in deze 
planken nog nagels staken ». beslist 

(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) 

« dat aan (verweerder) nochtans, wat 
deze toestand betreft, geen verwijt kan 
worden gemaakt daar de materialen zich 
bevonden op zijn erf waar ze normaal 
geen gevaar opleverden » en, na aange
nomen te .hebben « dat het in landelijke 
gemeenten gebruikelijk kan zijn dat 
bezoekers ook langs de achterdeur 
binnenkomen » en geoordeeld te hebben 
« dat zij dan bij het betreden van het erf 
van de persoon · die zij bezoeken en 
wanneer zij zich naar de achterdeur 
begeven, voldoende aandacht moeten 
verlenen om niet gekwetst te worden », 
constateert << dat de toegang tot cle 
achterdeur geen wegenis uitmaakt voor 
(eiseres) Moons; dat volgens de akte van 
verkoop van het goed, de wegenis over 
het erf slechts bestond voor de verko
oers en enkel om dezen toe te laten van 
hun eigendom naar de Maalderstraat te 
gaan en terug », 

terwijl het arrest, zonder te onderzoe
ken of een bonus pater familias mate
rialen zoals planken waaruit nagels ste
ken zou achterlaten op een over zijn !'!rf 
lopende « wegenis >> welke door derden 
kan worden gebezigd, het ontbreken van 
foutieve onvoorzichtigheid vanwege ver.:. 
weerder laat steunen op het · motief dat 
dit betegelde voetpad geen weg uit
maakte voor het slachtoffer (eiseres); het 
aldus . de aard van de aangewreven 
handeling of ontstentenis van' handeling, 
foutieve oni.roorzfcntigheicf-of nfel:- enker 
doet afhangen van de persoon van het 
slachtoffer en van de vraag of de dader 
ten aanzien van de getroffene een bij-' 
zondere plicht van voorzichtigheid of 
voorzorg had ten gevolge van. een voor 
haar bestaand recht van wegenis, zodat 
het arrest aan het begrip << fout », een 
beperkende betekenis geeft die strijdig 
is met de termen van de ar:tikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
(schending van deze art!kelen); het ten 
minste tegenstrijdig is vast te stellen 
enerzijds dat de materialen zich bevon
den op zijn erf waar ze normaal . geen 
gevaar opleverden >> en anderzijds dat de 
plaats waar bewuste materialen lagen, 
namelijk het betegelde voetpad, << een 
wegenis » uitmaakt voor derden, zodat 
het arrest is aangetast door een gebrek 
in de motivering (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

·1. Nopens het door verweerder 
opgeworpen middel · van niet
ontvankelljkheid van het cassa
tiemiddel: 



-378-

Overwegende dat verweerder doet erseres zich blesseerde, « een we
gelden 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 reke
volgens 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 verantwoor- Dat het middel op dit punt 
den, zodat het middel bij gebrek gegrond is; 
aan belang niet ontvankelijk zou 
zijn; 

Overwegende dat, om te beslissen 
dat eiseres aileen schuld had aan 
het haar overgekomen ongeval, de 
vaststelling dat zij een fout had 
begaan niet volstond; dat het arrest 
immers tevens moest constateren 
dat verweerder de hem ten laste 
gelegde fouten niet had begaan, 
althans, indien dan toch, dat de 
schade, zoals ze zich heeft voorge
daan, zich ook zou hebben voorge
daan zonder de fout die het ten 
laste van verweerder eventueel zou 
hebben vastgesteld; 

Dat de hierhoger aangehaalde 
considerans dan ook niet volstaat 
om de beslissing wettelijk te verant
woorden; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid moet worden ver
worpen; 

2. Nopens het cassatiemiddel 
zelf: 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat verweerder, bij het achter
laten van planken met uitstekende 
nageL;, geen fout had begaan en 
zulks afleidt uit de omstandigheid 
dat << deze materialen zich op ' zijn ' 
erf bevonden waar ze ' normaal ' 
geen gevaar opleverden »; 

Overwegende echter dat het 
arrest verder vaststelt dat het voet
pad, waarop de plank lag waaraan 

Om die redenen, en zonder dat 
aanleiding bestaat 0m het tweede 
middel te onderzoeken, dat niet tot 
ruimere cassatie kan leiden, vernie
tigt de bestreden beslissing, behalve 
in zoverre ze het hoger beroep van 
verweerder ontvankelijk verklaart 
en in zoverre ze ten laste van 
eiseres een fout aanhoudt in oorza
kelijk verband met de schade; 
beveelt dat van dit. arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
'de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; houdt de kosten aan en· zegt 
dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

1 december 1978 - 1' kamer - Voor~ 
zitter : de h. de Vreese, afdelingsvoorzit~ 
ter - Venlaggever : de h. Chatel ~ 
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal 
Advocaten mrs. Dassesse en Van 
Heeke. 

2" KAMER - 1 december 1978 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - . RECHT VAN DE 

BEKLAAGDE STUKKEN IN TE DIENEN TOT .BIJ 
DE SLUITING VAN DE DEBATTEN- MODALI
TEITEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN .,.- STRAFZAKEN 

- VAAG MIDDEL - NIET ONTVANKEL.IJK 
MID DEL. 
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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 INGE
DIEND - MIDDEL UIT MISKENNING VAN DE 
RECBTEN VAN DE VERDEDIGING - DE REDE
NEN WAAROM DE RECBTEN VAN DE VERDE
DICING NIET ZIJN INACBTGENOMEN MOETEN 
WORDEN GEPRECISEERD. 

4° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- MIDDEL AFGELEID UIT TEGENSTRIJDIG
BEID VAN REDENEN - ,BESLISSING DIE WET
TELIJK VERAN':\'WOORD BLIJFT, OOK A,L IS 
BET MIDDEL GEGROND - NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

5° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- RECBTEN VAN DE VERDEDIGING - MIDDEL 
B!ERUIT AFGELEID DAT EEN IN EEN 
VREEMDE TAAL GESTELD EN BIJ HET DOS
SIER 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 KONINK
LIJK BESLUIT TEN DEZE NIET VAN TOEPAS
SING IS - MIDDEL DAT FEITELIJKE GROND
SLAG MIST. 

7° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
- BEVOEGDBEID - STRAFZAKEN - NIET
MILITAIR ONDERWORPEN AAN DE M!LITAIRE 
RECBTSPRAAK - GELIJKSTELLING MET EEN 
BEPAALDE RANG T.A.V. VOOEDELEN EN VER
GOEDINGEN - 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 SA TIE 
- BESLISSINGEN WAARTEGEN. CASSATIEBE

ROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZA
KEN - 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 CAS
SATIEBEROEP. 

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 stuk
ken 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 aanmer
king te nemen wegens dilatoire bedoe
ling, moet de redenen opgeven 
waarorn hij ilieent dat zijn rechten 
van ·verdediging niet zijn inachtgeno
men (2). 

4' Niet ontvankelijk, wegens gebrek aan 
belang, is het middel dat uit tegen
strijdigheid 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 verde
diging niet is vertaald, kan niet voor 
bet eerst voor bet Hot worden voorge
dragen (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 bevoegd
heid 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 per
soon, die te zijnen voordele geld 
verduistert dat bestemd is voor de 
bezoldiging van ten gunste van derden 
te verricht~n arbeid, maakt zich schul
dig 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 rechtsvor
dering en i.d.o. de eiser niet veroor
deelt (2). 

(TRIFFOY, BOTIRIAUX T. BELGISCHE STAAT -
MINISTER VAN NATIONALE OPVOEDING; BEL
GISCHE STAAT - MINISTER VAN LANDSVER

DEDIGING) 

ARREST ( vel'taling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den 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 ten
lastelegging F : 

Overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig 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 conclusie
nemer ter zitting van 5 de
cember 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 proces
verbaal van de terechtzitting van 
16 januari 1978, blijkens welke proces
sen-verbaal de bewuste stukken door de 
krijgsraad niet aangenomen noch terug
gege',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 documen
ten uit de debatten weerde, de krijgs
raad logischer wijze ook niet. de door de 
verdediging neergelegde stukken kon 
aannemen die noch aan het openbaar 
ministerie noch aan de burge~lijke par
tijen ter inzage werden gegeven; ... dat 
het militair gerechtshof beslist die docu
menten uit de debatten te weren die 
slechts bij het einde van de terechtzit
ting 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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tenlastelegging D.1 betreft, die documen
ten, in zoverre zij zouden strekken ten 
betoge dat de eerste beklaagde de 
opbrengst van de verkoop van de keu
kenafval ten voordele van de leer!ingen 
of van het personeel zou hebben aange
wend, overigens van generlei waarde 
zouden zijn vermits die omstandigheid, 
ook a! zou zij bewezen zijn, zoals reeds 
gezegd geenszins zou uitsluiten dat de 
eerste beklaagde de van die verkoop 
afkomstige 7.992,59 Deutsche Mark ver
duisterd heeft », 

terwijl, eerste ondeJ·deel, in strafzaken 
de beklaagde bij geen enkele wetsbepa
ling ertoe verplicht is de stukken waarop 
hij zich wil beroepen, v66r ·de terechtzit
ting aan het openbaar ministerie en aan 
de burgerlijke partij ter inzage te geven; 
ter eerbiediging van de rechten van 
diens verdediging vereist is dat de 
bek!aagde tot bij het sluiten van de 
debatten nog nieuwe stukken te zijner 
verontschuldiging kan aanvoeren; het 
militair gerechtshof dus niet dan met 
schending van die rechten de bundel 
stukken die eiser ter zitting van 
12 april 1978 nog v66r - en in ieder 
geval uiterlijk bij - de sluiting der 
debattPn heeft neergelegd, buiten het 
geding heeft kunnen houden; waaruit 
volgt dat nu het aldus de bewuste 
stukken onwettelijk terzijde heeft 
gesteld, het militair gerechtshof niet op 
aile processtukken acht heeft geslagen 
en zodoende de rechten van de verdedi
ging geschonden heeft (schending van 
de algemeen principiiHe rechten van de 
verdediging en van de andere in het 
middel vermelde bepalingen); 

tweede onderdeel, ook a! zou men 
aannemen dat waar het arrest « beschikt 
dat de in de redengeving vermelde nota's 
die na het sluiten van de debatten en 
zonder inzageverlening aan het open
baar ministerie en aan de burgerlijke 
partij, werden neergelegd, uit de debat
ten geweerd worden », die beschikking 
enkel slaat op het hierboven bedoelde 
dossier dat ter zitting van 12 april 1978 
werd neergelegd, 1" het arrest dan nog in 
zoverre tegenstrijdig of althans dubbel
zinnig is dat er niet uit op te maken valt 
of bedoeld dossier nu terzijde werd 
gesteld omdat het, hoewel v66r het 
sluiten van de debatten neergelegd, zoals 
de redengeving van het arrest te kennen 
geeft, niet ter inzage werd gegeven, dan 
wei omdat het na het sluiten van de 
debatten werd neergelegd, zoals in de 
beschikking wordt vermeld; waaruit 
volgt dat wegens die tegenstrijdigheid 

tussen zijn redengeving en zijn beschik
kend gedeelte of a!thans wegens zijn 
dubbelzinnigheid, het arrest niet regel
matig met redenen is omkleed (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 
2" het arrest een miskenning inhoudt 
van de bewijskracht van het proces
verbaal van de terechtzitting van 
12 april 1978 waarbij wordt vastgesteld 
dat de bundel stukken tijdens de 
terechtzitting en niet na de sluiting der 
debatten werd neergelegd (schending 
van de andere in het middel bedoelde 
bepa!ingen); 

het tweede, doordat het bestreden 
arrest in zijn redengeving beslist « dat 
de eerste beklaagde de eerste rechters 
verwijt dat zij geen acht hebben gesla
gen op een omstandige nota in dezelfde 
bundel stukken die hij ter zitting van 
5 december zou hebben neerge!egd, ... 
dat, zoals dienaangaande reeds werd 
gezegd in verband met de keukenaf
val, uit de processen-verbaal van de te
rechtzittingen van 5 decem
ber 1977 en 16 januari 1978 b!ijkt dat 
die nota niet werd neerge!egd noch 
teruggegeven, ... dat, blijkens het dossier; 
die nota, die neergelegd werd op het 
ogenblik dat de debatten op de terecht
zitting van 12 april 1978 door het Militair 
Gerechtshof gesloten werden, noch aan 
de burgerlijke partij, met name de 
Belgische Staat, ministerie van Natio
nale Opvoeding, noch aan het openbaar 
ministerie ter inzage werd gegeven en 
dat die partijen de zin en de strekking 
ervan ter zitting niet hebben kunnen 
beoordelen noch bespreken; dat er dan 
ook termen bestaan om ze buiten het 
dossier te houden en te verklaren dat 
het Hof zijn overtuiging in genen dele 
op die nota van 54 bladzijden steunt; dat 
de beklaagde ruimschoots de tijd heeft 
gehad om die nota op te stellen en ter 
inzage te geven vermits hij, na een 

. onderzoek van meer dan twee jaar 
tijdens hetwelk hem a! de stukken in 
verband met die tenlastelegging werden 
overgelegd ... , pas op 29 juni 1977 
gedagvaard werd om op 19 sep
tember 1977 voor de krijgsraad te ver
schijnen, en de debatten pas op 
5 december 1977 gesloten werden; dat 
hij, tussen de uitspraak van het vonnis 
door .de krijgsraad op 16 januari 1978 en 
de opening van de debatten voor het hof 
op 11 april 1978, dan nog verscheidene 
maanden tijd heeft gehad om van die 
nota inzage te verlenen; dat doordien hij 
die uitvoerige nota van 54 bladzijden pas 
bij de sluiting van de debatten voor het 
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Hof heeft · ingediend zonder die voorar:' 
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 beschik
king werden gesteld van aile partijen "• 

terwijl, eerste onderdeel, in strafzaken · 
de beklaagde door geen enkele wetsbe
paling 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 Gerechts
hof 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 verdedi
ging 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 open
baar ministerie en aan de burgerlijk;e 
partij werderi · neergelegd, uit de de bat
ten 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 opge
fuaakt 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 Grand
wet): 
t 'over het eerste onderdeelvan het 
~e~ste middel .en het eerste onder
deel 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 heb
ben 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 neer
gelegd 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 bedoe
li: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 verdedigingsrech
ten 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 bedoe
Ungen, bepaalde door beklaagde 
neergelegde stukken afwijst of wei
gert in aanmerking te nemen, die 
beklaagde geen grond verschaft orri 
erover te klagen dat zijn verdedi
gingsrechten geschonden werden; 

Overwegende dat het arrest expli
ciet ten aanzien van een nota en 
impliciet ten aanzien van het ove
rige beslist dat op 12 april 1978 een 
dossier met louter dilatorische 
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bedoelingen 'Werd neergelegd, en 
derhalve weigert daarop acht te 
slaan; 

Dat nu eiser in gebreke blijft de 
redenen op te , geven waarom hij 
zijn ve·rdedigingsrechten geschon
den acht, het Hof niet bij machte is 
de feitelijke · beoordeling van de 
rechtei' te censureren; 

· Dat die oriderdeleri van de mid de
len niet ontvankelijk zijn; 

Over het tweede ' onderdeel van 
het eerste middel en het tweede 
onderdeel van het tweede middel 
samen: 

Overwegende dat1 enerzijds het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
van 12 .april 1978 vaststelt dat tij
dens · 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 wer
den neergelegd en eraan toevoegt 
dat de uitvoerige nota van 54 blad
zijden b~j het sluiten van de debat
ten 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 debat
ten Werden neergelegd, hun tei;zij
destelling geboden was, behoudens 
heropening van de debatten waar
van 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 verde
diging en van artikel 97 van de Grand
wet, 

dool'dat het arrest de beklaagde op de 
strafvordering en op de burgerlijke 
recbtsvordering veroordeelt zonder ter
zijdestelling van de op die rechtsvorde
ringen 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 verdedi
gingsrechten : 

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 terzijdestel
hng van dergelijke stukken niet in 
het arrest is vermeld, de verdedi
ging niet in haar rechten kan scha
den; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
W~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 Natio
nale 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 eindbeslissin
gen zouden worden beschouwd; 

Overwegende dat het arrest aan 
verweerder zowel definitieve als 
provisionele schadevergoeding toe
wijst; 



-384-
Dat die beslissing geen eindbe

slissing is in de zin. van artikel 416 
van het Wetboek van Strafvordering 
en dat zij geen uitspraak doet over 
een geschil van bevoegdheid; 

/ 

II. Op 
Bottriaux: 

de voorziening van 

. A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
jegens eiser ingestelde strafvorde
ring uit hoofde van de tenlasteleg
gingen E, H en L; 

Overwegende dat eiser voor het 
Militair Gerechtshof van dat stuk 
geen nadere vertaling heeft 
gevraagd; 

Overwegende dat het middel afge
leid uit het feit dat, in strijd met de 
rechten van de verdediging, niet 
gezorgd werd voor de vertaling van 
een in een andere dan de procedu
retaal gesteld stuk waarop eiser zelf 
zich te zijner verontschuldiging 
beroept, niet voor het eerst voor het 
Hof kan worden voorgedragen; 

Overwegende dat het arrest, met· Dat het middel niet ontvankelijk 
bevestiging van de beslissing van de is; 
eerste rechter, verklaart dat de in 
die tenlasteleggingen omschreven 
feiten niet bewezen zijn; dat de · 
tegen die beslissing gerichte voor
ziening dan ook niet ontvankelijk is 
bij. gebrek aan belang; 

B. In zoverre de vo0rziening 
gericht is tegen de beslissing op de· 
jegens eiser ingestelde strafvorde
ring uit hoofde van de tenlasteleg
gingen A, B, C, D, F, G, I, J en K 1, 
2, 3: 

Ovei· het eerste middel, afg'eleid uit de 
schending van de rechten van de verde
diging, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens oplichterijen in verband met de 
water-, gas- en elektriciteitsvoorziening 
(tenlastelegging I) en .zich bij zijn reden
geying 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 aanteke
ning op een eveneens in het Duits 
gestelde brief die hij op 28 no
vember 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 ver
band met de betaling) »; dat het 
arrest vaststelt dat die door eiser 
zelf verschafte vertaling niet betwist 
wordt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van het koninklijk besluit 
van 1 maart 1977 tot vaststelling van het 
vergoedingsstelsel toepasselijk op . de 
militairen en de met militairen gelijkge
stelde personen die bij de Belgische 
strijdkrachten in de Bondsrepubliek 
Duitsland in dienst zijn of daarbij op 
dienstreis zijn, en uit de miskenning van 
de bewijskracht van de akten, 

doordat het Militair Gerechtshof eiser 
veroordeeld heeft uit hoofde van oplich
terijen in verband met de water-, gas
en elektriciteitsvoorziening (tenlasteleg
ging I), 

eerste onderdeel, zonder daarbij te 
!etten op het feit dat eiser gelijkgesteld 
was met een bij de Belgische strijd
krachten in de Bondsrepubliek Duits
land 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 reisvergoedin
gen, gebruik van eigen wagen, verblijfs
kosten, enzovoort », een beperkende en 
onjuiste uitlegging heeft gegeven door te 
vermelden dat de beslissing van de 
minister enkel de reisvergoedingen 
gold: 

W at 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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die niet aangesloten was ·op de 
installatie van het atheneum "• niet 
in· aanmerk~rig ln-V·am voor de toe~ 
passing · · van artikel 4 van · · het 
koninklijk besluit van • 26 febru
ari 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 installa
ties 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 toege
past »; 

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 fei
ten 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 aangeno
men; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het Militair Gerechtshof zich
zelf 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 recht
spraak van het Militair Gerechtshof 
onderworpen is, 'daar hij geen « offi
cier 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 ver
goedingen worden toegekend, met 
een officiersrang is gelijli:gesteld, 
door die gelijkstelling enkel op die 
voordelen en vergoedingep aan
spraak 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 elektrici
tei tsvoorzi ening); 

Overwegende dat eiser, uit hoofcte 
van al de bewezen · · · ver"
klaarde misdrijveti sam en, · 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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geantwoord, werd. op de voorziening 
tegen de beslissing op de strafvor
dering 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 voor
werpen. 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 reke
nirig 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 voor
werpen 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 vast
stelt dat, nu die door. de schrijnwer
ker 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 ingescha
keld 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 beslis
sing op dat punt wettelijk verant
w~ordt; 

J .Dat het middel niet kan worden 
l;J.angenomen; 

< Over .het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van de Tech ten van de verde
diging, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om aan de. burgerlijke partij een vergoe
ding 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 ver
meldt « 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 vijftien-
tal 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 uit
gaven 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 Gerechts-
hof 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 die
nend 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, zon
der · 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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" 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 : 

Overwegende dat het arrest ver
meldt " dat het bedrag van (onge- . 
veer) 300.000 frank gebleken is uit 
de verklaringen die Bottriaux zelf 
dienaangaande heeft afgelegd; ... dat 
alvorens aan die recepties bedragen 
te besteden die hij zelf op 
300.000 frank raamt, hij overigens 
moest nagaan of de voor de aan
wending van die bedragen vereiste 
voorwaarden vervuld waren en 
ondermeer of · het bedrijfskapitaal 
van tien percent inderdaad voor
handen was; dat op grond van de 
gegevens van het dossier, zijn 
beweerde goede trouw · niet aan te 
nemen is »; .. 

Overwegende dat de rechter in 
hoger beroep niet gebonden is door 
de beslissingen van de eerste. rech
ter; zelfs bij ontstentenis van 
nieuwe gegevens; 

Dat het mid del naar recht faalt; 

.Over het achtste mMdel, afgeleid uit 
de schehding van artikel 240 van het 
Strafwetboek, · 

doordat het arrest de ten nadele van 
d~ burgerlijke partijgepleegde en de sub 
A, F .en G aan eiser ten laste ge!egde 
verduisteringen van sommen welke de 
tegenwaarde uitmaken van werken die 
bepaalde aan . het atheneum verbonden 
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 uitge
voerde · 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 

sommen verduisterd heeft in de zin 
van artikel 240 van het Strafwet
boek; 

Dat het arrest zijn beslissing 
aldus wettelijk verantwoordt; ' 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

D. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering die 
namens de Belgische Staat door de 
minister van Landsverdediging 
tegen eiser werd ingesteld : 

Overwegende dat het Militair 
Gerechtshof zich onbevoegd heeft 
verklaard om van die rechtsvorde
ring kennis te nemen en in dat 
verband ten laste van eiser geen 
enkele veroordeling heeft uitgespro
ken; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de bijkomende memorie 
van eiser Bottriaux, die op de griffie 
van het Hof is ingekomen op acht 
september 1978, dat is buiten de bi.i 
artikel 420bis, tweede lid, Van 
het . Wetboek · van Strafvordering 
bepaalde termijn, verleent akte van 
de afstand van de voorziening van 
eiser Triffoy in zoverre zij gericht is 
tegen de beslissing op qe burger
lijke rechtsvordering die voor de 
Belgische Staat door de minister 
van Nationale Opvoeding werd inge
steld; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige; veroordeelt elke 
ei~er in de kosten van zijn voorzie
ning. 

1 december 1978 - 2'' kamer ---. Voor
zitter :. de h. Legros, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Bosly - Ge
lijkluidende conclusie van de. h. Bal
let, advocaat-generaal ~ · Advocaat : 
mr. Simont. 

3•_KAMER - 4 december 1978 

INKOMSTENBELASTINGEN WET-

BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN -
PERSONENBELASTING - SPECIALE AANSLAG

REGELING - ART. 93, § 1, 3°,. B), W.I.R '1_ 

UITBETALING OF TOEKENNING VAN BEZOLD!-
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GINGEN, PENSIOE!\"EN, RENTEN OF UITKERIN
GEN, NA HET VERSTRIJKEN VAN HET BELAST
BAAR 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 vast
stelt, de bezoldigingen, pensioenen, 
renten of uitkeringen bedoeld in art. 
20,. :t', a) en 5° van dat wetboek en 
wa:arvan de uitbetaling of de toeken
ning wegens het bestaan van een 
geschil slechts heeft plaatsgehad na 
het verstrijken van het belastbaar 
tijdperk waarop zij in werkelijkheid 
betrekkingen hebben; dat artikel ver
eist 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 bestre
den arrest, op 10 november 1977 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding 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 verweer
der en wijlen zijn werkgever en nadien 
tussen verweerder en de weduwe van 
zijn werkgever en nadien tussen ver
weerder en de weduwe van zijn werkge
ver een geschil heeft voorgedaan betref
feride 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 voor
waarde 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 wets
bepaling, die blijkt uit de beperkende 
uitleg die in de parlementaire voorberei
ding 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 wer
den 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 Inkomstenbelastin
gen, behalve een uitzondering zon
der verband met het geval, afzon
derlijk belastbaar zijn tegen de 
gemiddelde aanslagvoet overeen
stemmend met het · geheel van de 
belastbare inkomsten van het laat
ste 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 bedragen

1 
groot 

70.000 frank en 86.117 frank aan 
verweerder werden uitbetaald, 
respectievelijk op 18 april 1966, 
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« na veelvuldige discussies » met 
zijn werkgever, als achterstal van 
salarissen van de jaren 1963 
tot 1966, en op 6 novem
ber 1969, ingevolge een anderhandse 
akte van dading, als achterstallige 
bezoldigingen voor de periode van 
juni 1966 tot juli 1969, en in zoverre 
het aile gedeelten van die bedragen 
als achterstallig in de zin van voor
melde wetsbepaling beschouwt; 

Overwegende dat het arrest ver
der wettelijk oordeelt dat, « nu 
artikel 93, § 1, 3•, b, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen 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 ''• de wet niet 
eist « dat de betwisting zou 
« voorgelegd » geweest zijn aan een 
gerechtelijk organisme »; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

4 december 1978 - s· kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : baron Vin
!;Otte - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Dumon, procureur-generaal 
Advocaat: mr. Baltus, Brussel. 

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 PROVINCIEBELAS
TINGEN - GEMEENTELIJKE OMSLAGBE
LASTING - GEMEENTEWET, ARTT. 135 EN 
136- BEZWAARSCHRIFT INGEDIEND BIJ DE 
BESTENDIGE DEPUTATIE BEZWAAR-
SCHRIFT NIET ONTV ANKELIJK, TENZIJ HET 
BEWIJS VAN BETALING ERBIJ GEVOEGD IS. 

Een aan de bestendige deputatie van de 
provincieraad gericht bezwaarschrift 
tegen een gemeentelijke omslagbelas
ting kan, ingevolge art. 136 Gemeente-

wet enkel worden aangenomen als het 
bewijs van betaling erbij gevoegd is 
(1). 

(ACLAGRO P.V.B.A. T. GEMEENTE LOCHRISTI) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 23 december 1977 
gewezen door de Bestendige Depu
tatie van de Provincieraad van 
Oost-Vlaanderen; · 

Over het middel hieruit afgeleid dat 
de bestendige deputatie ten onrechte 
beslist dat met toepassing v~!J. 
artikel 136 van de Gemeentewet het. 
bezwaarschrift niet in overweging ka~;~ · 
genomen worden, omdat eiseres op het 
totaal bedrag van de verschuldigde 
omslagbelasting, zegge een som van 
60.000 frank, slechts 20.000 frank betaald 
heeft, 

terwijl eiseres dat volledig bedrag wel 
betaald heeft door « een betaling van 
20.000 frank van 29 september 19.76 
uitgevoerd langs de rekening nr. . .. en 
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 
136 van de Gemeentewet, een 
bezwaarschrift tegen een aanslag 
betreffende een omslagbelasting 
dan aileen in overweging mag geno
men worden, indien het bewijs van 
betaling erbij gevoegd is; 

Overwegende dat uit het middel 
zelf blijkt dat het bewijs van de 
voiledige betaling bij het bezwaar
schrift 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 wor
den gevoegd; het is voldoende dat de besten
d.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. 
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bestendige deputatie op 23 ·decem
ber 197.7 uitspraak heeft gedaan; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat uit de regel
matig aan het Hof overgelegde stuk
ken niet blijkt dat een middel, dat 
de openbare orde raakt, ambtshalve 
moet worden opgeworpen; 

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

4 december 1978 - 3• kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
vaarzitter - Verslaggever : de h. Mahil
lan - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Dumon, procureur-generaal. 

3• KAMER - 4 december 1978 

INKOMSTENBELASTINGEN- BEROEP 

VOOR HET HOF VAN BEROEp - GERECHTEC 

LIJK WETBOEK, ART. 774, TWEEDE LID- TOE 

TE PASSEN WETTELIJKE BEPAL!NG. 

Nu die materie niet wordt geregeld door . 
bijzondere, niet uitdrukkelijk opgehe
ven wettelijke bepalingen inzake de 
procedure voor het hoi van beroep, 
·rechtdoende op een be1·oep inzake 
directe belastingen en de toepassing 
daarop van art. 774, tweede lid, Ger. W. 
door geen enkel rechtsbeginsel wordt 
uitgesloten, moet dat hoi, ingevolge 
die wettelijke bepaling, de heropening 
van de debatten bevelen alvorens het 
beroep geheel of gedeeltelijk af te 
wijzen op grond van een exceptie die · 
de partijen voor hem niet hadden 
i.z::g_eroepen (1) (2). (Artt. 2 en 774, 
2 hd, Ger. W.) · 

(DE JONCKHEERE, JULES T. BELGISCHE STAAT 
-MINISTER VAN FINANCIEN) 

ARREST 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 17 februari 1978 door, 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

{1) Raadpl. Cass. 19 okt., 1977 (A.C., 1978, 
226) en noot 1 get. F.D. · In strafzaken is 
art. 774, tweede lid, Ger. W. niet toepasselijk. 

{2) Raadpl. Cass., 16 sept. 1976 {A.C., 1977, 
57) : art. 807, Ger. W. vindt geen toepassing op 
een beroep. voor het Hof van Beroep inzake 
:lirecte belastingen. 

Over het mid del afgeleid• uit de schen-. 
ding van artikel 774, inzonderheid 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetc. 
boek, · · · 

doordat het arrest de 'voorzien'ing in. 
hager beroep afwijst die eiser had inge~. 
steld tegen de brief van de · directeur der, 
belastingen te Brugge; waarbij deze· 
laatste weigerde recht te daen over een·. 

:door eiser geformuleerd ver;zaek tot 
ontheffing wegens dubbel gebruik, en 
het arrest die afwijzende beslissing 
hierop staelt dat de brief van de direc
teur geen ·beslissing van zijnentwege 
uitmaakt waartegen een vaarziening bij 
het · hof van beroep kan worden inge
diend,, 

terwijl het hof van beraep de vorde-. 
ring niet macht afwijzen op grand van 
deze exceptie, die de partijen niet .had
den 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 
· regelmatig naar de vorm voorzien 
heeft tegen de brief van de direc
teur der directe belastingen te 
Brugge d.d. 4 augustus 1975, brief 
die, zoals hierna zal blijken, door 
partijen als een directoriale beslisl 
sing wordt · beschouwd, waarbij de 
stelling van requirant (thans eiser) 
nopens het bestaan van een dubbele 
zetting zou verworpen zijn gewor-
den >>;· · 

Overwegende dat het arrest, na· 
een overzicht te hebben gegeven 
van de « feiten en rechts
handelingen >> van de zaak, en 
zonder te · hebben · onderzocht of er 
ten deze al dan niet dubbele belas
ting bestond, onderwerp waartoe de 
conclusies van de partijen waren 
beperkt, de voorziening ontvankelijk 
maar ongegrond verklaart op grand 
dat het verzoek van eiser 
d.d. 24 december 1974, waarop de 
brief d.d. 4 augustus 1975 van de 

. directeur een antwoord is,. niet als 

. een tijdig bericht vanwege de belas
tingplichtige inzake dubbele zetting 
kan worden beschouwd en « dat, in 
elk geval, de brief d.d. 4 augustus 
1975 die. de bestreden beslissing zou 
uitmaken, geen beslissing is noperis 
het gevolg dat aan een dergelijk 
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bericht dient te worden gegeven;: 
dat 'de voorziening wegens voor
melde 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 inge
roepen; 

Overwegende dat het arrest, door 
zopder de heropening van de debat
ten 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; veroor
deelt verweerder in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

4 december 1978 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Gerniers, afdelingvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Versee - Geli}k
Jujdende conclusie van . de h. Dumon, 
procureur-generaal - Advocaten : mrs: 
Wilmart en Baltus, Brussel. 

3' KAMER - 4 december 1978 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN- GEMEENTEBELASTING OP 

DE ONGEBOUWDE DUINGRONDEN GEHEVEN 

BIJ DE VERORDENING VAN 3 JULI·1973 VAN 

, DE STAD NIEUWPOORT - BELASTING 
. SLECHTS GEDEELTELIJK VERANTWOORD 

DOOR DE ONDERHOUDSKOSTEN VAN DE 
WEGEN, MEER BEPAALD DOOR DE KOSTEN 

'VOOR HET WEGRUIMEN VAN ZAND: 

2<> GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN ~ GEMEENTEBELASTING OP 

DE ONGEBOUWDE .DUINGRONDEN GEHEVEN 

BIJ DE VERORDENING VAN 3 JULf·1973 VAN 
DE STAD NIJ;:UWPOORT .E;JGENDOM

MEN DIE PALEN AAN DE OPENBARE WEG':_ 
OPENBARE WEG HOEWEL GEEN DEEL VAN DE 
GEMEENTEWEGJ';N. 

3" GEMEENTE- EN PROVINCIEBE

LASTINGEN - 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 .duingron
den, 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 noodzake
lijk 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 Nieuw
poort, 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.r
generaal- Advocaat: mr. Delafontaine, 
Kortrijk 

3' KAMER- 4 december 1978 

VOORZIENING IN CASSATIE ~ VORM 

- DIRECTE GEMEENTE- EN PROViNCIEBELAS
TINGEN - 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' 

(1) (2) (3) Cass., 6 nov. 1978. 
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VAN 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 gevolmach
tigde, ook als deze advocaat is, moet 
de volmacht worden gehecht aan de 
.verklaring van voorziening of ter grit
fie . .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) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 19 januari 1978 
gewezen door de Bestendige Depu
tatie van: de Provincieraad van 
West-Vlf1anderen; 

Ove1' het middel van niet-
ontvankelijkheid ambtshalve opgewor
pen en hieruit afgeleid dat de verklaring 
van cassatieberoep door een gevolmach
tigde werd gedaan, zonder dat de vol
macht 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 provincie
en 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 gevol
machtigde »; 

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). 

ter griffie van het Hof moet .indie
nen 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 draag
wijdte ervan te beoordelen; 

Overwegende dat, nu deze rechts
vorm niet werd nageleefd, de voor
ziening niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening, veroordeelt de eisers iri 
de kosten. 

4 december 1978 - 3• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Gerniers, 
afdelingsvoorzitter Gelijklui
dende conclusie van de h. Dumon, pro
cureur-generaal - Advocaat : mr. Dela
fontaine, Kortrijk. 

2• KAMER - 5 december 1978 

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 AAN
VRAAG TOT HERZIENING IS BELAST- GEEN 

SCHE.NDING VAN ART. 97 GW. 

3° REDENEN VAN VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - MOTIVE

RINGSVERPLICHTING, BIJ ART. 445, DERDE 
LID, OPGELEGD AAN HET HOF VAN BEROEP 
DAT ADVIES MOET UITBRENGEN OVER DE 
AANVRAAG TOT HERZIENING - DRAAG
WIJDTE VAN DIE VERPLICHTING. 

4° HERZIENING MOTIVERINGSVER-
PLICHTING BIJ ART. 445, DERDE LID, OPGE
LEGD AAN HET HOF VAN BEROEP DAT ADVIES 
MOET UITBRENGEN OVER DE AANVRAAG TOT 
HERZIENING - DRAAGWIJDTE VAN DIE VER
PL!CHTING. 

5° HERZIENING - VEROORDEL!NG UITGE

SPROKEN DOOR EEN HOF VAN BEROEP -
AANVRAAG TOT HERZIENING WEGENS EEN 
NIEUW FElT - MET. REDENEN OMKLEED 
GUNSTIG ADVIES VAN HET HOF. VAN BEROEP 
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BELAST MET HET ONDERZOEK VAN DE AAN
VRAAG - REGELMATIGE RECHTSPLEGING -
VERNIETIGING VAN DE VEROORDELING -
VERWIJZING NAAR EEN ANDER HOF VAN 
BEROEP DAN DATGENE DAT HET VERNIETIGD .. 
ARREST HEEFT GEWEZEN. 

1" Het Hof van Cassatie gaat na of het 
advies van het hof van beroep, dat met 
het onderzoek van een aanvraag tot 
herziening is belast, overeenkomstig 
de wet is (1). 

2" Nu he.t advies van het hof van beroep, 
dat belast is met het onderzoek van 
'een aanvraag tot herziening, geen 
vonnis is in de zin van art. 97 Gw., 
kan het gebrek aan redenen in het 
arrest dat het bedoelde advies bevat, 
ger;m schending van die grondwette
Jijke bepaling opleveren. 

3" en 4" De motiveringsverplichting die 
bij art. 445, vierde lid, Sv., is opgelegd 
aan het hof van beroep dat belast is 
met het uitbrengen van een advies 
over de aanvraag tot herziening, sluit 
de verplichting in dat op de conclusies 
van de partijen moet worden geant-

. woord/ . aan die verplichting moet 
evenwel alleen worden voldaan in 
.zoverre het antwoord geen onderzoek 
vergt dat buiten de aan het hof van 
beroep toevertrouwde opdrachtvalt. 

5" Wanneer het hof van bfJroep belastis 
met het onderzoek. v;;m · de aanvraag 
tot h'erziening, wegens een nieuw feit, 
van een door een hof ·van ·beroep 
uitgesproken veroordeling, het met 
redenen omkleed advies heeft uitge
bracht dat er grand bestaat. tot herzie
ning, vernietigt het Hof van Cassatie 
de veroordeling als het vaststelt dat de 
rechtspleging regelmatig is, en ver
wijst de zaak naar een ander hof van 
beroep dan datgene dat het vernie
tigde 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 overge
gaap 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). 

aanvraag tot herziening van het· in 
kracht van gewijsde gegane arrest 
gewezen door het Hof van· Beroep te 
Brussel op 22 apdl 1974, waarbij 
aanvrager : a) op de strafvordering 
werd veroordeeld om de' volgende 
misdrijven te hebben gepleegd : bij 
inbreuk op de artikelen 496 van het 
Strafwetboek en 111 van het Wet
hoek van Koophandel, zich schuldig 
te hebben gemaakt aan oplichting; 
bij inbreuk op artikel 202 van de 
Vennootschappenwet, zich schuldig 
te hebben gemaakt aan aftroggela
rij; bij inbreuk op artikel 203 van 
laatstvermelde wet, door welke 
bedrieglijke middelen ook, het rij~ 
zen van de aandelen van vennoot
schappen te · hebben teweegge
bracht; · b). op de civielrechtelij,k:e 
:vorderingen tot schadevergoedingen 
aan verschillend.e · burgerlijke par
tijen en in de kosten .werd .veroor-
deeld; . .. . . 

Gelet op het onde:rzoek door het 
Hof van Beroep. te Antwerpen 
gedaan;. alsmede het arrest, op 
24 mei 1978 gewezen, waarbij dat 
hof • het. .<i!dvies , . uitbrengt dat er 
aanleiding bestaat tot herziening; 

Gelet op de memories ter griffi~ 
van het Hof neergelegd door aan
vrager, eherzijds, en door de tussen-
kome:nde partijen, anderzijds;! . 

Over heteerste middelvari. de tuss€m
kornende partijen, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het Hof van Beroep te Ant
werpen ervan uitgega1m is dat de ver
oord'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 veroor
deling van Lenglet onder meer op 
de beschuldiging van J.P. Gerniers 
steundf>' 
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Overwegende dat het arrest van 

22 april 1974 oordeelt dat « de thesis 
van Lenglet, aangaande de cessie
prijs van de door hem aan Gerniers 
en Zoon verkochte aandelen (van de 
vennootschap naar Frans recht La 
Lieutenante) niet weerstaat aan de 
klemmende, door het onderzoek 
onthulde gegevens die de stelling 
van Gerniers bevestigen » en dat 
« de versie van Gerniers en Zoon 
niet enkel steun vindt in het door 
deze firma aangewende documenta
tiemateriaal ... of met haar clienteel 
afgesloten participatieovereenkom
sten ... , maar bovendien in tal van 
nagenoeg gelijkluidende getuigenis
sen en gedragingen »; 

Dat deze beschouwingen niet uit
sluiten dat het Hof van Beroep te 
Brussel de veroordeling van Lenglet 
op de beschuldiging van J.P. 
Gerniers gesteund heeft; 

Overwegende dat het arrest van 
24 mei 1978 aldus van het arrest van 
22 april 1974 een interpretatie geeft 
die niet onverenigbaar is met zijn 
bewoordingen; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

Over het tweede middel van de tus
senkomende partijen, afgeleid uit de 
schending vim artikel 445, derde lid, van 
het W etboek van Strafvordering, 

doordat het Hof van Beroep te Ant
werpen, in zoverre het bij zijn onder
zoek 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 Antwer
pen nagegaan heeft of andere gege
vens 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 

arrest van 22 april 1974 deze globale 
beschuldiging aantonen "• dat « op 
grond van deze versie van Gerniers 
het Hof van Beroep te Brussel het 
hele opzet en het bedrieglijk inzicht 
van Lenglet kon beschrijven en 
beschreven heeft als aanleiding en 
oorzaak van een zwendel van 
aandelen "• en dat « de beoordeling 
in het arrest van 22 april 1974 
omtrent deze feiten (feiten van de 
tweede peri ode) mede steunt op het 
bedrog gepleegd door Lenglet tij
dens de eerste periode », te kennen 
geeft dat, naar het oordeel van het 
Hof van Beroep te Antwerpen, de 
andere gegevens, als bewijselemen
ten ondergeschikt waren aan de 
beschuldiging van Gerniers, en op 
zich zelf niet schenen te volstaan 
om de veroordeling te verantwoor
den; dat het aldus, overeenkomstig 
de wet, de redenen aangeeft 
waarom het oordeelt dat de intrek
king van de beschuldiging van 
Gerniers beslissend genoeg schijnt 
om de herziening te rechtvaardigen; 

Dat de grief niet kan worden 
aangenomen; 

Over de derde grief van de tussenko
mende partijen, afgeleid uit de schen
ding 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 medebe
klaagde J.P. Gerniers doch enkel op een 
geheel van andere objectieve elementen 
van het dossier die hoogstens de verkla
ringen van J.P. Gerniers die 
beschouwd werd als een « loutere 
werkhypothese >> - bevestigden en zijn 
zogezegde « nieuwe >> versie tegen
spreken: 

Overwegende dat het advies van 
het hof van beroep geen vonnis is in 
de zin van artikel 97 van de Grand
wet; dat het arrest derhalve die 
grondwettelijke . bepaling niet heeft 
kunnen schenden; 

Overwegende dat weliswaar de 
motiveringspllcht, dle bij artikel 445, 
derde lld, van het W etboek van 
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Strafvordering aan het hof van 
beroep, dat advies moet uitbrengen, 
is opgelegd, nu die bepaling voor
schrijft dat de partijen zullen wor
den gehoord, insluit dat op hun 
conclusies zal worden geantwoord; 
dat nochtans hieraan aileen moet 
worden voldaan in zoverre het ant
woord geen onderzoek vergt dat 
buiten de aan het hof van beroep 
toevertrouwde opdracht valt; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt « dat de versie van Gerniers 
J.P. tijdens het strafonderzoek in 
een ongewijzigde kern dezelfde is 
gebleven en steeds rechtstreeks of 
onrechtstreeks betrekking had op 
een samenwerking met Lenglet die 
hij als oorzaak of aanleiding van 
zijn misdrijven aanduidde, namelijk 
door de hoge prijzen die hij ver
plicht was aan Lenglet te betalen 
voor de aankoop van aandelen « La 
Lieutenante , en « Cogeli », uiter
aard met hetzelfde bedrieglijk 
inzicht; dat meerdere motieven van 
het arrest van het Hof van Beroep 
te Brussel van 22 april 1974 deze 
globale beschuldiging aantonen, en 
tevens bewijzen dat de veroordeling 
van Lenglet op deze globale 
beschuldiging gesteund was; dat dit 
arrest op grond van deze versie van 
Gerniers - en niet op andere 
sporadisch gegeven versies - het 
hele opzet en het bedrieglijk inzicht 
van Lenglet, daarin ongewijzigd 
gebleven van 1962 tot 1970, kon 
beschrijven, en minstens in zijn 
letterlijke interpretatie beschreven 
heeft als aanleiding en oorzaak van 
een zwendel van aandelen ... ; dat de 
beoordeling in het arrest van 
22 april 1974 omtrent de feiten (van 
de tweede peri ode) mede steunt op 
het bedrog door Lenglet gepleegd 
tijdens de eerste periode in verband 
met de verkoop van aandelen << La 
Lieutenante , en door samenloop 
als een geheel aangezien ,, ; 

Overwegende dat deze redenge
ving genoegzaam de redenen doet 
kennen waarom het arrest de con
clusie van de tussengekomen par
tijen, volgens welke de veroordellng 

uitsluitend op andere elementen 
steunde, verwerpt, dat het aldus de 
conclusie beantwoordt; 

Dat de grief niet kan worden 
aangenomen; 

Over de vierde grief van de tussenko
mende partijen, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest zich beperkt tot de 
vaststelling dat de brief van J.P. 
Gerniers van 12 juni 1975 als een nieuw 
feit dient te worden aangezien en tot de 
overweging dat « de versie van Gerniers 
J.P. tijdens het strafonderzoek in een 
ongewijzigde kern dezelfde is gebleven », 

terwijl voornoemde tussenkomende 
partijen in hun conclusie aangevoerd 
hadden dat gezegde brief geen nieuw 
feit was in de zin van artikel 443, 3°, van 
het Wetboek van Strafvordering en dat 
<< van de drie door het Hof van Cassatie 
als ontvankelijk weerhouden onderdelen 
van de verklaring vervat in de brief van 
12 juni 1975, twee onmiddellijk blijken 
geen wijziging te bevatten met de ver
klaringen door Gerniers Jean-Pierre 
afgelegd tijdens het onderzoek, terwijl 
het derde onderdeel blijkt louter de 
herroeping te zijn van de brief gericht 
aan de heer voorzitter van de Rechtba:nk 
te Oudenaarde op 13 november 1971 en 
een terugkeer naar de versie voorgehou~ 
den vanaf 22 april 1971 en bevestigd 
tijdens het verhoor ter zitting van de 
eerste rechter , en << het Hof van Beroep 
te Brussel (aldus) niet onbekend was 
met (de) versie die Jean-Pierre Gerniers 
nu opnieuw voorhoudt "• 

en terwijl het arrest eveneens de 
bewijskracht miskent van de verklarin
gen en stukken, geciteerd in de conclu
sie van de burgerlijke partijen : 

Overwegende dat het arrest, om 
de eerder aangegeven reden, 
artikel 97 van de Grondwet niet 
heeft kunnen schenden; 

Overwegende dat de versie van 
J.P. Gerniers die, volgens het arrest 
in een ongewijzigde kern dezelfde is 
gebleven, de versie is die door het 
Hof van Beroep te Brussel werd 
aangehouden, zoals blljkt uit de 
verdere overweging dat << het arrest 
(van het Hof van Beroep te Brussel) 
op grond van deze versie van 
Gerniers - en niet van andere 
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sporadisch gegeven versies - het 
hele opzet en het bedrieglijk 
inzicht... kon beschrijven en ... 
beschreven heeft... »; dat de grief 
die, in zoverre hij de miskenning 
van de bewijskracht van de verkla
ringen en stukken aanvoert, aan
neemt dat het arrest die andere 
versies negeert, steunt op een on
juiste lezing van het arrest; 

Overwegende dat het arrest de 
reden aangeeft waarom het de brief 
van J.P. Gerniers als een nieuw feit 
aanziet, te weten dat die brief de 
intrekking inhoudt van de versie 
waarop - ondanks andere spora
disch gegeven versies - het Hof 
van Beroep te Brussel de veroorde
ling steunt; dat het zodoende de 
conclusie van de tussengekomen 
partijen beantwoordt; 

Dat, de grief niet kan worden 
aangenomen; 

Over de vijfde grief van de tussenko
mende partijen, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 445 van het 
Wetboek van Strafvordering en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest van 24 mei 1978 
aanneemt dat uit het door de heer 
procureur-generaal bevolen onderzoek 
en de bijkomende verklaringen van J.P. 
Gerniers, daarin opgenomen, « vol
doende sporen van rechtzinnigheid kun
nen afgeleid worden om de mogelijkheid 
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 << mogelijk
heid ... dat zijn (dit is van J.P. Gerniers) 
intrekking van vroegere beschuldigingen 
bij latere behandeling van de zaak als 
rechtzinnig en geloofwaardig zou kun
nen erkend worden>>: 

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 

van oprechtheid aanwezig zijn om 
de mogelijkheid aan te nemen dat 
de intrekking van vroegere beschul
digingen bij latere behandeling van 
de zaak als rechtzinnig en geloof
waardig zou kunnen erkend wor
den, te kennen geeft dat die intrek
kirig thans voldoende oprecht 
schijnt om het hof van beroep in 
staat te stellen een advies ten gun
ste van de herziening te verlenen; 

Dat de grief in zoverre steunt op 
een onjuiste interpretatie van het 
arrest; 

Overwegende dat het arrest de 
feitelijke gegevens aanwijst waarop 
het steunt om aan te nemen dat de 
brief van J.P. Gerniers voldoende 
oprecht schijnt, met name de bijko
mende verklaringen van Gerniers, 
afgelegd tijdens het door de procu
reur-generaal bevolen onderzoek, en 
aldus de conclusie van de tussenge
komen partijen waarin hiermee 
strijdige of andere gegevens waren 
aangevoerd om aan te tonen dat de 
intrekking niet oprecht was, beant
woordt; 

Dat de grief niet kan worden 
aangenomen; 

En ovenvegende dat het onder
zoek overeenlwmstig artikel 445 van 
het W etboek van Strafvordering is 
geschied en dat de voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen; 

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 vernie
tigde beslissing; laat de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Gent. 

5 december 1978 - 2' kamer 
Voorzitte1· : Ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Mahillon - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Velu, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. Claeys Bouuaert. 
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2• KAMER - 5 december 1978 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
- AFSTAND - STRAFZAKEN - VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLJS
SINGEN OP DE STRAFVORDERING EN DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
AFSTAND VAN DE VOORZIENING TEGEN DE 
BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING - 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 - AANWEZIG
HEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BIJ DE 
UITSPRAAK BL!JKT NOCH UIT DE VERMEL
D!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 beslissin
gen op de tegen hem ingestelde straf
vordering en burgerlijke rechtsvorde
zing en hij vervolgens van zijn voor
ziening 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 uitge
legd en verleent het Hoi geen akte, 
indien het vaststelt dat deze beslissing 
een eindbeslissing is (1). 

2' Nietig is het vonnis van de cozTectio
nele 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 bestre
den vonnis, op 18 augustus 1978 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele 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 hoe
danigheid heeft om tegen die beslis
sing cassatieberoep in te stellen; 

II. In zoverre de voorziening van. 
. eiser, burgerlijke partij, gericht is 
tegen de beslissing op de tegen 
verweerder Van Melkebeke inge
stelde 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 ontvanke
lijk is; 

III. In zoverre de voorziening van 
eiser, beklaagde, gericht is tegen de 
beslissingen op de tegen hem inge
stelde strafvordering en civielrech
telijke vorderingen, en in zoverre de 
voorziening van eiser, burgerlijke 
partij, gericht is tegen de beslissing 
op de door hem tegen verweerder 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ring: 

Overwegende dat eiser verklaart 
afstand te doen van zijn voorziening 
in zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing op de tegen hem inge
stelde civielrechtelijke vorderingen 
van de verweerders, wegens het niet 
definitief karakter van die beslis
sing en onder voorbehoud opnieuw 
cassatieberoep in te stellen na de 
eindbeslissing; 

Overwegende dat het vonnis, bij 
bevestiging van het beroepen von
nis, 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 voor
schot van een frank op een eis 
geschat op 7.600 frank onder voor
behoud, en uitspraak doet over de 
kosten; 



-398-

Overwegende dat de rechtbank 
hiermede de vorderingen, zoals zij 
waren gesteld, geheel inwilligt en 
niets aanhoudt waarover zij later 
nog uitspraak zou moeten doen; dat 
zodanige beslissing, waardoor de 
rechtbank haar rechtsmacht geheel 
uitoefent, een eindbeslissing is in de 
zin van artikel 416 van het Wetboek 
van Strafvordering; 

Overwegende dat er derhalve 
geen aanleiding is om akte te verle
nen van de afstand, die door dwa
ling blijkt te zijn aangetast en niet 
als een berusting kan worden uitge
legd; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, 2, 58, 137, 138, 
eerste lid, 139, 140, 150, 151, 338, 780, 
eerste lid, 1oen 4", 1042 van bet Gerechte
lijk 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 Strafvorde
ring, 

doordat het vonnis eiser op de straf
vordering 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 burger
lijke partijen naamloze vennootschap De 
Vaderlandsche en Van Melkebeke 
Gustaaf en, anderzijds, de door ·eiser 
tegen Van Melkebeke ingestelde civiel
rechtelijke vordering ongegrond ver
klaart, 

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 vermel
dingen van het vonnis zelf blijkt of er 
een openbaar ministerie aanwezig 
geweest is op die terechtzitting van 
18 augustus 1978, bij de verdere behan
deling van de zaak en bij de uitspraak 
van het vonnis, en welke magistraat 
eventueel dit ambt zou waargenomen 
hebben, zodat de rechtbank niet regel
matig samengesteld was en in aile geval 
de regelmatigheid van de samenstelling 
niet kan worden nagegaan, zodat bet 
vonnis door nietigheid is aangetaS;j; ! 

Overwegende dat, noch het pro
ces-verbaal van de terechtzitting 
van de correctionele rechtbank van 
18 augustus 1978, waarop het 
bestreden vonnis werd uitgespro
ken, noch het vonnis zelf de naam 
vermelden van de magistraat die, 
als openbaar ministerie, bij de uit
spraak aanwezig was; 

Overwegende dat, nu het Hof, ten 
gevolge van dit verzuim, niet kan 
nagaan of de correctionele recht
bank op de terechtzitting van 
18 augustus 1978 met een bevoegde 
magistraat van het openbaar minis
terie zitting heeft gehouden, het 
vonnis nietig is; 

Dat het middel gegrond is; 

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 strafvorde
ring; 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 gedeel
telijk vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Leu
ven, zitting houdend in hoger 
beroep. 

5 december 1978 - 2' kamer 
Voorzitte1· : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Lebbe - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Lenaerts, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Houtekier. 

2" KAMER - 5 december 1978 

1° WEGVERKEER - STUREN IN STAAT 

VAN ALCOHOLINTOXICATIE- HERHALING
MINIMUM VAN DE GELDBOETE. 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
ONWETIIGE GELDBOETE - VOLLEDIGE VER
NIETIGING. 

1 o De geldboete opgelegd a an degene die 
in staat van alcoholintoxicatie een 
voertuig heeft bestuurd op een open
bare plaats, met de verzwarende 
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omstandigheid 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 hoofdgevangenis
straf en stuurverbod is opgelegd, is 
volledig en geschiedt met verwijzing 
(2). 

(PROCUREUR DES KONJNGS TE GENT 
T. GOElVJINNE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 september 1978 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 65 van het Straf
wetboek en 36, eerste lid, van de wet 
betreffende de politie over het wegver
keer, 

doOI·dat het vonnis verweerder veroor
deelt 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 snelheidsvoor
schriften van artikellO.l.lo en 3°, van het 
Wegverkeersreglement en (B) het bestu
ren van een voertuig op een openbare 
plaats, na alcoholische dranken in zoda
nige 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 Wegver
keerswet, 

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 gevange
nisstraf 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 toepas
sing van artikel 65 van het Strafwetboek 
de zwaarste straf moest opleggen, zijnde 
die bepaald voor het misdrijf B, een 
geldboete uitspreekt beneden het mini
mum bepaald bij de wet, en aldus een 
onwettige straf uitspreekt : 

Overwegende dat het vonnis ver
weerder veroordeelt zoals in het 
middel is gezegd, met de omstandig
heid dat hij het misdrijf B heeft 
gepleegd binnen drie jaar na een 
veroordeling met toepassing van 
artikel 34 of 35 van de Wegverkeers
wet, uitgesproken bij het vonnis van 
de politierechtbank van 28 novem
ber Hi74, dat in kracht van gewijsde 
is gegaan; 

Overwegende dat de minimum
geldboete in dat geval, krachtens 
artikel 36, eerste lid, van de Wegver
keerswet, 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 vernie
tigde 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, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Soetaert - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Lenaerts, advocaat-generaal. 

2" KAMER - 5 december 1978 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) OORZAKELIJK 

VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE -
WERKNEMER ARBEIDSONGESCHIKT TEN 
GEVOLGE VAN EEN ONGEVAL- WETTELIJKE 
VERPLICHTING VAN DE WERKGEVER TOT 
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BETALING VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSBIJ
DRAGEN OP H_ET LOON VERSCHULDIGD TIJ
PENS DE ARBEIDSONGESCH!KTHEID - VOR
DERING VAN DE WERKGEVER TOT VEROOR
DELING, VAN DE VERANTWOORDELIJKE VER
OORZAKER VAN HETONQEVAL, TOT TERUG
BETALING VAN DE .WERKGEVERSBIJDRAGEN 
- VORDERING N!ET GEGROND. 

Bij gebrek aan oorzake]jjk verband tus
sen 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 sociale
zekerheidsbijdragen op het loon, aan 
de werknemer tijdens diens arbeids
ongeschiktheid vei·schuldigd, is niet 
gegrond de vordering van de werkge
ver tot terugbetaling tfan·die bedragen 
door de verantwoordelijke veroorzaker 
van het ongeval, daa.~: bedoelde beta
Jingen 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 bestre
den arrest, op 3 mei 1978 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent; 

Overwegende dat het cassatiebe
roep beperkt is tot de beslissing op 
de civielrechtelijke vordering van de 
eisers tegen verweerster; 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, het eerste afgeleid uit de schen
ding van artikel 10, §§ 1 en 5, van de 
wetten betreffende het bediendencon
tract, 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 

(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 vorde
ring 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 "· 

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 zeker
heid der arbeiders, meer bepaald de 
artikelen 1, § 1, en 14, §§ 1 en 2, 

doordat het arrest de eisers veroor
deelt 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 voor
dele arbeid verricht; deze arbeidspresta
ties zijn gedurende een bepaalde tijd 
door de fout van de verweerders wegge
vallen en niettemin heeft de werkgever 
de bijdragen, die ingevolge de arbeids
overeenkomst 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 », 

terwijl eerste onderdeel, zo de beta
lingen v~n de werkgeversbijdr~g.en wel
iswaar geschieden naar aanle1dmg van 
het bestaan van een arbeidsovereen
komst de verplichting tot betaling haar 
oorza~k vindt in een wettelijk verplich
ting zodat het arrest ten onrechte 
beslist dat deze uitgaven « hun oorzaak 
vinden in » en « in oorzakelijk verband 
staan met >> de arbeidsovereenkomst; 

tweede onderdeel, zodra vaststaat dat 
de werkgeversbijdrage geschiedt naar 
aanleiding van het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst doch op grond van 
een wettelijke verplichting, het onder
kennen 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 werkge
versbijdrage beschouwd. wordt als tegE;!n
prestatie voor de uitvoering van de 
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arbeidsovereenkomst, ofschoon de werk
geversbijdrage geenszins het karakter 
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 veroor
deelt tot' vergoeding aan verweerster 
van de door deze tijdens de periode 
van arbeidsongeschiktheid van haar 
bediehde De Meyer gestorte werkgevers
bijdragen 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 'wet
telijke 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 beta
lingsverplichting uitmaakt, welke · ·aan 
bet door het arrest vastgestelde oorzake
lijk 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·: 

Overwegende dat, enerzdds, in
dien al het bestaan van een arbeids
overeenkomst, waardoor werknemer 
en werkgever zijn verbonden, voor 
laatstbedoelde · de· verplichting mee
brengt om bijdragen te betalen ami 
de Rijksdienst voor Maatschappe
lijke Zekerheid, die verplichting 
naar rE;!~htsgrond vindt in de wetten 
en reglementen die haar instellen 
(m regelen; dat de~e bijdragen niet 
verschuldigd ·zijn. als gevolg. van het 
verrichten van arbeid door de werk
rienier, maar ingevolge de • betaling 
van loon door de werkgever, 
ohgeacht of' dit loon tegenprestatie 
voor verrichte arbeid is; dat, ander
:zijds, hij die door zijn sch,uld aan 
·een anqer schade veroorzaakt, 
alleen verplicht is die schade te 
vergoeden welke haar oorzaak vindt 
in de onrechtmatige daad; 

.·· Qverwegende dat het arrest ener:.. 
zijds, ·door te. oordelen dat . de 
.bedoelqe werkgeversbijdragen door 
de. werkgever worden gedragen 

omdat de werknemer te zijnen voor
dele 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 .onrecht
matige daad het verrichten van 
arbeid door de werknemer :verhin
dert, 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 uit
sluit; 

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 .. beslls
sing; laat de nodeloze kosten van 
betekening van de voorziening \r~n 
Redant te zijnen laste; veroordeelt 
de eisers in tweederde. en verweer
ster. in eenderde van . de· overige 
kosten; verwijst de aldus bE;!pei:kte 
z~tak naar het Hof van Berb@ te 
Antwerpen. , , , 

5 december 1978 _:_ 2• kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen 
Verslaggever : de h. Soetaert - .(Jelijk
Juidende conclusie van de . h .. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Aavocaten : mz:s. 
Biitzler en Dassesse. · 

2• KAMER - 5 december 1978 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - SCHADE TEN 

GEVOLGE VAN VERLIES VAN VAKANTIEGELD 
- ARBEIDSONDERBREKING WEGENS ONPE
VAL DAT GEEN ARBEIDSONGEVAL IS- GEEN 
AANSPRAAK OP SCHADEVERGOEDING 
VOORWAARDEN. 
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De werknemel' die de aPbeid onder

breekt wegens een ongeval dat geen 
aPbeidsongeval is, heeft geen recht op 
schadevergoeding wegens verlies van 
vakantiegeld gedurende de eerste 
twaalf maanden van de arbeidsonder
breking, in de mate waarin hij zijn 

· aanspraak op vakantiegeld behoudt 
ingevolge de gelijkstelling van die 
dagen van inactiviteit met arbeidsda
gen (1). (Artt., 1382 en 1383 B.W.; 
gecoordineerde wetten van 28 ju
ni 1971, artt. 9, 10, 11; artt. 16, 2", 18, 2", 
41, 2", en 43, 2~ K.B. 30 maart 1967) 

(DIELTIENS CHR. T. BELGISCHE STAAT, 
DIELTIENS Y., LANDSBOND DER CHRISTELIJKE 

MUTUALITEITEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 mei 1978 door het 
Militair Gerechtshof gewezen; 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet over de tegen eiser 
ingestelde civielrechtelijke vorderin
gen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht ·is tegen de beslissing op de 
door verweerster sub 2 (Dieltiens 
Yvette) tegen eiser ingestelde 
vordering: 

Overwegende dat de door ver
weerster ingestelde vordering onder 
~n;eer strekt tot vergoeding van de 
materit\le schade wegens inkom
stenverlies gedurende de tijdelijke 
~rbeidsongeschiktheid die zij heeft 
opgelopen ten gevolge van een ver
keersongeval waarvan zij op 
8 juni 1973 het slachtoffer werd, 
toen zij op de duozitting van het 
door eiser bestuurde motorrijwiel 
zat; dat eiser, na op de strafvorde-. 
~ihg definitief te zijn veroordeeld, 
)p de civielrechtelijke vordering van 
rerweerster volledig aansprakelijk 
111erd bevonden voor de gevolgen 
ran het ongeval; 

Over het eerste en het tweede middel 
;amen, 

. Dat de middelen niet ontvankelijk 
;ijn; 

(1) C!!ss., 19 jan. 1976 (A.C., 1976, 585). 

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 jaar
lijkse 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 uitvoerings
modaliteiten 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 
tot 3 april 1975, een vergoeding toekent 
voor het verlies aan vakantiegeld, name
lijk een bedrag van 6.566 frank voor het 
dienstjaar 1973 en een bedrag van 
6.586 frank voor het dienstjaar 1974, en 
de conclusie van eiser verwerpt waarin 
hij staande hield dat er geen enkele 
reden is om hem vakantiegeld te doen 
betalen, op grond van artikel 9 van de 
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie 
van de werknemers, daar de werkgever 
gehouden is een vakantiegeld uit te 
betalen van 14 ten honderd van het loon 
van het vakantiedienstjaar en dit loon 
vermeerderd wordt met een fictief loon 
voor inactiviteitsdagen die met de wer
kelijk gewerkte dagen zijn gelijkgesteld, 
zulks op grond dat volgens het arrest 
voornoemd artikel 9 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 moe
ten terugbetalen, 

terwijl, eerste onderdeeJ, voor de bere
kening van het bedrag van het vakantie
geld, met effectief gewerkte dagen 
gelijkgesteld worden de dagen van 
arbeidsonderbreking ingevolge een 
ongeval, dat geen arbeidsongeval is, 
welke gelijkstelling beperkt wordt tot de 
eerste twaalf maanden van de arbeids
onderbreking, waaruit volgt dat bij de 
berekening van de gederfde inkomsten 
gedurende de periode van tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid, het slachtoffer, 
werknemer zijnde, geen verlies van va: 
kantiegeld lijdt, in zoverre zijn arbeids
ongeschiktheid niet Ianger dan twaalf 
maanden duurt, zodat het arrest, door 
aan verweerster, werkneemster, een ver
goeding toe te. kennen wegens verlies 
van vakantiegeld voor de dienstjaren 
1973 en 1974, voor de eerste twaalf 
maanden van deze arbeidsongeschikt
heid een vergoeding toekent voor een 
niet-bestaande schade, althans niet 
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regelmatig met redenen omkleed is, nu 
het arrest in het onzekere laat of de 
vergoeding die toegekend wordt voor het 
verlies van vakantiegeld, betrekking 
heeft op de eerste twaalf maanden 
arbeidsongeschiktheid (schending van 
alle in het middel .aangehaalde wetsbe
palingen); 

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 terug
betalen, zijn beslissing niet wettelijk 
verantwoordt, nu dit gedeelte van het 
vakantiegeld niet moet terugbetaald 
worden aan verweerster, maar desgeval
lend aan de werkgever of aari de Rijks
dienst voor Jaarlijkse Vakantie, zodat 
niet verweerster, .maar wel de werkgever 
of de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakan
tie aanspraak heeft op dit deel van de 
schadevergoeding (schending van aile in 
het middel aangehaalde wetsbepa
lingen) : 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 9, 10 en 11 van de wetten 
betreffende de jaarlijkse vakantie 
van de werknemers, met arbeidsda
gen gelijkgestelde dagen van inacti
viteit onder de door de. Koning 
bepaalde voorwaarden in aahmer
king 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 arbeidsonderbre
king ingevolge een ongeval dat geen 
arbeidsongeval is, voor de bereke
ning 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, ver
weerster haar arbE>id vanaf 
8 juni 1973 onderbroken heeft als 
gevolg van een ongeval, waarvan 
niet blijkt dat het een iubeidsonge..: 
val is; ' 

Dat voor de eerste twaalf maan
den van de arbeidsonderbreking 
aan verweerster. derhalve, onder de' 
door lie vakantiewetgeving bepaalde 
voorwaarden va~antiegelp verschul
digd is, hetzij door de Rijksdienst 
voor Jaarlijkse Vakantie of een 
vakantiefonds, hetzij door de werk
gever, 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 · schadever
goeding wegens verlies van vakan
tiegeld 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 ver
oorzaakt, dit gedeelte van het 
vakantiegeld ,zou moeten terug-
betalen »; ' 

Dat het arrest aldus de toeken
ning 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. 
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5 december 1978 .,--- 2• kamer -

Voorzitte1· t ridder de. Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggeve1· : de h. 
Delva - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. De Baeck. 

1' KAMER - 7 december 1978 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
BESLISS!NG WAARBIJ EEN VORDERING 
WORDT AANGENOMEN - REGELMATIG VOOR
GEDRAGEN VERWEER - GEEN ANTWOORD 
DAAROP - NIET MET REDF.:NEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

Niet regelmatig gemotiveerd is de beslis
sing waarb1j een vordel"ing wordt a an

. genom en zonde1· dat wordt geantwoord 
op :een bij conclusie regelmatig voor
gedragen verweer van de tegen
partij (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 bestre
den 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 samen
stell'ing der gemeenten, 3, 1", van het 
decreet van 16-24 augustus 1970 betref
fende de rechterlijke inrichting, 90, 

(1) ·Het openbaar ministerie had geconciu
deerd 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 vereni
gingen van gemeenten en particulieren 
voor het oprichte.n van diensten van 
waterleidirig, 1 van de wet van 26 augus
tus 1913 betreffende de nationale maat
schappij der waterleiding, 1, 4 en 5 van 
de wet van 1 maart 1922 betreffende de 
verenigingen van gemeenten voor open
baar n1,1t, 

doordat het vonnis eiseres veroordeelt 
om de door haar aangebrachte aanslui
ting op de waterleiding te Kalmthout, 
Hollekelderstraat, weg te nemen binnen 
een termijn van drie · maanden op last 
van aan verweerder een schadevergoe
ding 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 voor
dele 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 zijlei
ding 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 aangeno
men 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'organi
sation judiciaire, de competence et ·de proce
dure 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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aanpalend erf van de genaamde Plom
pen; dat eiseres de vergunningsakte van 
de gemeente Kalmthout van 
23 augustus 1957 voorbrengt waarbij 
haar het uitsluitend recht een drinkwa
tervoorzieningsdienst op het, grondge
bied der gemeente op te richten en uit te 
baten verleend wordt; dat deze vergun
ning 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 aange
legd, ongeacht het feit dat verweerder 
eigenaar is gebleven van bet wegdek; 
het vonnis op dit middel niet antwoordt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, het aanleggen der· 
zijleiding van de waterleiding naar bet 

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 Cassa
tion, 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 afzonder
lijke 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 beslissin
gen. · 

Er bestond geen verband tussen dat onder
dee! 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 heb
ben 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 mi
nisterie heeft erop gewezep dat zulks het ge
volg is van de rechtsleer van het Hof en vah 

aanpalend erf van Plompen in de Hollec 
kelderstraat, die tot de openbare :wege
nis 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), · · 

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, 

die van het ,Franse Hof van <:;assatie,. vol
gens 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 .verwijzings
rechter 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. · 

(1) Cass., 31 maart 1978 (A.C., 1ll78, 865). 
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1135, 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 con

clusie 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 gezond
heidswerken, zoals werken van rio
lering en watervoorziening, en dat 
de gemeente derhalve ondergrondse 
leidingen mag leggen onder kwes
tieuze weg; dat de gemeente 
Kalmthout bij vergunningsakte aan 
eiseres de inrichting en uitbating 
van watervoorzieningsdiensten toe
vertrouwde; 

Overwegende dat geen enkel 
motief. van het vonnis deze conclu
sie beantwoordt; 

Dat h.et qnderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, beveelt dat van 
het · thans gewezen arrest melding 
zal gemaakt worden op . de kant' van 
de vemietigde beslissing; houdt de 
kosten aan en zegt dat de feiten
rechter er over zal beslissen; ver
wijst de zaak ·naar de rechtbank .van 
eerste aanleg te Mechelen, zitting 
houdende in hoger beroep. 

7 december 1978 - 1' kamer _,.. 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Boon -
Andersluidende conclusie van de h. 
Dumon, ·procureur-generaal -
Advocaten : mrs. Houtekier, De Baeck. 

1' KAMER-7.december 1978 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN'- MIDDEL WAARBIJ AAN DE 
RECHTER WORDT VERWETEN EEN BESLISSING 

. TE. HEBBEN GEWEZEN DIE OP TEGENSTRIJ
DIGE REDENEN IS GEGROND - GEEN TEGEN
STRIJDIG], BESLISSING - MIDDEL DAT FEITE
LIJKE GRONDSLAG MIST 

2° HUUR VAN DIENSTEN - AANNE~ 
MINGSCONTRACT- EENZIJDIGE BEEINDIGING 
VAN HET CONTRACT DOOR DE OPDRACHTGE
VER- VERPLICHTING VAN DE OPDRACHTGE
VER TOT SCHADELOOSSTELLING VAN DE AAN
NEMER - VERPLICHTING NIET AFHANKELIJK 
VAN EEN AANMANING DE REEDS UITGE
VOERDE WERKEN IN ONTVANGST TE NEMEN. 

1 • Feitelijke grondslag mist het middel 
dat aan de rechter verwijt een op 
tegenstrijdige redenen gegronde be
slissing 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 bestre
den arrest, op 12 ja:nuari 1977 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
'gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
. ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1788 en 1794 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest beslist dat de eisers · 
ten onrechte staande hielden dat de 
schade van de verWeerders alleen de 
waarde bedroeg van de uitgevoerde wer
ken die aanvaardbaar waren, gelet op de 
,conformiteit met de plans en het laste;n
boek, 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 ver
weerders., de eisers geenszins moest 
aanmanen om de reeds uitgevoerde wer
ken 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 contract
breuk - en. doordat het arrest op grond 
van deze beschouwingen verder beslist 
'dat het door de deskundige weerhouden 
cijfer van 143.325 frank billijk · voor
kwam, 

: (1) Cass., 10 nov. 1977 (A.C., 1978, 305). 
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terwijl, wanneer de opdrachtgever 

eenzijdig het bouwcontract verbreekt, de 
schadevergoeding, die hij aan de aanne
mer dient te betalen, wordt bepaald 
overeenkomstig de regelen van 
artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek 
en geenszins inhoudt de vergoeding voor 
de werken welke niet werden uitgevoerd 
overeenkomstig de plannen en het 
lastenboek, noch voor ~ werken die 
beschadigd zouden zijn geweest of te 
niet zouden zijn gegaan v66r dat zij, 
overeenkomstig artikel 1788 van het 
Burgerlijk Wetboek, ofwel werden gele
verd ofwel het voorwerp waren geweest 
van een ingebrekestelling gericht aan de 
opdrachtgevers om ze in ontvangst te 
nemen en terwijl het tegenstrijdig is, 
enerzijds te beslissen dat de schade, 
door de aannemer geleden en door de 
eisers te vergoeden, aileen sproot uit de 
contractbreuk, met name uit het feit dat 
de werken werden gestaakt in opdracht 
van de eisers, en anderzijds te beslissen 
dat die te vergoeden schade ook zou 
bedragen de onkosten van niet in over
eenkomst met het bouwcontract uitge
voerde en geleverde werken, welke 
tegenstrijdigheid in de motivering gelijk
staat 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 oor
deelt 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; 

Overwegende dat uit het arrest 
van het Hof van 4 april 1975 blijkt 
dat voormelde beschikking van het 
tussenarrest door de voorziening 
niet werd bestreden; 

Overwegende dat, door te .verwij
zen naar het tussenarrest, de 
bestreden beslissing · zonder tegen
strijdigheid beslist dat de schade 
alleen uit de contractbreuk spruit; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, wat de niet~. 

conformiteit van de werken met de 
plans betreft, het middel gericht is 
tegen een beschikking van het tus.:. 
senarrest van 13 december 1973 dat 
niet door de voorziening wordt 
bestreden en in die mate niet ont
vankelijk is; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, het arrest wettelijk beslist dat, 
nu de werkeh in opdracht van de 
bouwheren werden gestaakt, de 
aannemer hen niet moest aanma
nen ten einde de reeds uitgevoerde 
werken in ontvangst te nemen; · 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

7 december 1978 - 1• kamer ·
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Boon ~ 
Gelijkluidende conclusie van de h; 
Colard, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Bayart. 

1 • KAMER- 7 december 1978 

LASTGEVING- VERBOD VOOR DE LAST

HEBBER ALS TEGENPARTIJ VAN DE LASTGE
VER 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). · 

(1) Zie DE PAGE, Droit civil, d!. V, nrs. 411 en 
412; KLUYSKENS, De Contracten, nrs. 62 tot 65; 
DEKKERS, Droit civil, d!. II, .nr. 1278; Repertoire 
pratique du Droit beige, V

0 Vente, nrs. 1751, 
1754 en 1755. 
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. (MORISSET T. GORSELE E.A.} 

ARREST 

HET HOF; ----, Gel~t op het bestre
den arrest, op 24 maart 1977 door 
bet Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over,het middel, afgeleid uit de scherr
ding 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 ver
werpt, waarin eiseres deed gelden dat de 
aanwijzing van lastgever, welke voor
komt in de op 15 december 1966 ten 
overstaan. van derde verweerder verle
den akte van verkoop. en waardoor 
tweede verweerder verklaarde bet ver
kochte goed aan te k9pen namens en 
voor rekening van eiseres, geen rechts
gevolgen kon hebben, daar die verkla
ring in gezegde aide werd aanvaard door 
eerste verweerder optredende als last
hebber. van eiseres, daar tweedE) ver
weerder 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 ver
weerder belang zou hebben gehad bij de 
aankoop door eiseres, noch uit bet 
verschil tussen .aankoopprijE; en verkoop
prijs, 

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 

I 
daarenboven tegen. bet fe.it dat iemand 
bij een rechtshandeling die dubbele 
hoedanigheid zou bezitten, 

tweede onderdeel, voormelde beschou
wing . 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 opgetre
den, welke dubbelzinnigheid in de rhoti
vering van. het · bestreden arrest gelijk,: 
staat met een gebrek aan de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering, · 

en, derde onderdeel, indien de rech
ters 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 beschou
wing 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 ver
weerders werd verdeeld, welk gebrek 
aan antwoord gelijkstaat met een gebrek 
aan de door a:rtikel 97 van de Grondwet 

. vereiste motivering ; 

Wat het door tweede: verweettdei· 
ingeroepen middel vari niet ontvan
kelijkheid betreft : 

Overwegende dat tweede verweer
der 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 voor
ziening gekritiseerde . overwegingen, 
de beslissing van . het hof van 
beroep wettelijk verantwoord blijft 
door de niet gekritiseerde soeve
reine vaststelling in het arrest dat 
eiseres « erkent te hebben gehan
deld met kennis van zaken. en in 
ieder geval de tuflsenkomst van 
Gorsele erkende en bevestigde »; 
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Overwegende dat het arrest uit de 
brief van eiseres van 20 febru
ari 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 wil
len 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 hande
ling, gesteld in strijd met het 
rechtsbeginsel dat zich ertegen ver
zet 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 rechtsbegin
sel zou gehandeld hebben en waarin 
de werkelijke koper (Morisset) 
wordt aangewezen; dat het arrest in 
feite en derhalve onaantastbaar oor
deelt, 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 voor
zitter - 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- TOELAAT-
BAARHEID- VOORWAARDEN. 

2° BEZIT - BEZITSVORDERING - TOELAAT
BAARHEID - BETWISTING - BEZW AAR HIER
UIT 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 MANIA-
LITEIT ' 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 toe
Jaatbaarheid van die vordering te 
betwisten, tegenwe1pt dat het onroe
rend goed tot het openbaar domein 
behoort en derhalve niet kan worden 
verkregen door verjaring, moet de 
rechter de exceptie van « doma
nialiteit » onderzoeken, ook al mocht 
hij in het kader van die bezitsvOJ·de
ring, over het eigendomsrecht geen 
uitspraak doen (2). 

(GEMEENTE SINT-AMANDS T. 
HERBOTS, DE COSTER) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 mei 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Mechelen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding 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 Grond
wet 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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strook, groat 25,74 m2, tussen hun huis 
en de rooilijn, en eiseres veroordeelt om 
de ingenomen strook in haar oorspron
kelijke 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 eigen
domsrecht van eiseres, dat zij door 
verjaring zou hebben verkregen, in hui
dig geding niet mag worden onderzocht; 
dat derhalve eisers evenmin kan aanvoe
ren 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 feite
lijke 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 onderhan
delingen, 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, val
gens hetwelk de kwestieuze strook 
grand door verjaring bij het openbaar 
domein was ingelijfd en dus niet meer 
voor verjaring door de verweerders vat
baar was, wei relevant was en het vonnis 
ten onrechte het door eiseres aangebo
den getuigenverhoor verwerpt (schen
ding 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 vervol
gens tach het door eiseres aangevoerde 
verweer betreffende de eigendom onder
zoekt en verwerpt, hetgeen tegenstrijdig 
is, en dit zonder rekening te hou~en met 
het door eiseres aangeboden getmgenbe
wijs, 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) : 

Overwegende dat, om over de 
toelaatbaarheid van de bezitsvorde
ring te oordelen, de rechter, inge
volge artikel 1370 van het Gerechte
lijk Wetboek, moet onderzoeken of 
het gaat om een onroerend goed dat 
kan worden verkregen door verja
ring; 

Overwegende dat e1seres tegen
wierp 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 bezitsvor
dering werd betwist, de rechter de 
exceptie van « domanialiteit » moest 
onderzoeken, ook al mocht hij in 
het kader van deze bezitsvordering, 
over het eigendomsrecht geen uit
spraak doen; 

Overwegende dat het vonnis der
halve artikel 1370 van het Gerechte
lijk Wetboek schendt en 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 vernie
tigde 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 hou
dend in hoger beroep. 

8 december 1978 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. de Vreese, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Janssens -..: 
Gelijkluidende conclusie van de h. Char
les, eerste advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Houtekier. 

3' KAMER - 11 december 1978 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL MET DE ONDERSTEL
LING DAT DE BESTREDEN BESLISSING EEN 
NIET BESTAANDE WETSBEPALING HEEFT TOE
GEPAST - BESLISSING DIE ZODANIGE TOE
PASSING NIET HEEFT GEMAAKT - MIDDEL 
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

2° REDENEN VAN VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJK~ ZAKEN -
BIJ CONCLUSIE VOORGEDRAGEN EESCHOU-
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WINGEN WAARUIT GEEN ENKEL RECHTSGE-· 
VOLG KAN WORDEN AFGELEID - GEEN VER
PLICHTING VAN DE RECHTER EROP TE ANT
WOORDEN. 

1 o Feitelijke grond7,Jag mist het middei 
waarin wordt ondersteld dat de bestre
den 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 conclusie
nemer geen enkel rechtsgevolg afleidt
en die bijgevolg geen irordering, ver
weer of exceptie opleveren (2). (Art. 
97 Gw.). 

(« INSTITUT SAINT-GUIBERT » V.Z.W. 
T. BARBIAUX) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den 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 opzeggingsver
goeding 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 bedien
dencontract, gecoordineerd bij konink
lijk 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 onder
wijs 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 hou
den met een•bijzondere moeilijkheid van 
wedertewerkstelling aangezien een gedi
plomeerd 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 inge
volge 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 tewerk
gesteld kan worden in het Rijkson
derwijs, het arrest niet zegt dat een 
dergelijke tewerkstelling door een 
wettelijke bepaling wordt verhin
derd, doch vaststelt dat laatstge
noemde voor een feitelijke onmoge
lijkheid 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 uit
drukkelijk het volgende had betoogd : 
« dat appellant bovendien en ten 
onrechte zijn vorderingen wil rechtvaar
digen 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 instellin
gen tot het vrije katholieke onderwijsnet 
behoren, 

terwijl dat middel, waarin uitdrukke
lijk de bewering werd tegengesproken 
dat een regent met een diploma van het 
« vrij >> onderwijs niet in het Rijksonder
wijs 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 Rijksonder
wijs 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 a Namur, doch daaruit 
geen enkel rechtsgevolg afleidde; 

Dat de rechter dus niet moest 
antwoorden op de desbetreffende 
'conclusie; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

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

11 . december 1978 - 3• kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - 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 DIENST-

PLICRTZAKEN - ROGE MILITIERAAD -
SCRENDING VAN DE RECRTEN VAN DE VER
DEDIGING - MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT 

L',. DIENSTPLICRTIGE NIET VOORAF KENNIS· 
REEFT GEKREGEN VAN RET VERSLAG VAN DE 
SECRETARIS-VERSLAGG EVER MID DEL 
VOOR HET EERST VOOR RET HOF VOORGE
DRAGEN- NIET ONTVANKELI.JK MIDDEL. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- DIENSTPLICHTZAKEN - ROGE MILITIE
RAAD - 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 VOORGE
DRAGEN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL, 

3° DIENSTPLICHT - OPNEMING IN RET 

CONTINGENT - DIENSTPLICRTWET, ART. 23 -
DRAAGWIJDTE. 

4° DIENSTPLICHT - DEFINITIEVE MILI

TIETOESTAND- VERKRIJGING- BEG RIP. 

5° DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLA
TING VAN DIENST OP MORELE GROND -
AFSTAND VAN UITSTEL - DEFINITIEVE 
AFSTAND. 

6° MILITAIR - MANNELIJKE TIJDELIJKE 

DIENSTNEMER - DEFINITIEVE AMBTSONTNE
MING DOOR VERBREKING VAN AMBTSWEGE 
VAN DE DIENSTNEMING - DIENSTNEMER DIE 
NIET TEN MINSTE TWEE JAAR DIENST REEFT 
VOLBRACRT, DE VORMINGSPERIODEN NIET 
INBEGREPEN - GEVOLG OP DE MILITIEVER
PLICRTINGEN. 

7° DIENSTPLICHT - MANNELIJKE TIJDE
LIJKE DIENSTNEMER - DEFINITIEVE AMBTS
ONTNEMING DOOR VERBREKING VAN AMBTS
WEGE VAN DE DIENSTNEMING - DIENST NE
MER DIE NIET TEN MINSTE TWEE JAAR 
DIENST REEFT VOLBRACHT, DE VORMINGS
PERIODEN NIET INBEGREPEN- GEVOLGEN. 

8° DIENSTPLICHT - 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 schen
ding van de rechten van de verdedi
ging, niet vooraf kennis heeft gekre
gen van het verslag van de secretaris
verslaggever van de Hoge Militieraad, 
kan niet voor het eerst voor het Hot 
worden voorgedragen (1). (Art. 
37 Dienstplichtwet.) 

3o Art. 23 Dienstplichtwet, volgens het
wefk 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 dienst
plichtigen, behalve wanneer zij een 
andere militietoestand hebben verkre
gen door vervroegde dienstneming, 
ui~s_tel, '-;rijlating, voorlopige afkeuring, 
vn;stellmg of afstand van uitstel of 
van vrijlating. 

4" De dienstplichtige die afstand heeft · 
gedaan van het hem verleende uitstel 
en die door het recruterings- en selec
tiecentrum geschikt is verklaard voor 
de dienst, verklijgt een definitieve 
militietoestand en wordt voor de 
dienst aangewezen, voor de Jichting 
waarvoor de venichtingen aan de 
gang waren op het ogenblik dat hij 
geschikt werd vel'idaard. (Art. 
23 Dienstplichtwet.) 

5" De afstand van een dienstplichtige 
van het hem vel'ieende uitstel is defi
nitief. (Art. 54, tweede lid, Dienst
plichtwet. ) 

6" en 7" De mannelijke tijdelijke dienst
nemer aan wie het ambt definitief is 
ontnomen wegens verbreking van 
ambtswege van de dienstneming, voor
dat hij niet ten minste twee jaar 
dienst heeft volbracht, de vormingspe- · 
Jioden niet inbegrepen, is onderwor-: 
pen aan de militieverplichtingen van 
de lichting waarbij hij is ingeschreven, 
indien hij nog mag deelnemen aan de 
militieverrichtingen van die lichting, 
of aan de militieveJTichtingen van de 
Jichting met welke hij reeds een 
definitieve militietoestand mocht ver
kregen hebben, zoniet gelden voor 
hem de verplichtingen van de dienst-' 
plichtigen der eerstvolgende lichting. 
(Artt. 14, § 1, en 15, § 4 Wet 
13 juli 1976 betreffende de getalsterkte 
aan officieren en de statuten van het 
personeel van de krijgsmacht.) 

8" De tijdelijke dienstneme1~ bedoeld in 
art. 6 Wet 13 juli 1976 betreffende de 
getalsterkte aan officieren en de statu
ten van het personeel van de krijgs
macht, wiens dienstneming van 
ambtswege is verbroken met toepas
sing van die wet; is geen vrijwillige 
dienstnemer wiens dienstneming is 
verbroken in de zin van art. 8 Dienst
plichtwet.) 

(LURQUIN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den 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 
heeft van dat uitstel en op 29 augus
tus 1973 geschikt voor de dienst 
werd bevonden door het recrute
rings- en selectiecentrum en aange
wezen werd voor de dienst met de 

_ klasse 1973; 
Dat hij huiswaarts werd gezonden 

tot zijn oproeping voor actieve 
dienst en dat hij op 27 sep
tember 1973 als vrijwilliger voor zes 
jaar dienst heeft genomen bij de 
zeemacht als kandidaat-beroeps
officier; 

Dat de beslissing bovendien vast
stelt dat op 15 december 1977 een 
einde werd gemaakt aan eisers 
indienstneming en dat hij huis
waarts werd gezonden tot zijn 
oproeping als dienstplichtige van de 
klasse 1973; 

Dat, ten slotte,, de beslissing de 
aanvraag tot vrijlating van dienst 
verwerpt die eiser had ingesteld 
onder aanvoering van artikel 12, § 1, 
5bis, c, van de dienstplichtwetten 
gecoordineerd bij koninklijk besluit 
van 30 april 1962, gewijzigd bij de 
wet van 30 juli 1974, en op grand 
van de omstandigheid dat zijn vader 
als politiek gevangene een gevan
genschap van minstens zes maan
den had ondergaan; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van de verde
diging, 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 funda
mentele 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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doordat, eerste onderdeel, de secreta

ris-verslaggever van de Hoge Militieraad 
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 : 

W at 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 stuk
ken 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 geschon
den 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; 

W at betreft het tweede onder
deel: 

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 dienstplichtza
ken, vermits volgens de bewoordin
gen zelf van dat artikel de toepas
sing ervan beperkt blijft tot de 
zaken waarin de rechtbank moet 
uitspraak doen over geschillen 

inzake burgerlijke rechten en ver
plichtingen of over de gegrondheid 
van elke beschuldiging in strafza
ken; 

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 dienst
plichtwetten 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 recruterings
en selectiecentrum op 29 augustus 
1973 geschikt voor de dienst werd bevon
den, dat hij voor de dienst werd aange
wezen 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 dienst
plichtigen niet voor de dienst kunnen 
worden aangewezen wanneer zij een 
andere militietoestand hebben verkre
gen; 

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 overeen
komstig artikel 15, § 4, van de wet van 
13 juli 1976, voor de mannelijke tijde
lijke militair wiens dienstneming verbro
ken wordt de verplichtingen gelden van 
de dienstplichtigen der lichting met 
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welke hij reeds een definitieve militie
toestand mocht hebben verkregen; dat 
laatstgenoemde (zin) in de volgende 
betekenis moet worden begrepen : heeft 
een definitieve militietoestand verkregen 
met een bepaalde lichting, de dienst
plichtige die geschikt voor de dienst 
werd verklaard waarvoor de verrichtin
gen van de genoemde lichting op de 
reglementaire datum werden afgesloten 
zonder wijziging van zijn mili
tietoestand >>, en door uit die uitlegging 
af te leiden dat eiser definitief behoort 
tot de klasse of de lichting 1973, inge
volge een zogezegd afhandelen van 
administratieve verrichtingen, terwijl 
genoemd artikel enkel de rechtstreekse 
inlijving beoogt van eisP.r bij de volgende 
lichting, die van 1978 . 

Wat betreft het derde onderdeel 
van het derde middel : 

Overwegende dat, door te beslis
sen dat eiser een definitieve militie
toestand heeft verkregen nu hij 
voor de dienst .met de klasse 
1973 werd aangewezen, de beslissing 
aan het getuigschrift van 23 augus
tus 1973 van het recruterings- en 
selectiecentrum aangaande elsers 
fysieke geschiktheid geen draag
wijdte verleent die zij niet heeft; dat 
zij inderdaad enkel erop wijst dat 
de beslissing over eisers geschikt
heid tot zijn inlijving bij de lichting 
1973 heeft geleid; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat betreft het eerste onderdeel 
van het derde middel : 

Dat dit onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

Wat betreft het tweede onderdeel 
van het derde middel : 

Overwegende dat artikel 23 van 
de gecoordineerde dienstplichtwet
ten bepaalt dat, de in het contingent 
op te nemen dienstplichtigen voor 
de dienst worden aangewezen tenzij 
zij een andere militietoestand ver- · 
krijgen; 

Dat dit artikel als principe stelt 
de ambtshalve aanduiding voor het 
contingent van de tot een bepaalde 
lichting behorende dienstplichtigen, 
behalve wanneer zij een &ndere 

militietoestand hebben verkregen 
door vervroegde dienstneming, uit
stel, 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 geno
mene wiens dienstneming verbro
ken wordt, met name de verplich
tingen gelden van de dienstplichti
gen der lichting met welke hij reeds 
een definitieve militietoestand 
mocht hebben verkregen, zoniet gel
den voor hem de verplichtingen van 
de dienstplichtigen van de eerstvol
gende lichting; 

Dat de beslissing vaststelt dat 
eiser op 9 juli 1973 afstand heeft 
gedaan van zijn uitstel, dat naar 
luid van artikel 54 van de dienst
plichtwetten deze afstand definitief 
is; 

Dat de beslissing bovendien erop 
wijst dat het recruterings- en selec
tiecentrum eiser op 29 augustus 

· 1973 geschikt voor de dienst heeft 
·verklaard; 

Dat eiser door die beslissing, met 
toepassing van artikel 23 van de 
dienstplichtwetten, aangewezen 
werd voor de dienst met de lichting 
van 1973; 

Dat de beslissing bijgevolg door te 
oordelen dat eiser met de lichting 
1973 een definitieve militietoestand 
heeft verkregen, de in het middel 
aangehaalde bepalingen niet heeft 
geschonden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 8 van de 
op 30 april 1962 gecoordineerde dienst
plichtwetten en 2 van de wet van 
10 januari 1978 tot vaststelling van de 
legersterkte voor het jaar 1978, 
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doordat de militieraad beslist dat eiser 

ten onrechte artikel · 8 van de dienst
plichtwetten 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 verkre
gen, 

terwijl, 1. naar luid van artikel 1 van 
de dienstplichtwetten onder de lichting 
wordt verstaan de gezamenlijk dienst
plichtigen die in het jaarcontingent zul
len opgenomen worden, 2. artikel 2 van 
de wet van 10 januari 1978 tot vaststel
ling van de legersterkte voor het 
jaar 1978, preciseert dat de in 1978 op te · 
roepen dienstplichtigen de dienstplichti
gen omvatten die behoren tot de contin
genten van een vroegere klasse 
dan 1978, 3. artikel 8 van de dienstplicht
wetten de redengeving van de in het 
middel aangehaalde beslissing tegen
spreekt, aangezien daarin wordt 
gepreciseerd : << zijn bestemd om in het 
door de jaarlichting geleverde contingent 
te worden opgenomen de dienstplichti
gen die wegens verbreking van hun 
vrijwillige dienstneming bij de lichting 
zijn ingedeeld en de dienstplichtigen van 
de vorige lichtingen, die zonder militie
toestand zijn gebleven », hetgeen geldt 
vo.or eiser : 

Overwegende dat artikel 8 van· de 
gecoordineerde dienstplichtwetten 
bepaalt dat bestemd zijn om in het 
door de jaarlichting geleverde con
tingent te worden opgenomen, met 
name de dienstplichtigen die' 
wegens verbreking van hun vrijwil
lige dienstneming bij de lichting 
zijn ingedeeld en de dienstplichti
gen van de vorige lichtingen die 
zonder militietoestand zijn geble
ven; 

Overwegende dat, enerzijds, eiser 
tijdelijk dienst heeft genomen en 
geen vrijwillige dienstneming heeft 
aangegaan in de zin van de gecoor
dineerde dienstplichtwetten; 

Dat, anderzijds, uit het antwoord 
op een eerste middel blijkt dat hij 
in 1973 een definitieve stand heeft 
verkregen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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 dienst
plichtwetten 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 refertepe
riode 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 inge
schrevenen 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 
onmiddellijk toepasselijk is op alle toe
komstige gevolgen van toestanden die 
tijdens de vorige wet zijn ontstaan, doch 
die na de inwerkingtreding van de 
nieuwe wet blijven voortduren, nu haar 
bijzonder karakter evenwel elke toepas
sing op volledig voltooide vroegere toe
standen uitsluit; 

en terwijl, naar luid van artikel 6 van 
de wet van 30 juli 1974, die vrijlating op 
morele grand voor de eerste maal toe
passing vond op de ingeschrevenen van 
de lichting 1975 en eiser, naar luid van 
artikel 15, § 4, van de wet van 
13 juli 1976, afhangt van de lichting 
1978 : 

Overwegende dat artikel 12, § 1, 
5" bis, ingevoegd werd in de dienst
plichtwetten bij artikel 1 van de wet 
van 30 juli 1974 tot wijziging van de 
dienstplichtwetten, en dat artikel 6 
van diezelfde wet bepaalt dat 
artikel 1 van deze wet voor de 
eerste maal toepassing vindt op de 
ingeschrevenen van de lichting 
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1975; dat nu de wetgever uitdrukke
lijk de toepassing van de nieuwe 
wet in de tijd heeft bepaald door 
vast te stellen dat zij voor de eerste 
maal toepassing vond op de inge
schrevenen van de lichting 1975, en 
nu eiser tot de lichting 1973 
behoort, zoals blijkt uit het ant
woord op het derde middel, de Hoge 
Militieraad wettelijk heeft beslist 
dat eiser de bepalingen van 
artikel 12, § 1, 5obis, van de dienst
plichtwetten niet kan aanvoeren; 

Dat de beslissing aldus regelmatig 
met redenen is omkleed en wettelijk 
verantwoord; 

Dat het middel niet kan aangeno
men 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 toepas
sing van de dienstplichtwetten, 15 van 
de wet van 13 juli 1976 betreffende de 
getalsterkte aan officieren en de statu
ten van het personeel van de krijgs
macht 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 ver
krijgt, 

terwijl artikel 54 van de gecoiirdi
neerde dienstplichtwetten een onder
scheid 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 ant
woord 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 ontbe
ren 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 verstrij
ken 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 Ge-
lijkluidende conclusie van de h. Ducha
telet, advocaat-generaal. 

2' KAMER - 12 december 1978 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
- TERMIJN - STRAFZAKEN - ARREST VAN 
DE KAMER VAN INBESCHULD!GINGSTELLING 

WETBOEK VAN STRAFVORDERING, 

ART. 416- GESCHIL INZAKE DE BEVOEGD-
HEID VAN ONDERZOEKSGERECHTEN 
BEG RIP. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
- BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - ONT
VANKELIJKHEID VAN EEN CASSATIEBEROEP 
TEGEN EEN ARREST VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING GESCHIL 
INZAKE DE BEVOEGDHEID VAN ONDER
ZOEKSGERECHTEN- BEG RIP. 

1o en 2o Wanneer de kamer van inbe
schuldigingstelling 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 strafvorde
ring, 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. 
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-van het Hof van Beroep te Gent; 

Overwegende dat het arrest het 
verzet van de eisers, als verdachten, 
tegen de beschikking van de raad
kamer 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 ontvanke
lijk wordt verklaard, wel ontvanke
lijk, 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 scherr

ding, 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 dou
ane 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 vervol-
5ingen in te stellen, noch aan de raadka
ner de bevoegdheid om erover te beslis
;en ontneemt >>; 

terwijl, nu de tenlastelegging D, vals
leid 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 accijn
zen meer bepaald van minerale olie, 

zodat het openbaar ministerie niet 
ambtshalve kon vorderen en de raadka
mer 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 het
zelfde zogenaamde misdrijf (telast
legging D) waarvoor de administra
tie reeds heeft gevorderd; dat hij 
voor de kamer van inbeschuldi
gingstelling voorhield : als het gaat 
om een fiscaal misdrijf, is aileen de 
administratie bevoegd om de vervol
ging ervan te benaarstigen en met
een 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 ver
zoeke van het openbaar ministerie 
betwistte, maar ook de bevoegdheid 
van de raadkamer om de zaak naar 
de correctionele rechtbank te ver
wijzen; dat hij derhalve een geschil 
inzake bevoegdheid heeft opgewor
pen, waarover de kamer van inbe
schuldigingstelling, anders dan de 
raadkamer, uitspraak heeft gedaan; 

Dat de voorziening mitsdien ont
vankelijk is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op het overige van de 
middelen van eerste eiser, die geen 
betrekking hebben op de ontvanke
lijkheid van de voorziening, ver
werpt de voorzieningen; veroordeelt 
de eisers in de kosten. 
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12 december 1978 - 2• kamer -
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert - Ge
li]kluidende conclusie van de h. Duman, 
procureur-generaal - Advocaten : mrs. 
De Croo-Desguin, Oudenaarde; Delafon
taine, Kortrijk. 

2• KAMER- 12 december 1978 

1° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 
- EENZELFDE OPZET - BEG RIP. 

2° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 
- VOORTGEZET MISDRIJF OF COLLECTIEF 
MISDRIJF - VOORTGEZET MISDRJJF OF COL
LECTIEF MISDRIJF VOORTKOMENDE U!T 
DEZELFDE OPZET- BEG RIP. 

3° MISDRIJF- RECHTVAARDIGINGSGROND 

- ZEDELIJKE DWANG- BESTANDDELEN. 

1" Verschlllende aan een beklaagde ten 
laste gelegde misdrijven komen uit 
eenzelfde opzet vool't wanneer zij 
onderling verbonden z1jn door eenheid 
van doel en verwezenlijking, en in die 
zin do01· een feit, te weten een com
plexe gedraging, zijn opgeleverd (1). 

2" De ene opzet waaruit verschillende 
misdnjven voortkomen die een collec
tief misdrijf of vool'tgezet misd1ijf 
vormen is niet hetzelfde als het straf
baar 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 han
delingen, onvel'schillig of vool' de 
strafbaarheid van die handelingen zelf. 
vel'eist is dat zij opzettelijk worden 
gepleegd en onverschillig of de verwe
zenlijking 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. 

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 vnj
waren die hij verplicht of gel'echtigd 
was v66r alle andere te 
beschermen (3). 

(WENS, GOEYVAERTS, MERECY, OPENLUCHTOP
VOEDING V.Z.W. T. VANDENBRANDT E.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 april 1978 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

I. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de tegen de eisers door het open
baar ministerie ingestelde rechts
vordering: 

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 mis
drijven tezamen een voortgezet en col
lectief 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 belang
rijkheid, 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 perso
neelsbezetting, de allure bekwam van 
een onderneming; dat deze hoofdzakelijk 
steunde op de toelagen die de beklaag
den 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 personeelsaangelegen
heden; dat zij nadien bewust de sociale 
wetgeving zijn gaan negeren, zich ver
schuilend 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). 
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gebrekkig toelagesysteem; dat zij riiet 

. eens de voorzorg namen in de beheer
raad of in het dagelijks bestuur iemand 
op te nemen die de sociale wetgeving 
voldoende kende en dit aspect van de 
dienstcontracten telkens ter sprake kon 
brengen; dat zij de snelle groei van hun 
instelling verkozen boven een voorzich
.tig~·budgettaire politiek waarbij ook hun 
· sociale verplichtingen voldoende aan bod 
kwamen; dat niet te loochenen valt dat 
zij, hoewel niet door winstbejag gedre
ven, hetzelfde gedaan hebben als som
mige werkgevers uit winstgevende 
ondernemingen, te weten dat zij de 
belangen van hun werknemers onderge
schikt hebben gemaakt aan die van hun 
onderneming; dat een geleidelijke verbe
tering slechts moeizaam ingetreden is 
onder de gestadige druk van de sociale 
inspectie; dat reeds ten tijde van de 
eerste vastgestelde misdrijven de wil of 
de gesteltenis bestond ermee voort te 
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, voor
nemens zouden geweest zijn om de 
andere te begaan, een opzet van misda
dig, dit wil zeggen strafbaar, karakter 
dient uit te maken opdat er een voortge
zet 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 wette
lijke 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 daar
van identiek doch niet strafbaar oog
merk, niet wettig kan besluiten dat deze 
wetsschendingen een voortgezet of col
lectief misdrijf opleveren en, bijgevolg, 
de toepassingsvoorwa.arden van arti
kel 65 van het Strafwetboek miskent, 
evenals artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat de rechter in 
feite en op onaantastbare wijze 
oordeelt of de verschillende, al dan 
niet opzettelijke, misdrijven die een 
beklaagde ten laste zijn gelegd, deel 
uitmaken van of voortkomen uit 
dezelfde opzet, dit wil zeggen onder
ling verbonden zijn door eenheid 
van doel en verwezenlijking, en in 

. die zin door een feit, te weten een 
complexe gedraging, zijn opgele
verd, zodat onder meer de regel 
neergelegd in artikel 65 van het 
Strafwetboek moet worden toege
past; 

Overwegende dat de bedoelde 
opzet niet is het strafbaar opzet dat 
voor het bestaan van bepaalde mis
drijven is vereist, noch de aanwe
zigheid van vrije wil bij het hande
len, als algemeen vereiste voor 
strafbaarheid; dat de ene opzet 
onder meer aanwezig is, wanneer de 
beklaagde enig doel heeft opgevat 
dat hij zich voorneemt te verwezen
lijken 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 hande
ling, 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 opeenvol
ging 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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worden opgeleverd, een voortgezet 
en collectief misdrijf uitmaken, dit 
wil zeggen, deel uitmaken van 
dezelfde opzet, wettelijk verant
woordt en regelmatig motiveert; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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), trou
wens herhaaldelijk door hen zelf uitge
drukt 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 vol
deed, quod non; dat deze stellingname 
niet juist is; dat vrije instellingen zoals 
de Vereniging zonder winstoogmerk 
Openluchtopvoeding (thans vierde eise
res) als autonome private stichting, in de 
eerste plaats op eigen middelen aange
wezen 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 vere
niging zonder winstoogmerk (vierde 
eiseres) was; dat zulks ook het geval was 
voor de toepassing van de sociale wetge
ving; dat, ... , het door de vereniging 
zonder winstoogmerk gevoerde beleid, 
tijdens de periode van de tenlasteleggin
gen, neerkomt op een bestendige en 
systematische miskenning van de wet
ten, bedrieglijke handelingen inbegre
pen; 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 

is; dat uit dit geheel van vaststellingen 
blijkt dat vooral eerste beklaagde, door 
welk idealisme overigens ook gedreven, 
het beginsel toepaste dat het doel de 
middelen wettigt; dat de geringschatting 
van de eerste drie beklaagden, en vooral 
van de eerste, voor de verplichtingen die 
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 verantwoordelijk
heid en op de budgettaire repercussies 
kon wijzen; dat de eerste vaststellingen 
van de sociale inspectie niet onmiddel
lijk 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 ver
band 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 toege
past de instelling verlieslatend ware 
geweest, en, anderzijds, zij niet ophiel
den 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 meege
speeld 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 geestesge
steldheid der eerste drie eisers, in de zin 
dat zij, volgens de rechters, een onjuiste 
draagwijdte aan het feit der staatstoela
gen zouden toegekend hebben, onver

. schillig is voor het al dan niet bestaan 
ter zake van een noodtoestand; immers 
een noodtoestand een rechtvaardigings
grond uitmaakt met een objectief karak
ter, 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 
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voorligt, wanneer het door de beklaagde 
vrij verkozen belang aanzienlijker voor
komt 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 voor
schriften van de sociale wetgeving in 
belang al dan niet overtrof; zodat het hof 
van beroep, door de gebeurlijke juridi
sche misvattingen van de eerste drie 
eisers aangaande de gevolgen van de 
aan vierde eiseres toegekende subsidie
ring, als grondslag van de verwerping 
van de aangevoerde noodtoestand aan te 
nemen, de artikelen 71 van het Strafwet
boek 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 aan
gevoerde 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 heb
ben 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 voorschrif
ten 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 eer
ste drie eisers, erin bestaande om, voor
afgaandelijk 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 noodtoe
stand; immers, de noodtoestand dient te 
worden beoordeeld op zichzelf en wan
neer 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 wetsschen
ding gevrijwaard en die vertegenwoor
digd door de eerbiediging van het over
treden 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 daar
door 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 aan
gevoerde rechtvaardigingsgrond niet 
afwijst omdat de beklaagden er een 
misvatting op nahielden omtrent de 
positie van de door hen bestuurde 
inrichting op het stuk van subsidie
ring 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 mis
drijven van gemeen recht waaraan 
de eerste eiseres schuldig is bevon
den, dat vooral eerste eiseres het 
beginsel toepaste dat het doel de 
middelen wettigt, dat de gering
schatting van de beklaagden voor de 
verplichtingen uit de sociale wetge
ving 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 

I
, erkend was, waarbij ongetwijfeld 
een financiele speculatie moet mee
gespeeld hebben; dat het arrest hier 
nog aan toevoegt dat, zo de opval
lend snelle toename van het aantal 
onroerende goederen van de vereni
ging, vierde eiseres, door eigen mid
delen 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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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 ver
antwoordt en regelmatig met rede
nen omkleedt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen de eisers ingestelde civiel
rechtelijke 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 beslis
sing geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel416 van het Wetboek van 
Strafvordering en evenmin uit
spraak doet over een geschil inzake 
bevoegdheid; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk 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 niet
ontvankelijkheid, 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; 

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

12 december 1978 - 2' kamer -
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijk
luidende · conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en Dassesse. 

2• KAMER- 12 december 1978 

1° MISDRIJF - RECHTSPERSOON - HAN
DELSVENNOOTSCHAP DIE EEN MISDRIJF 
HEEFT GEPLEEGD - STRAFRECHTELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE NATUUR
LUKE PERSONEN DOOR WIER TOEDOEN DE 
VENNOOTSCHAP OPTREEDT. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN 
FEITELIJKE BEOORDELING VAN DE RECHTER 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - MOTIVE
RINGSVERPLICHTING- VORMVEREISTE. 

4° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL AFGELEID UIT DE MISKENNING 
VAN DE BEW!JSKRACHT VAN DE AKTEN -
AKTE NIET VOORGELEGD- TEKST VAN DIE 
AKTE NIET UlT DE BESTREDEN BESLISSING 
NOCH UlT ENIG GEDINGSTUK AF TE LEIDEN -
NIET ONTV ANKEL!JK MID DEL. 

5° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- STRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP 
VAN DE BEKLAAGDE - MIDDEL HIERUIT 
AFGELEID DAT DE APPELRECHTER, MET 
BEVESTIGING VAN DE BESLISSING VAN DE 
EERSTE RECHTER, ONWETTIG BESLIST HEEFT 
DAT DE INBESLAGGENOMEN VOORWERPEN 
AAN DE BEKLAAGDE TOEBEHOORDEN EN BIJ
GEDRAGEN HEBBEN TOT HET PLEGEN VAN 
HET MISDRIJF - M!DDEL NIET VOORGELEGD 
AAN DE FEITENRECHTER- NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

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 beoor
deJing 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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3" 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 bewijs
kracht van een akte, wanneer die akte 
niet bij het cassatieberoep is gevoegd 
en noch de bestreden beslissing noch 
enig ander gedingstuk de bewoordin
gen ervan overnemen (2). 

5" Het middel hierujt afgeleid dat de 
appelrechter, met bevestiging van de 
beslissing van de eerste rechter 
onwettig beslist heeft dat de inbeslag
genomen voorwe1pen aan de 
beklaagde toebehoorden en bijgedra
gen hebben tot het plegen van het 
misdnjf, mag niet voor het eerst v66r 
het Hof worden aangevoerd. 

(GORIS T. BELGISCH VERPAKKINGS-
!NST!TUUT » V.Z.W., VAN POEYER) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 mei 1978 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering ten laste van ver
weerder Van Poeyer, medebe
klaagde: 

Overwegende dat eiser geen hoe
danigheid heeft om zich tegen zoda
nige beslissing in cassatie- te voor
zien; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de tegen eiser ingestelde strafvor
dering: 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt om zich, als dader of als 
mededader, tussen 1 januari 1976 en 
22 januari 1977, schuldig te hebben 
gemaakt aan nainaking van een 
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). 

ten nadele van verweerder, het Bel
gisch Verpakkingsinstituut (B.V.I.); 
dat het arrest voorts te zijnen 
nadele de verbeurdverklaring van 
het nagemaakte cliche uitspreekt, 
hem tot schadeloosstelling van ver
weerder, het Belgisch Verpakkings
instituut, veroordeelt en de publica
tie beveelt; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1997 van het Burgerlijk Wet
hoek, 13, 54, 61, 62, 63, 63bis van de 
Vennootschappenwet en van de regels 

. van de bewijslast in straf?.aken, 

doordat het arrest eiser veroordeeit op 
grond « dat hij telkenmaie optrad als 
een lid van het bestuur van deze ven
nootschap en nodige uitleggingen gaf 
zonder het minste voorbehoud omtrent 
zijn eventuele aansprakelijkheden in 
bewuste aangelegenheden; dat deze 
bekiaagde, thans voor het eerst, v66r bet 
hof zijn strafrecbtelijke verantwoorde
Iijkheid voor de naamioze vennootschap 
Eurobox betwist; dat Goris geen enkei 
officieel bescbeid voorlegt waaruit zou 
kunnen worden afgeieid dat een ander 
bestuursiid in zijn piaats de strafrechte
lijke verantwoordelijkheid in huidige 
zaak zou moeten opnemen »; 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
. verzuimt te antwoorden op de conclusies 
. van eiser waarin deze ·staande hieid dat 
voor de kwestieuze operaties een andere 
persoon verantwoordelijk was; trouwens 
uit de neergeiegde stukken voidoende' 
blijkt dat de personen, die ten minste 
voor de waarmerken CK/AL/091 en 
CK/AL/107 en AC/40/F/14, instonden de 
genaamden Voiders en Gieien waren; 
het trouwens aan eiser niet toekwam 
zijn onscbuid te bewijzen, maar wei aan 
bet openbaar ministerie om de schuid 
van de bekiaagde aan te tonen en aan de 
rechtbank en het hof om bet positief 
bewijs bij te brengen dat het eiser was 
die de strafrecbtelijke verantwoordelijk
heid voor de naamloze vennootscbap 
Eurobox diende op te nemen (schending 
van artikei 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, bet bof ten 
onrecbte oordeeit « dat eiser de nodige 
uitieggingen gaf zonder het minste voor
behoud omtrent zijn eventueie aanspra
kelijkheid in bewuste aange
Iegenbeden >>; dat eiser trouwens uit
drukkelijk in conclusie stelde dat hij 
nooit een verkiaring in eigen naam gaf. 
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noch als strafrechtelijk verantwoorde
lijke voor de naamloze vennootschap 
Eurobox; dat het hof er niet mede kan 
volstaan zonder enige motivering een
voudig het tegendeel te verklaren doch 
dat meer in detail diende te worden 
aangegeven waaruit het bleek dat eiser 
de verklaringen in eigen naam aflegde; 

derde onderdeel, door te stellen dat hij 
op het ogenblik van de feiten bedrijfsdi
rekteur was en dat een ander persoon 
veranh¥oordelijk was voor de kwestieuze 
operaties, eiser motiveerde dat hij niet 
persoonlijk, noch strafrechtelijk noch 
burgerrechtelijk, voor C(eze operaties 
aansprakelijk kon zijn; dat evenwel het 
hof, door expliciet te verklaren dat eiser 
telkenmale optrad als lid van het 
bestuur en door te verklaren dat eiser 
niet bewees dat hij strafrechtelijk niet 
verantwoordelijk was, aldus impliciet 
aannam dat eiser als orgaan van Euro
box optrad en dat dit de grondslag was 
waarop zijn strafrechtelijke verantwoor
delijkheid werd aangehouden; dat noch
tans enerzijds eiser geen orgaan was van 
de vennootschap op het ogenblik van de 
feiten of althans het hof hiervan geen 
voldoende i:notivering gaf en anderzijds 
het hof zijn beslissing op een verkeerde 
rechtsgrond baseerde, vermits het inzake 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
voor een rechtspersoon niets ter zake 
doet of men al dan niet orgaan is; dat 
het hof derhalve de veroordeling van 
eiser baseerde op een verkeerde rechts
grond of dat deze rechtsgrond ten min
ste niet met zekerheid vast te stellen is 
hetgeen overeenkomt met een gebrek 
aan motivering (schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 1997 van 
het Burgerlijk Wetboek, 13, 54, 61, 62, 
63 en 63bis van de Vennoot
schappenwet) : 

W at de eerste twee onderdelen 
samen betreft : 

Overwegende dat eiser in conclu
sie enkel stelde dat : hij op het 
ogenblik van de feiten bedrijfsdirec
teur was van de naamloze vennoot
schap Eurobox; toen nog geen afge
vaardigd beheerder was, maar in 
deze functie pas benoemd werd in 
mei 1977; voor de kwestieuze opera
ties een ander persoon verantwoor
delijk was; hij nooit enige verkla
ring had afgelegd, noch in eigen 
naam, noch als strafrechtelijk ver
antwoordelijke voor de naamloze 
vennootschap Eurobox; 

Overwegende dat, blijkens het 
arrest, de veroordeling van eiser 

· vooral hierop steunt dat hij, 
beklaagde Goris, « bij zijn eerste 
ondervraging door de B.O.B. te Tie
nen, op 11 oktober 1976 verklaard 
heeft direkteur te zijn van de na.am
loze vennootschap Eurobox ( ... ); bij 
zijn tweede ondervraging door de 
gerechtelijke politie te Leuven, op 

. 27 april 1977, hij zegde afgevaardigd 
beheerder te zijn van de naamloze 
vennootschap Eurobox; en hij tel
kenmale optrad als een lid van het 
bestuur van deze vennootschap en 
de nodige uitleggingen gaf zonder 
het minste voorbehoud omtrent zijn 
eventuele aansprakelijkheid in 
bewuste aangelegenheden »; dat het 
arrest voorts de conclusie, waarin 
eiser voor het eerst zijn strafrechte
lijke verantwoordelijkheid voor de 
naamloze vennootschap Eurobox 
betwistte, weerlegt op grond van de 
in bet middel aangehaalde en mede 
van de hierna volgende redengeving 
<< dat uit het strafdossier genoeg-
zaam voorkomt dat Goris voor de 
naamloze vennootschap Eurobox 
aktief is opgetreden en derhalve 
persoonlijk instond voor de gevol
gen van zijn daden »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
de feitelijke redenen vermeldt, 
onder meer de vaststelling dat eiser 
telkenmale verklaringen aflegde als 
een lid van het bestuur, waarop de 
beslissing steunt dat eiser ten aan
zien van de ten laste gelegde feiten 
optrad voor de vennootschap en 
voor haar strafrechtelijk verant
woordelijk was; dat het aldus met
een, zonder miskenning van de 
regels van de bewijslast in strafza-

. ken, antwoordt op de conclusie van 
eiser, waarin deze .staande hield 
alleen als directeur te hebben 
gehandeld en nooit in eigen naam 
noch voor de vennootschap verkla

, ringen te hebben afgelegd; dat de 
rechters niet nader behoefden te 
antwoorden op het verweer van 

, eiser ten betoge dat anderen voor 
de vennootschap verantwoordelijk 
waren, nu dit verweer ten gevolge 
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van de voormelde beslissing van het 
hof van beroep, niet meer dienend 
was; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat nu, zoals het 

onderdeel zelf aanneemt, de straf
rechtelijke 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 straf
rechtelijk zou hebben verantwoor
delijk verklaard op de impliciete 
grond dat hij als orgaan van Euro
box was opgetreden; 

Overwegende, voor het overige, 
dat het arrest, door op ondubbelzin
nige wijze te oordelen dat eiser voor 
de naamloze vennootschap Eurobox 
aktief is opgetreden en derhalve 
persoonlijk instond voor de gevol
gen van zijn daden, de veroordeling 
van eiser ten deze wettelijk verant- · 
woordt; 

Dat in zoverre het onderdeel niet 
kan worden aangenomen; 

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

doordat het arrest oordeelt dat uit het 
strafdossier genoegzaam voorkomt dat 
eiser voor de naamloze vennootschap 
Eurobox aktief is opgetreden (zie onder 
meer telex van 23.2.77) en derhalve 
persoonlijk instond voor de gevolgen van 
zijn daden, 

terw1jl, eerste onderdeel, dit een 
tegenstrijdige motivering uitmaakt met 
de bedenking dat eiser optrad als orgaan 
van de vennootschap, hetgeen gelijk 
staat met een gebrek aan motivering 
(schending van artikel 97' van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, het hof van beroep 
onvoldoende antwoordt op het verweer 
vanwege eiser dat voor de kwestieuze . 
operatie een ander persoon verantwoor
delijk was en dat hij dus niet aktief 
optrad; dat inderdaad het hof van beroep 
zich beroept op een telex om te zeggen 

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 moti
veert dat eiser in al de zaken aktief 
optrad; dat het hof van beroep blijkbaar 
geen ander stuk aanhaalt en dus onvol
doende 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 han
delde; 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 
van de feiten als orgaan van de 
naamloze vennootschap Eurobox 
optrad, maar aileen dat hijzelf op 
11 oktober 1976 verklaarde directeur 
van deze vennootschap te zijn, en 
op 27 april 1977 zegde afgevaardigd 
beheerder van die vennootschap te 
zijn; dat het arrest om de eerder 
vermelde redenen zonder tegenstrij
digheid heeft kunnen oordelen dat 
hij actief voor de naamloze vennoot
schap Eurobox is opgetreden en 
derhalve persoonlijk instond voor 
de gevolgen van zijn daden; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat eiser in conclu
sie ten deze enkel stelde dat hij op 
het ogenblik van de feiten nog geen 
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afgevaardigd beheerder was, dat een 
ander persoon voor de kwestieuze 
operaties verantwoordelijk was, en 
dat hij nooit een verklaring in eigen 
naam, noch als strafrechtelijk ver
antwoordelijke 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 over
tuiging stoelt en waarover de par
tijen verweer hebben kunnen voe-

dooJ'dat het arrest, hierin de motive
ring en de beschikking van het eerste 
vonnis overnemende, het nagemaakt cli
che met het Belgisch Verpakkingsinsti
tuut kenteken en registratie (overtui
gingsstuk 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 nage
maakte 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 nage
maakt 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 veroor
deling van eiser te motiveren (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

ren; dat het onderdeel in zoverre Overwegende dat het middel, nu 
niet ontvankelijk is; het de openbare orde niet raakt en 

Overwegende dat het onderdeel aan de feitenrechter niet werd voor
faalt naar recht voor zover het gelegd, niet voor het eerst voor het 
aanvoert dat het arrest niet regel- Hof kan worden aangevoerd; 
matig is gemotiveerd wegens onjuis- Dat het middel niet ontvankelijk 
te uitlegging van het telexbericht, is; 
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 mogelijk
heid biedt om de gegrondheid van 
dit verwijt te onderzoeken, nu het 
bedoelde telexbericht niet is overge
legd en de vindplaats ervan niet is 
aangeduid; dat ten deze het onder
dee! 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, 

En overwegende dat de substan
WHe 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 civielrechte
lijke vordering : 

Overwegende dat e1ser geen bij
zonder middel aanvoert, 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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12 december 1978 - 2' kamer -

Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Delva - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Derks, 
Hasse It. 

2' KAMER - 12 december 1978 

1° OPLICHTING BESTANDDELEN 

BEG RIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
- TERMIJN - STRAFZAKEN - BURGER
LIJKE 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 CASSATIEBE
ROEP IS GERICHT - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

4° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - STRAFZA
KEN- PROCESSEN-VERBAAL VAN EEN GETUI
GENVERHOOR - U!TLEGGING VAN DIE PRO
CESSEN-VERBAAL VERENIGBAAR MET DE 
BETEKENIS EN DE DRAAGWIJDTE VAN DIE 
AKTEN- GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRACHT 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 beslis
sing door die partij verzet kan worden 
gedaan, is niet ontvankelijk het cassa
tieberoep dat de beklaagde tegen de 
burgerlijke partij tijdens de verzetter
mijn 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). 

3° 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 processen
verbaal 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). 

(MELAERTS, SEVENOO T. BUYST EA.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den 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 straf
vordering; 

Over het middel, afgeleid uit de schen-
ding 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 perso
nen 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 aan
wending 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 begon
nen met in dagbladen en reclamebladen 
die over het ganse land verspreid wer
den, 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 - Station
straat 17 - Sint-Niklaas ' een middel was 
om de kandidaat slachtoffers naar zich 
te Iokken. Daarnaast hebben zij perso
nen 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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advertentie waren · ingegaan te gaan 
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 integen
deel a! diegenen die zij bezochten moes
ten 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 comptan
ten, hetzij in de vorm van wissels, Iaten 
uitschijnen dat om ze er toe te bewegen 
het geld te overhandigen, de afgevaar
digde 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 recht
streeks 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 geci
teerde 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 der
halve 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 overeenkom
sten 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 had
den personen aan te lokken om zich 
als kandidaat-fotomodel aan te mel
den, ongeacht hun fysieke geschikt
heid 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 uit
gaande 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<;mde
lingen en gedragingen prec1seert 
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met behulp waarvan ZlJ, m net 
verlengde van de aan die bewerin
gen via de pers gegeven publiciteit, 
een werkelijke enscenering hebben 
op touw gezet waardoor aan die 
leugens kracht en geloofwaardig
heid werd bijgezet, en die determi
nerend was ter bereiking van het 
beoogde doel zich door die handel
wijze gelden te doen overhandigen; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het arrest, door 
in de eerder weergegeven redenge
ving erop te wijzen dat 1 o de bekom
mernis om de fysieke geschiktheid 
van de kandidaten-fotomodel bij de 
eisers afwezig was, 2° aan de bena
derde kandidate.n de verzekering 
werd gegeven dat zij (binnen zeer 
korte tijd) als fotomodel zouden 
tewerkgesteld zijn, hoewel de eisers 
wisten dat dit niet zou gebeuren, 
3° aan die kandidaten een hoog loon 
werd voorgespiegeld met mogelijk
heid tot terugwinst van het over
handigde bedrag, de feitelijke gege
vens preciseert op grond waarvan 
de rechters het bedrieglijk opzet tot 
het zich onrechtmatig toeeigenen 
van andermans gelden ten laste van 
de eisers bewezen achten, en 
waarom zij de conclusie verwerpen 
waarin de eisers, aan de hand van 
met die zoeven genoemde gegevens 
strijdige of andere gegevens, stelden 
dat zij de bedoeling hadden een 
waarachtige tegenprestatie te leve
ren; dat het arrest aldus die conclu
sie beantwoordt en derhalve regel
matig gemotiveerd is; 

Overwegende, voor het overige, 
dat uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, niet blijkt dat 
de eisers bij conclusie voor de 
rechter in hoger beroep hebben 
aangevoerd << dat deze tegenpresta
tie of uitvoering van de gesloten 
overeenkomsten in de mate van het 
mogelijke door hen werd 
nageleefd »; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

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

A) ingesteld door de verweerster 
sub 1 (Buyst Christiane) : 

Overwegende dat het arrest aan 
verweerster een provisionele ver
goeding toekent en de zaak desaan
gaande op onbepaalde datum voor 
verdere behandeling uitstelt; 

Dat zodanige 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 voorzieningen derhalve 
niet ontvankelijk zijn; 

B) ingesteld door de verweerders 
sub 5 (De Winter Marleen) en sub 7 
(Broeckx Rene) : 

Overwegende dat het ten aanzien 
van deze burgerlijke partijen het 
arrest bij verstek is gewezen; dat 
het de vorderingen van de bedoelde 
partijen slechts gedeeltelijk toe
wijst; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de termijn van 
verzet voor de verweerders op de 
dag van de voorziening niet verstre
ken was; 

Dat de voorziening van de eisers, 
beklaagden, nu zij v66r het verstrij
ken van die termijn van verzet is 
ingesteld, niet ontvankelijk is; 

q ingesteld door de verweerders 
sub 2, 3, 4, 6, 8 tot en met 21 : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de eisers aan 
oplichting schuldig verklaart op de eer
der vermelde gronden, en veroordeelt tot 
betaling van schadevergoeding aan de 
verweerders, 
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teiWJjJ, wat de vordering van de bur
gerlijke partijen betrof, de eisers in 
conclusie stelden dat, zo het mededader
schap te hunnen laste tach aangehouden 
zou worden, " voor elke persoon afzon
derlijk dient nagegaan en bewezen dat 
aan deze persoon werk werd beloofd, 
temeer, nu vaststaat, zoals eerder aange
toond, 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 antwoor
den, derhalve niet regelmatig gemoti
veerd 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 verklarin
gen 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 bewijs
kracht miskent van de verklaringen van 
een groat dee! van de 134 ondervraagde 
personen die ofwel uitdrukkelijk ver
klaard hebben dat hen geen werk werd 
beloofd (zoals onder meer Van Lande
ghem Marcel ( ... ), zodat deze verklarin
gen geenszins, in strijd met hetgeen in 
de geciteerde overweging van het arrest 
wordt gesteld, Iaten uitschijnen dat de 
tewerkstelling van de betrokken perso
nen 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 vast
stelt, 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 afge
vaardigden voor degenen die op de 
advertentie waren ingegaan, deter
minerend was voor het overhandi
gen van de gelden; dat het arrest 
door die vaststellingen impliciet 
maar zeker te kennen geeft dat de 

overhandiging van de gelden beko
men werd omdat het bezoek van de 
afgevaardigden het geadverteerde 
aanbod tot tewerkstelling als foto
model geloofwaardig had gemaakt, 
ook al werd een belofte in die zin 
door de afgevaardigden in een aan
tal gevallen niet geformuleerd; 

Overwegende dat op grond van 
deze beschouwingen en van de in 
het middel aangehaalde consideran
sen, 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 bewijs
kracht van de verklaringen van een 
groot aantal van de 134 onder
vraagde personen, slechts ontvanke
lijk is ten aanzien van diegenen 
onder hen tegen wie de voorziening 
is gericht, en slechts in aanmerking 
komt met betrekking tot de ver
weerders sub 11 en sub 14, die de 
enigen zijn onder de verweerders 
van wie de naam en de beweerde
lijk miskende verklaring in het 
onderdeel zijn aangewezen; 

Overwegende dat, blijkens de des
betreffende processen-verbaal, zo
wel verweerder Felix als verweer
der Nuyten hebben verklaard dat 
hun door de afgevaardigde van 
Inter Model kans op werkgelegen
heid als fotomodel werd voorgespie
geld; dat immers, volgens Nuyten, 
de afgevaardigde van Inter Model 
hem had verzekerd dater werkaan
biedingen zouden opdagen ongeveer 
een maand na het verschijnen van 
de cataloog waarin zijn foto's zou
den opgenomen zijn; dat, luidens de 
verklaring van Felix, de afgevaar
digde 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 tewerk
stelling ingeval zijn foto door een 
van die firma's werd uitgekozen; 

Overwegende dat het arrest der
halve de bewijskracht van de 
bedoelde stukken niet miskent; 
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Dat 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 - GeHjklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. L. De 
Gryse. 

2' KAMER - 12 december 1978 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - BUR

GERLIJKE RECHTSVORDERING - VRIJSPRE
KEND 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 vrijspre
kend 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 bestre
den vonnis, op 27 juni 1978 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Turnhout; 

I. Op de voorziening van eiser : 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
hoewel niet betwist wordt dat, niettegen
staande 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 ont
stentenis 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 voor
melde telastlegging in kracht van 
gewijsde is gegaan; niettegenstaande 
deze in kracht van gewijsde gegane 
vrijspraak, geldend erga omnes, de rech
ter in hoger beroep, in zijn overwegin
gen op burgerrechtelijk vlak, dezelfde 
betichting op artikel 19.3.5° wei bewezen 
acht; dergelijke stelling uiteraard niet 
houdbaar is daar het volstrekt onmoge
lijk is om in een en hetzelfde vonnis de 
beklaagde van een specifieke telastleg
ging formeel vrij te spreken, en hem 
verder op grond van dezelfde telastleg
ging 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 vervol
ging 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 burger
Iijke partij schade heeft berokkend; 

Overwegende derhalve dat de 
Correctionele Rechtbank te Turn
hout, na het hoger beroep van de 
burgerlijke partijen, thans verweer
sters, te hebben ontvankelijk ver
klaard, zonder voormeld artikel 202 
te schenden en in strijd met wat het 
middel aanvoert, heeft kunnen oor
delen dat beklaagde, thans eiser, bij 
het afdraaien naar links verzuimd 
heeft de beweging zo ruim mogelijk 
uit te voeren, zodat hij de ingesla
gen weg rechts oprijdt, en dat eiser 
volledig aansprakelijk is voor de 
schadelijke gevolgen van de kwes
tieuze 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 aanspra
kelijke partij, haar voorziening 
heeft doen betekenen aan de par
tijen tegen wie zij gericht is; 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 mei 1978 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

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 - GelJjklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Anita 
Van der Graesen, Antwerpen. 

2' KAMER- 13 december 1978 

1° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- MIDDEL TEN BETOGE DAT OP DE CONCLU
SIE GEEN ANTWOORD IS GEGEVEN - ANT
WOORD - MIDDEL DAT FEITELIJKE GROND
SLAGMIST. 

2° LOON- EINDE VAN DE DIENSTBETREK
KING - VERPLICHTING VOOR DE WERKGE
VER, ZIJN AANGESTELDE OF ZIJN LASTHEB
BER, 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 dienstbe
trekking, 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). 

I. Op de voorziening van eiser, 
beklaagde: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 11, 42 van de wet 
van 12 april 1965 betreffende de bescher
ming 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 haal
schuld 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 perti
nent 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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(door gerechtsdeurwaarder) ter ken
nis werd gebracht ... ; dat de ver
dachte er zich wel voor wacht de 
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 overwegin
gen 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 werkge
ver, 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 dienstbe
trekking, 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 werkge
ver zijn verplichting niet nakomt bij 
het eerste verzoek van de werkne
mer, overeenkomstig dat artikel 11; 

Overwegende dat uit de geding
stukken blijkt dat de werknemer 
Lhoste op 3 december 1976 bij 
exploot van gerechtsdeurwaarder de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid . Entreprises Del
sarte 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 eise
res 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 vaststellin
gen wettelijk heeft kunnen afleiden 
dat de overtreding van artikel 11 
van de wet van 12 april 1965 bewe
zen was; 

Dat het middel in dat opzicht 
naar recht faalt; 

Overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig 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, burger
rechtelijk aansprakelijke partij, 
haar voorziening heeft doen beteke
nen aan de partij tegen wie zij 
gericht is; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt iedere 
eiser in de kosten van zijn voorzie
ning. 
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13 december 1978 - 2" kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Bosly -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Mahieux, Dinant. 

2" KAMER - 13 december 1978 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
- AFSTAND - STRAFZAKEN - JEUGDBE-
SCHERMING - AFSTAND GEGROND OP DE 
ENKELE REDEN DAT DE BESTREDEN BESLIS
SING GEEN EINDBESLISSING IS, IN DE ZIN 

VAN ART. 416 SV. - AFSTAND WELKE NIET 
ALS EEN BERUSTING KAN WORDEN UITGE
LEGD - GEVOLG. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
- VORM - STRAFZAKEN - JEUGDBESCHER
MING - VOORZIENING VAN EEN VAN DE 
OUDERS VAN HET KIND JEGENS WIE EEN 
BEWARINGSMAATREGEL IS GENOMEN -
VOORZIENING NIET BETEKEND AAN DE PAR
TIJEN 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 uitge
legd en verleent het Hoi daarvan geen 
akte indien het vaststelt dat die beslis
sing een eindbeslissing is (1). 

2" Niet ontvankel1jk wegens niet
betekening aan de partijen tegen wie 
zij is gericht, is de voorziening van 
een van de ouders van een minderja
rig 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) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den 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). 

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 waar
bij, zoals in dit geval, met toepas
sing 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 berus
ting kan worden gei:nterpreteerd; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan niet blijkt dat eisers voorzie
ning aan het Openbaar Ministerie 
werd betekend; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk 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 - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Colard, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Dassesse. 

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 - STRAFZAKEN 
- CASSATIEGEDING - VOORZIENING IN CAS
SATIE TEGEN EEN BESLISSING BETREFFENDE 
DE TOEPASSING VAN DE WET TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ - GEEN 
BEGROOTBARE KOSTEN. 

1" Nietig is de beslissing van de commis
sie tot bescherming van de maat
schappij gewezen door leden van die 
commissie waarvan een lid een van de 
zittingen over de zaak niet heeft 
bijgewoond (1). (Art. 779, eerste lid, 
Ger. W.) 

2" De voorziening in cassatie tegen een 
beslissing betreffende de toepassing 
van de Wet Besch. Maatsch. brengt 
geen begrootbare kosten mee (2). 
(Artt. 162, 6"bis, 279', 1", 279', 1", en 280, 
1 ", W. Reg.) (Impliciet.) 

(STIELTJES) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den 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 schen
ding van de artikelen 779 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 16 en 18 van de 
wet van 1 juli 1964, 

doordat de bestreden beslissing waar
bij 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 zittin
gen 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 de zaak, met 
name door ondervraging van de 
gei:nterneerde en door verhoor van 
de geneesheer van de inrichting 
behandeld werd en achteraf ver
daagd werd tijdens de zitting van de 
Commissie tot bescherming van de 
maatschappij bij de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te Vorst, 
op 26 oktober 1978; dat het proces
verbaal van die zitting vermeldt dat 
de commissie daarbij samengesteld 
was uit de heer Dykmans, ma
gistraat, die voorzitter was, en uit 
de heren Dumont, advocaat, en 
Legrand, geneesheer, die leden 
waren; 

Overwegende dat uit de bestreden 
beslissing blijkt dat tijdens de zit
ting van 9 november 1978, met 
name door verhoor van eerste sub
stituut-procureur des Konings Col
soul en door het pleidooi van tnees
ter Nelis die als advocaat van de 
gei:nterneerde eiser vertegenwoor
digde, de behandeling van de zaak 
werd voortgezet, zonder dat daarbij 
werd vastgesteld dat de behandeling 
ab initio werd hervat; dat de Com
missie 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 bijge
woond; dat die beslissing door nie
tigheid 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 vernie
tigde beslissing; verwijst de zaak 
naar de anders samengestelde com
missie tot bescherming van de 
maatschappij bij de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te Vorst. 
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13 december 1978 - 2' kamer - BESLISSING VAN DE RECRTER- GEEN VER-

Voorzitter : baron Richard, voorzitter - PLICRTING VOOR DE RECRTER OP DIE CON-
Verslaggever : de h. Stranard - Ge- CLUSIE TE ANTWOORDEN. 
lijkluidende conclusie van de h. Colard, 
advocaat-generaa] - Advocaat : mr. 5° MISDRIJF- MISDRIJF GEPLEEGD DOOR 
Langenus, BrusseJ. EEN AMBTENAAR - BEVEL VAN EEN MEER-

2' KAMER - 13 december 1978 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- STRAFVORDERJNG - EEN ENKELE STRAF 
UITGESPROKEN WEGENS VERSCREIDENE MJS
DRIJVEN - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING 
REEFT OP BEPAALDE MISDRIJVEN - STRAF 
WETTELIJK VERANTWOORD DOOR DE ANDERE 
MISDRIJVEN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° VONNISSEN 
- STRAFZAKEN 

EN ARRESTEN 
MIDDEL AFGELEID U!T 

DE NIETIGREID VAN DE RECRTSPLEGING OP 
GROND DAT RAAR WETTIGHEID, WAT 
BETREFT DE OPENBAARRE!D VAN EEN 

DERE- RECRTVAARDIGINGSGROND- VOOR
WAARDEN. 

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROOR
DELING VAN DE BEKLAAGDE ALS MEDEDA
DER OF MEDEPLJCRTIGE AAN EEN MISDAAD 
OF EEN WANBEDRIJF - GEEN VERMELDING 

VAN DE ARTT. 66, 67 EN 69 SW. VEREIST. 

7° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN 
- VALSREJD, GEBRUIK VAN VALSE STUK
KEN EN OPL!CRTING - VEROORDEL!NG VAN 
DE BEKLAAGDE WEGENS DEELNEMING AAN 
DIE MISDRIJVEN - WETTIGREID - VOOR
WAARDE. 

TERECRTZITTING EN DE SAMENSTELLING 8° VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VAN RET RECRTSCOLLEGE, DOOR RET ROF 
NIET KAN WORDEN GETOETST - MIDDEL 
RIERUIT AFGELEID DAT IN RET PROCES
VERBAAL VAN EEN TERECHTZITTING VER
MELD STAAT DAT DE ZAAK VOOR VERDERE 
BERANDELING VERDAAGD WORDT NAAR EEN 
BU!TENGEWONE TERECRTZITTING, TERWIJL 
RET DOSSIER GEEN DESBETREFFEND PRO
CES-VERBAAL BEVAT - BUITENGEWONE 
TERECRTZITTING DIE NIET HEEFT PLAATS
GERAD EN DEBATTEN DIE ZIJN HERVAT OP 
EEN LATERE TERECRTZITTING - MIDDEL 
DAT NIET KAN WORDEN AANGENOMEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL AFGELEID UIT DE NIETIGREID VAN 
DE RECHTSPLEGING OP GROND DAT RA.AR 
WETTIGREID, WAT BETREFT DE OPENBAAR
REID 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 VER
DERE BERANDELING VERDAAGD WORDT 
NAAR EEN BUITENGEWONE TERECHTZITTING, 
TERWIJL HET DOSSIER GEEN DESBETREF
FEND PROCES-VERBAAL BEVAT- BUITENGE
WONE TERECHTZITTING DIE NIET HEEFT 
PLAATSGEHAD EN DEBATTEN DIE ZIJN HER
VAT OP EEN LATERE TERECHTZITTING -
MIDDEL DAT NJET KAN WORDEN AANGENO
MEN. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLU
SIE - CONCLUSIE NIET MEER TER ZAKE 
DIENEND WEGENS V ASTSTELLJNGEN EN EF.N 

VALSE STUKKEN - DEELNEMING AAN 
MISDRIJVEN - VEROORDELJNG VAN DE 
BEKLAAGDE ALS MEDEDADER VAN DIE MIS
DRIJVEN- WETTIGREID- VOORWAARDE. 

9° OPLICHTING - DEELNEMING AAN MIS-
DRIJVEN VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE ALS MEDEDADER AAN DAT MIS
DRIJF- WETTIGREID- VOORWAARDE. 

1" Wanneer wegens verscheidene mis
dnjven een enkele straf is uitgespro
ken is niet ontvankelijk, bij gebrek 
aan belang, de vordering tot vernieti
ging van de beslissing op de strafvor
dering, 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 proces
verbaal van een terechtzitting vermeld 
staat dat de zaak voor verdere behan
d@)ing verdaagri is tot een buitenge
wone terechtzitting, kan niet worden 
aangenomen als het dossier geen des
betreffend proces-verbaal bevat, door 
de eiser niet wordt aangevoerd dat die 

(1) Cass., 17 jan. 1978 (A.C, 1978, 597). 
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terechtzitting heeft plaatsgehad en uit 
de gedingstukken blijkt dat de behan
deling van de zaak t~jdens een latere 
terechtzitting regelmatig werd ver
volgd. 

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 onderge
schikt beambte aan de door een meer
dere gegeven richtlijnen en bevelen 
Jevert slechts de bij art. 260 Sw. 
bepaalde rechtvaardigingsgrond op, 
wanneer die gehoorzaamheid het 
gevolg is geweest van een schulduit
sluitende dwang of vergissing (2). 

6" De rechter die een beklaagde veroor
deelt als mededader of medeplichtige 
van een misdaad of een wanbedrijf, 
welke deelneming hij in de bewoor
dingen van de wet omschrijft, behoeft 
in zijn beslissing geen melding te 
maken van de artt. 66, 67 en 
69 Sw. (3). 

7", 8" en 9" Om een beklaagde wettig te 
kunnen veroordelen als mededader 
van valsheid in geschriften, gebruik 
van valse stukken en oplichting, 
behoeven niet aile bestanddelen van 
het misdrijf in de deelnemingshande
Jjngen aanwezig te zijn; het is vbl
doende dat vaststaat dat een dader de 
valsheid in geschriften, het gebruik 
van valse stukken en oplichting heeft 
gepleegd en dat de mededader aan de 
uitvoering van die misdrijven heeft 
deelgenomen op een der wijzen 
bepaald in art. 66, tweede en derde Jjd, 
Sw. (Impliciet.) (4). (Artt. 66, 193, 196, 
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). 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den 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 

arrest uitspraak doet over de 
tenlasteleggingen lC, lD, lE, lL, 
1M, 2, 11, 27 B, 35C, 39, 40A, 
41D en 42D, de substanW~le of op 
straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn geno
men en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

Overwegende dat het middel 
enkel opkomt tegen de beslissingen 
betreffende de tenlasteleggingen lA, 
lB, 4A, 7, 8, 12B, 18 en 50A2; 

Overwegende dat het middel, ook 
al was het gegrond, niet ontvanke
lijk zou zijn bij gebrek aan belang, 
nu de straf reeds wettelijk verant
woord is op grond van de tenlaste
leggingen uit hoofde waarvan eiser 
wettelijk veroordeeld werd; 

E. Wat het overige van de voor
ziening van Bauvez betreft : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding 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 veroor
deelt 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 beta
ling van het bedrag van 33.800 frank op 
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14 februari 1974, en ter verantwoording 
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 Nij
vel 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 voor
melde 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 proces
verbaal van de door de eerste rech
ter 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 proces
verbaal bevat betreffende een 
terechtzitting die op 24 novem
ber 1976 zou gehouden zijn; 

Dat eiser die trouwens niet aan
voert dat een terechtzitting op die 
datum heeft plaatsgehad, geen 
betichting van valsheid heeft .opge
worpen tegen de inventaris van de 
stukken waarin onder de datum van 
24 november 1976 geen enkele ver
melding 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 substan
tiele 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 veroor
deelt 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 Straf
wetboek nader bepaalt dat aan 
eisers wordt verweten dat ze 
<< onder de naam Sottau valselijk 
twee van 31 augustus 1972 gedagte
kende facturen hebben opgemaakt, 
waarvan de eerste betrekking had 
op de verkoop aan de naamloze 
vennootschap Etablissement Ledecq 
van een voor het vervoer van mate
rialen uitgeruste aanhangwagen met 
een laadvermogen van 1500 kilo
gram voor de prijs van 71.000 frank 
plus 18 percent belasting over de 
toegevoegde waarde of in totaal 
83.780 frank; en de tweede betrek
king had op de verkoop aan Leon 
Jerome van een Almar-boot en een 
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Mercury-motor van 50 PK. voor de 
prijs van 14.000 frank plus 25 per
cent belasting over de toegevoegde 
waarde, zegge in totaal 17.500 frank, 
terwijl de overeenkomst in feite 
bestond in de verkoop van een 
motorboat met speciale trailer, voor 
de prijs van 65.000 frank plus de 
belasting over de toegevoegde 
waarde, zegge in totaal 81.280 frank, 
welke pruis betaald werd door 
Auguste Ledecq en Rosa Houthoofd 
die de verkochte zaak aan Leon 
Jerome heb)Jen aangeboden >>; 

Overwegende dat het arrest de in 
het middel vermelde conclusie 
beantwoordt door die tenlasteleg
ging bewezen te verklaren en meer 
bepaald door erop te wijzen dat in 
verband met de aan eisers verweten 
valsheden het vereiste bijzondere 
opzet voorhanden was; 

Dat het arrest niet speciaal en 
expliciet diende te antwoorden op 
het middel met beroep op het ont
breken van het opzet om een amb
tenaar om te kopen, welk opzet 
geen moreel bestanddeel is van het 
tegen eisers aangevoerde misdrijf, 
en evenmin de · in het mid del 
bedoelde precisering hoefde te 
geven of nu belastingontduiking dan 
wei omkoping van een ambtenaar 
het uiteindelijke doel is geweest; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat het arrest eisers veroordeelt 
wegens op 31 augustus 1972 gepleegde 
misdrijven, terwijl de laatste daad waar
bij 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 defi
nitief 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 opgehou
den heeft te lopen op de dag van 
het arrest, te weten 26 mei 1978; dat 

op de dag van de verklaring van de 
· voorziening de verjaring niet ver
kregen was; 

Dat het middel naar recht faalt; 
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; 

G. Wat het overige van de voor
ziening van Marliere betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 260 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest bij zijn 
uitspraak over de door beklaagden aan
gevoerde rechtvaardigingsgronden be
slist dat de door hen ingeroepen omstan
digheden geen rechtvaardigingsgrond 
opleveren; << dat beklaagde Carmon zich 
tevergeefs beroept op de vrees dat de 
ambtenaren van de Regie hem moeilijk
heden zouden berokkenen, indien hij 
jegens hen geen blijk gaf van welwil
lendheid; dat de morele dwang immers 
ontstaat uit de dreiging van een ernstig 
kwaad voor zichzelf of voor anderen dat 
de delinkwent een dusdanige vrees 
inboezemt dat het hem zijn vrijheid 
ontneemt ... ; dat een !outer mogelijk, 
gebeurlijk gevaar niet volstaat >>, 

te1·wijl eiser in zijn conclusie princi
paal stelde dat hij zich op de in 
artikel 260 van het Strafwetboek 
bedoelde rechtvaardigingsgrond kon 
beroepen aangezien hij als ambtenaar 
bij het Bureau der Kopen aileen belast 
was met het nazien van de facturen die 
vooraf door de verantwoordelijke 
beambten van de technische diensten 
goedgekeurd waren, waarbij zijn taak 
trouwens beperkt bleef tot de rekenkun
dige bewerkingen en het opmaken van 
bestelbons volgens de instructies van 
zijn meerderen; hij als uitvoerings
beambte 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 conclusie
nemer zich naar de nu eens schriftelijke 
dan weer mondelinge bevelen van zijn 
meerderen gedragen heeft; de beslissing 
van het arrest volgens welke de gehoor
zaamheid 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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aan de beambte geen straf wordt opge
legd; het arrest overigens niet genoeg
zaam rechtens antwoordt op het middel 
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 gehoorzaam
heid 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 ge
hoorzaamheid 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 verwij
zing naar de redengeving van de 
eerste rechter, eisers stelling ver
werpt 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 ver
meldt dat eiser aan de oorsprong 
ligt van dat bedrog, dat hij raadge
vingen verstrekf heeft om het te 
plegen, dat hij dikwijls persoonlijk. 
gehandeld heeft en, ten slotte, dat 
hij als beloning van zijn welwillend
heid noge bedragen gekregen heeft; 

Dat het arrest aldus de conclusie 
beantwoordt en zijn beslissing wet
telijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

Over bet tweede middel, dat hetzelfde 
is als door Bauvez werd aangevoerd : 

Overwegende dat dit tweede mid
del 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 Grand
wet, 

doordat bij zijn uitspraak over de in 
de dagvaarding vermelde - en wat de 
eerste betreft, door de rechtEL' in hoger 
bercep verbeterde tenlasce
legg!ngen lA, B, C, D, E en 2A, B, C, D, 
E, het arrest vaststelt dat « de eerste en 
tweede beklaagde (Ledecq en Hout
hoofd) 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 aan
gewend, het venralsen van oorspronke
lijke dagverslagen, het opmaken van 
valse dagverslagen of nog de facturering 
van fictieve leveringen, welke praktijken 
niet dan met de medeplichtigheid van 
bepaalde medebeklaagden konden wor
den toegepast "; het arrest bovendien 
voor de tenlasteleggingen lC en D de 
gronden overnee:mt van de eerste rech
ter die eisers deelneming aan die mis
drijven 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 medepiich
tigheid 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 Strafwet
boek, 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 tenlasteleggin
gen lA en 2A waarbij eiser als dade'r 
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wordt aangemerkt, het arrest de gronden 
overneemt van de eerste rechter die 
geoordeeld had dat Ledecq zoveel maal 
het tweede exemplaar van de dagversla
gen had kunnen gebruiken om valse 
facturen op te maken, enkel doordat een 
ambtenaar, Marliere, hem die beschei
den 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 Strafwet
boek bepaalde vormen van deelneming 
kan bestaan, waardoor die gevolgtrek
king 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 exempla
ren 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 exem
plaren heeft kunnen gebruiken, verant
woord zou zijn; daarentegen, in het 
eerste geval, waarbij het Bureau der 
Kopen aanvankelijk geen van beide 
exemplaren van de dagverslagen ontvan
gen heeft, de gevolgtrekking van het 
arrest volgens welke Marliere die 
bescheiden aan Ledecq zou hebben over
handigd, 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 blij
ven op grond van de beslissing 
waarbij de daden van actieve deel
neming 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 Grand
wet, 

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 conclu
sie in hoger beroep om opschorting van 
de uitspraak der veroordeling verzocht 
en daartoe met name deed gelden « dat 
een dergelijke maatregel de tweeenvijf
tigjarige conclusienemer wiens gezin 
reeds zo zwaar getroffen is, in de 
gelegenheid zou stellen zijn administra
tieve loopbaan voort te zetten en metter
daad aan te tonen dat hij zijn verplich
tingen als uitvoeringsbeambte eerlijk wil 
naleven zoals hij zijns inziens steeds 
gedaan heeft , (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat door te beslis
sen 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 ver
melde gronden om de opschorting 
van de uitspraak van de veroorde
ling wordt verzocht; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

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; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorzienin
gen 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; ver
oordeelt 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 --,. Gedeelte
Jijk gelijkluidende conclusie (1) van de h. 
Colard, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. de Briey, Nijvel; Cambier, Charle
roi; Bayart, Dassesse, VanRyn. 

1• KAMER- 14 december 1978 

VOORZIENING IN CASSATIE 
AFSTAND 

HET 
AKTE. 

BURGERLIJKE ZAKEN 
HOF VERLEENT DAARVAN 

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 litiscon
sorten 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 bestre
den 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 vroe
gere 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 bestre
den 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 voorzie
ning; 

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 verweer
der. 

Volgens het verslag van de koninklijk com
missaris 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 instan
ties. 

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 dienaan
gaande vermeld, met verwijzing naar de con
clusie 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 honderd

vijftig 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 hier
aan te wijten dat de wet dat punt niet 
uitdrukkelijk had geregeld en anderdeels hier
aan dat het verband tussen de afstandsproce
dure en de -instelling van het Hof van Cassatie 
niet genoeg is bestudeerd, totdat procureur
generaal 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 feiten
rechter 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 aan
vaard. 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 nietig
held. HIJ oordeelde dat die betekening nutte
loos was en vervvees daartoe naar de strafza
ken 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 bete
kend 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 Termi
court 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 : , 

1 o Xn de ·procedure wordt een niet bete
kende 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 tenuitvoerleg
glng 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 aange
zlen de mstemming van die partij niet ver-
langd 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 advo
caat, ten laste komen van de eiser, die er dus 
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1' i<AMER- 14 december 19'68 

1 ~ VOC:>RZIENING IN CAS SA TIE 
.. - BURGERL!JKE ZAKEN - ECHTSCHEIDING 

,-- ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOE
STEM~!]NG - TERiVIIJN 0!\1 ZICH IN CASSATlE 
TE VOORZ!EN. 

2° ECHTSCHEIDING EN SCHE!DING 
VAN ·TAFEL EN BED - ECHTSCHEI
DING- ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE 
TOESTEMN!ING - TERMIJN OM ZICH IN CAS
SATIE TE VOORZIEN. 

1° en 2o De termijn om zich in cassatie te 
voorzien tegen het arrest van het hoi 
van beroep inzake echtscheiding door 
onderlinge . toestemming, is t-wintig 

, dagen, te rekenen van de uitspraak 
v;an dat arrest. (Art. 1302 Ger. W.) 

(PROCUREUR-GENERA.AL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL T. B ... , P.-L ... ) 

belang bij heeft zijn tegenpartij op de hoogte 
te · brengen. De advocaten bij het Hof van 
Cassatie doen zulks trouwens. Die inlichting 
moet. echter niet bij deurvraardusexploot wor
den gegeven. De eiser moet bewijzen dat hij 
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 beroe
pen op een onregelmatigheid van de afstand. 
Zonder het belang en het nut van de informa
tie 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 door-
slaggevend~ ' 
· Men kan zich dan oak a:f-vragen of, strikt 

genomen; het Hof het recht heeft de beteke
ning op te leggen bij gebreke van uitdrukke
lijke 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 beteke
ning 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. 

ARREST ( vel'taling) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 23 maart 1977 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Overwegende dat het arrest de 
echtscheiding door onderlinge toe
stemming van verweerders toestaat; 

Overwegende dat ingevolge 
artikel 1302 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de termijn om zich in 
cassatie te voorzien tegen het arrest 
van het hof van beroep, inzake 
echtscheiding door onderlinge toe
stemming, t-wintig dagen is te reke
nen van de uitspraak; 

Ove:rwegende dat het verzoek
schrift op 17 juni 1977 op de griffie 
van het Hof is neergelegd, dit is na 
het verstrijken van die termijn; 

Dat de voorziening te laat is 
ingesteld en b:ijgevolg niet ontvan
kelijl~ is; 

Om die redenen, ve:rwerpt de 
voo:rzlening, laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

14 decsmber 1978 - 1 c kamer -
Voozzitter : de h. Meeus, raadsheer, wnd. 
voorzitter - Verslaggever : baron Vin
c;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 - CASSA
TIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN HET BELANG 
VAN DE WET- VOORWAARDE. 

2° ECHTSCHEliDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEI
DJNG - ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE 
TOESTEMMING - ECHTSCHEIDING TUSSEN 
ECHTGENO'IEN VAN VERSCH!LLENDE 
VREEMDE NATIONALITEITEN - TOE TE PAS
SEN WET. 

1 o De procureur-generaal bij het Hot 
van Cassatie kan zich in cassatie 
voorzien in het belang van de wet 
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tegen een arrest van het hof van 
beroep waarbij echtscheiding door 
onderlinge toestemming wordt toege
staan en waartegen geen enkel beroep 
van de partijen of van de procureur
generaal bij het hof van beroep meer 
mogelijk is (1). 

2o Ingevolge art. 3, derde lid, B. W., 
volgens hetwelk, behoudens de geval
len die in andere wetten mochten zijn 
vastgesteld en met name in de wet van 
27 juni 1960, de staat en de bekwaam
heid van de personen zijn geregeld 
overeenkomstig de nationale wet van 
die personen, moet de toepassing van 
de regel, voortvloeiende uit het perso
neel statuut van een der echtgenoten 
die echtscheiding door onderlinge toe
stemming 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 CAS
SATIE IN ZAKE B ... EN P ... ) 

ARREST ( vertaJing} 

HET HOF; - Gelet op de hierna 
volgende vordering van de procu
reur-generaal bij het Hof van Cas
satie : 

<< Aan de eerste kamer van het 
Hof van Cassatie. 

" De ondergetekende procureur
generaal 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 onder
linge 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 gron
den tot echtscheiding tot uiteenlo
pende oplossingen leidde, de Belgi
sche rechter de meest strikte van 
beide wetgevingen moest toepassen, 
ten deze de Italiaanse wet die de 
echtscheiding door onderlinge toe
stemming niet kent. 

, Het arrest van het Hof van 
Beroep te Brussel overweegt daar
entegen 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 voile
dig eens zijn over het beginsel e!l 
de modaliteiten van de echtschei
ding 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 gemeenschappe
lijk leven onuitstaanbaar is gewor
den, 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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echtgenoot, niettegenstaande, in 
voorkomend geval, de nationale wet 
van laatstgenoemde; dat de wetge
ver 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 recht
banken door in ons land een fic
tieve woon- of verblijfplaats te ves
tigen; dat ten deze elke fraude van 
die aard evenwel is uigesloten; dat 
dus, gelet op de tekortkoming van 
de nationale wet als aanknopings
factor, 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 integra
tie van die buitenlandse echtgeno
ten 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 toe
stemming 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, betrekke
lijk de staat en de bekwaamheid 
van de personen, in beginsel onder
worpen 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 open
bare orde. 

, De wet van 27 juni 1960 is 
weliswaar afgeweken van de begin
selen van voornoemd artikel 3, 
derde lid, doch zij heeft haar toe
passingsgebied beperkt tot de geval
len waarin het gaat over de toelaat
baarheid 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 toepas
singsveld beperkend heeft ·bepaald 
kan bijgevolg niet uitgebreid wor
den 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 onder
daan 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 Wet
hoek het recht heeft de ontbinding 
van het huwelijk door onderlinge 
toestemming te vragen; de echtge
note 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 echtschei
ding door onderlinge toestemming 
niet aanvaardt. 

, Dit rechtsconflict moet op basis 
van genoemd artikel 3, derde lid, 
worden beslecht. 

» Het gaat niet op de huwelijks
band te verbreken ten aanzien van 
.de ene echtgenoot en in stand te 
houden ten aanzien van de andere. 
Een enkele regel voor beide echtge
noten dringt zich op .. Het is echter 
onaanvaardbaar dat het huwelijk 
zou kunnen ontbonden worden door 
een echtscheiding bij onderlinge 
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toestemming welke door een van de 
nationale wetten toegestaan en door 
de andere verboden wordt. 

» Het arrest kon dus de echtschei
ding 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 vernieti
gen; te bevel en 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 voorzie
nlng heeft verworpen die te la::tt 
vv-erd ingesteld tegen het aange
klaagde 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 - HUUROVER
EENKOMST IN RET ALGEMEEN - HTJUROVER
EENKOMST BETREFFENDE ONROEREND GOED 

- BURGERLIJK WETBOEK, ART. 1743 -
DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPALING. 

Onverminderd de regels betreffende de 
pacht en de handelshuurovereenkom
sten in het bijzonder, is art. 1743 B. W:, 
zonder onderscheid, van toepassing op 
aile huurovereenkomsten die betrek
king 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 bestre
den 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 Wet
hoek, 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 rechtsvorde
ring had aangevoerd dat de gere
gistreerde huurovereenkomst van 
16 april 1967 hem niet verbond en aan 
hem- niet kon worden tegengeworpen 
omdat genoemd artikel 1743 niet toepas
selijk 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 reclame
borden 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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goederen, doch enkel op de huur van 
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 begre
pen, zonder uitbreiding bij analogie, 
doch met inachtneming van de bedoe
ling van de wetgever, in de zin van de 
huur van gebouwde onroerende goede
ren, 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 puntge
vel is die als reclameruimte wordt afge
staan; daaruit volgt, enerzijds, dat eiser, 
in strijd met de beslissing van het 
vonnis, niet verbonden was door de op 
26 april 1967 geregistreerde huurover
eenkomst en als koper van de verhuurde 
zaak verweerder kon uitzetten (schen
ding 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 Wet
hoek, 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, uitslui
ten; 

Overwegende dat de wetgever 
weliswaar vooral de bewoning van 
een onroerend goed door een per
soon 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 onroe
rend 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 laatstge
noemde het genot van het gehuurde 
goed te verzekeren zoals de ver
huurder hem dat had verleend; 

Overwegende dat die bepaling bij
gevolg, onverminderd de regels 
betreffende de pacht en de handels
huurovereenkomsten in het bijzon
der, zonder onderscheid moet toege
past 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 betrekke
lijk het genot van de puntgevel voor 
publicitaire doeleinden, en om eiser te 
veroordelen tot betaling van schadever
goeding aan verweerder wegens ver
vroegde beeindiging van die overeen
komst op 31 december 1972, oordeelt 
" dat, wanneer men artikel 17 43 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 vermel
ding betreffende dat contract in de 
verkoopakte, dat de beide gedingvoe
rende 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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van ... het gebouw de onderhav1ge over
eenkomst te doen overnemen door de 
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 behoor
lijk 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 kun
nen worden afgeleid dan dat de koper 
(appellant, thans eiser) zich heeft ver
bonden de verplichtingen van de huur
overeenkomst over te nemen; dat in de 
tegenovergestelde onderste!ling, geYnti
meercle (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 wor
den door het feit dat, in die periode, de 
ambtenaren van het aankoopcomite, 
althans sommigen onder hen, en wel
licht 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 dos
sier voorkomen), dat appellant niet zou 
verbonden zijn door het beding van de 
huurovereenkomst waarbij hij geen par
tij 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 aan
koopakte, 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, behou
dens het recht van de koper om vanaf 
1 januari de huurgelden te innen "• 

,terwijl, eerste onderdeel, door te zeg
gen 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 voortzet
ting 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, inzonder
heid 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 Burger
lijk 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 gere
gistreerde huurovereenkomst van 
26 april 1967, zou hebben beloofd de 
lopende huur van de puntgevel te eer
biedigen, 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 verbin
tenissen uit artikel 4 van de voorwaar
den 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 mis
kent van de bepalingen van genoemd 
artikel 4 en van de genoemde vermel
ding (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 Wet
hoek toepasselijk is op de huur van 
de puntgevel die aan verweerder als 
reclameruimte was afgestaan; 

Overwegende dat, nu die overwe
ging volstaat om de beslissing wet
telijk te verantwoorden, het middel, 
dat de ten overvloede gegeven 
motieven van het vonnis bekriti
seert, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is; 
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Om 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 Gelijk
luidende conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal. 

1' KAMER -15 december 1978 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE - BUR

GERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN VAN DE 
VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN KOOP
HANDEL, IN KORT GEDING, UITSPRAAK 
DOENDE INZAKE HANDELSPRAKTIJKEN -
BESLISSINGEN MET GEZAG VAN GEWIJSDE. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN VAN DE 
VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN KOOP
HANDEL 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 uit
spraak doende, inzake handelspraktij
ken, 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 bestre
den arrest, op 8 juni 1977 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

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 konink
lijk 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 Grand
wet, 

(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 commer
ciale, nrs. 160 tot 162. 

doordat het arrest de vordering van 
verweerder ontvankelijk verklaart en 
eiser veroordeelt tot betaling van een 
schadevergoeding omdat hij een quasi
delictuele 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 beschik
king in kort geding, doch betreffende 
een beschikking van de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel, zetelend val
gens de r2ge!s van de rechtspleging in 
kort gecl.ing, zodat het arrest de bewijs
kracht van het ·arrest van het Hof van 
Beroep te Luik van 13 april 1972 mis
kent (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

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 koop
handel, 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 oneer
lijke mededinging inhouden, van aard 
zijn een vordering in verantwoordelijk
heid op basis van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek te rechtvaardigen; 
dat in casu appellant (thans eiser) bieren 
en waters Artois verkocht in voor
noemde gemeenten, wetende dat gei:nti
meerde 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 ver
bintenis verbonden was, noch tegenover 
gei:ntimeerde (thans verweerder) noch 
tegenover de brouwerij Artois; dat 
appellant (thans eiser) evenmin een 
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onrechtmatige daad heeft gesteld als 
medeplichtige van een contractbreker 
daar benutten van andermans contract
breuk zonder verzwarende omstandighe
den niet als een onrechtmatige daad 
dient aangezien te worden; dat ge'inti
meerde (thans verweerder) het bewijs 
van het bestaan van dergelijke verzwa
rende omstandigheden niet bijbrengt of 
aanbiedt zulkdanig bewijs te leveren ''• 
zodat dat arrest van 13 april 1972, om de 
voorzitter van de rechtbank van !wop
handel onbevoegd te verklaren, wel 
degelijk de grond van de huidige betwis
ting heeft onderzocht en beslecht, zodat 
het arrest ook desbetreffend de bewijs
kracht van het arrest van 13 april 1972, 
tussen partijen gewezen, miskent 
(schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek) 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); 

deJ"de ondeJ"deel, de bestreden beslis
sing, door te oordelen dat een arrest 
uitspraak doende in hoger beroep 
betreffende een beslissing van de voor
zitter van de rechtbank van koophandel, 
kennis nemende van de zaak met toe
passing van artikel 3 van het koninklijk 
besluit nr. 55 van 23 december 1934, tot 
bescherming van de voortbrengers, han
delaars en verbruikers tegen zekere 
handelwijzen strekkende tot het ver
draaien van de normale voorwaarden 
van de mededinging, en/of van de 
artikelen 55 tot 59 van de wet van 
14 juli 1971 op de handelspraktijken, 
uitspraak doet in hoger beroep van een 
beschikking in kort geding, deze wetsbe
palingen miskent vermits zij precies 
vermelden dat de vorderingen niet inge
steld worden in kort geding, doch over
eenkomstig de regels van de rechtsple
ging in kort geding en zodoende geen 
wettelijk bezwaar uitmaken tegen het 
toekennen van gezag van gewijsde aan 
de beslissing waarop deze procedure 
uitmondt (schending van artikel 3 van 
het koninklijk besluit nr. 55 van 
23 december 1934, tot bescherming van 
de voortbrengers, handelaars en verbrui
kers tegen zekere handelwijzen strek
kende tot het verdraaien van de normale 
voorwaarden van de mededinging, en/of 
van de artikelen 55 tot 59 van de wet 
van 14 juli 1971 op de han
delsprajdijken) : 

Overwegende dat eiser bij conclu
sie in hoger beroep liet gelden dat 
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 rechtsple
ging in kort geding, bij arrest van 
13 april 1972 aannam dat door eiser 
geen onrechtmatige daad werd 
gepleegd, zelfs niet als medeplich
tige; 

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 voor
zitter van de Rechtbank van Koop
handel te Tongeren · van 
28 september 1971 vernietigde en 
voor recht zegde dat de voorzitter 
van de rechtbank van koophandel 
onbevoegd was en daartoe als 
beweegredenen inriep : « dat. de 
voorzitter van de rechtbank van 
koophandel, zetelend volgens . de 
rechtspleging in kort geding, alleen
lijk bevoegd is een verbod op te 
leggen of kennis te nemen. van een 
vordering tot ophouden, wanneer de 
ge'incrimineerde feiten, omdat zij 
strijdig zijn met de eerlijke gebrui
ken en daden van oneerlijke mede
dinging inhouden, van aard zijn een 
vordering in verantwoordelijkheid 
op basis van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek te rechtvaardf
gen; dat aldus uitgesloten zijn : 
a) de namaak van merken, b) alsook 
de brevetten, c) de zuivere contrac
.tuele tekortkomingen waarvoor 
aileen de actio ex contractu en niet 
de actio ex delicto bestaat; dat ten 
deze appellant (thans eiser) bieren 
en waters Artois verkocht in 'voor
noemde gemeenten, wetende dat 
ge!ntimeerde (thans verweerder) er 
de exclusieve afzet had; dat zijn 
handelwijze echter niet' als e~n 
oneerlijke mededinging kan: worden 
]Jestempeld; dat hij geen o:O:recht
matige daad heeft gesteld door con-
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tractbreuk te plegen, daar hij door 
geen enkele verbintenis verbonden 
was, noch tegenover gei:ntimeerde 
(thans verweerder) noch tegenover 
de .-Brouwerij Artois; dat trouwens 
het vestigen van een onthoudings
plicht op de kennis van andermans 
contractuele exclusiviteit een schen
ding zou betekenen van artikel 1165 
van het Burgerlijk Wetboek; dat de 
eerste rechter eveneens artikel 1165 
van het Burgerlijk W etboek zou 
schenden door vol te houden dat de 
onthoudingsplicht, gesteund op een 
eenvoudige kennis van een contrac
tuele exclusiviteit voorgeschreven is 
door de enkele inachtname van 
eerlijke ·- . handelsgebruiken; dat 
appellant (thans eiser) evenmin een 
onrechtmatige daad heeft gesteld 
als medeplichtige van een contract
breuk, daar het benutten van ander
mans contractbreuk zonder verzwa
rende omstandigheden niet als 
onrechtmatige daad client aangezien 
te worden; dat ge!ntimeerde (thans 
verweerder) het bewijs van derge
lijke 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 rechter
lijk gewijsde heeft, en, anderzijds, a! 
was · het om tot de onbevoegdheicl 
van de eerste rechter te besluiten, 
de grond van de zaak heeft onder
zocht; 

. Overwegende dC).t de door het 
arrest van het Hof van Beroep te 
Luik ingeroepen redenen de nood
zakelij~e . steun vormen voor. het 

beschikkende gedeelte en dit uitleg
gen, zodat het gezag van het reci:
terlijk gewijsde zich. ook tot d1e 
redenen uitstrekt; 

Overwegende dat uit het bestre
den arrest blijkt dat de vordering 
ingeleid door het gerechtsdeurwaar
dersexploot van 14 november 1974 
ook het betalen van schadevergoe
ding 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 eer
lijkheid 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 derde
medeplichtige en dat hij een quasi
delictuele fout beging; 

Overwegende dat de feiten van 
latere datum dan die welke aanlei
ding 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 schadever
goeding een enkel bedrag toekent, 
de in het middel ingeroepen wetsbe
palingen schendt; 
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Overwegende dat, nu het arrest 
bij bevestiging van het bestreden 
vonnis de uitspraak aan de in 
tussenkomst gedaagde partij naam
loze 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 voor
zitter - Ve1-slaggever : de h. Boon -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, 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 BURGER-
LLJKE ZAKEN - MIDDEL DAT OP EEN VER
KEERDE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING BERUST - MIDDEL DAT FEITE
LIJKE GRONDSLAG MIST. 

1° Het belang dat, Juidens ad. 68, 1", van 
de Gemeentewet van 30 maai"t 1836, 
een gemeenteraadslid verbiedt tegen
woordig te zijn bij . een beraadslaging 
of besluit is een persoonlijk en recht
streeks, 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 recht
streeks 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 bestre
den 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 verweer
ster 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 zon
der verplichting garages te bouwen ter
wijl 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 parkeer
terrein op het perceel van de eisers 
gebeurt in het raam van een bijzonder 
plan van aanleg, 

terwijl het gemeenteraadslid dat eige
naar is van een perceel waarop hoog
bouw wordt toegelaten zonder verplich
ting 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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van een bouwverbod op een naburig 
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 wor
den 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 parkeer
terrein 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 deel
neemt 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 vervveer
ster 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 gemeenteraadsbeslis
sing 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 wan
neer 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 gemeenteraadsbeslis
sing 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, niette
min 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 rnidde
len in aanmerking neemt en ver
werpt; 

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 voor
zitter - Verslaggever : de h. Boon -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. van Heeke, Butzler. 

2c KAMER- 18 december 1978 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
- AFSTAND - STRAFZAKEN - VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLIS
SINGEN OP DE STRAFVORDERING EN DE 
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BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
AFSTAND VAN DE VOORZIENING TEGEN DE 
BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING - 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- STRAFZAKEN

BEDRIEGLIJKE BANKBREUK - EEN ENKELE 
STRAF T.W. EEN HOOFDGEVANGENISSTRAF EN 
EEN GELDBOETE, WEGENS DIE GECORRECTIO
NALISEERDE !VIISDAAD EN EEN WANBEDRIJF 
' OPLICHTING > - STRAF WETTELIJK VERANT
WOORD DOOR DAT WANBEDRIJF - BESLIS
SING WAARBIJ BOVENDIEN, WEGENS 
BEDRIEGLIJKE BANKBREUK, WORDT BEVO
LEN 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 WETTE
LIJK VERANTWOORD - VERNIETICING EN 
VERWIJZING BEPERKT TOT HET BESCHIK
KENDE GEDEELTE WAARB!J TERUGGAVE AAN 
DE MASSA EN BEKENDMAKING WORDEN 
BEVOLEN. 

1° Wanneer de beklaagde zich in cassa
tie heeft voorzien tegen de beslissin
gen op de tegen hem ingestelde straf
vordering en burgerlijke rechtsvorde
ring en hij vervolgens van zijn voor
ziening afstand heeft gedaan in 
zovel'l'e zij gericht was tegen de beslis
sing 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'Oorde
Jing wegens bedrieglijke bankbreuk en 
een enkele straf is uitgesproken, t. w. 
een hoofdgevangenisstraf en een geld
boete, wegens die gecorrectionali
seerde 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 weggeno
men goederen, rechten en aandelen 
aan de gezamenlijke schuldeisers wor
den teruggegeven en. de veroordeling 
bij uittreksel wordt bekendge
maakt(2). 

(BERLIER T. BRAET E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

Het HOF; - Gelet op het bestre
den 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 rechts
vorderingen 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 eindbe
slissing zal zijn gewezen; 

Overwegende dat bij ZIJD uit
spraak over de rechtsvordering van 
de eerste, derde, vierde, vijfde en 
zesde verweerders, het arrest eiser 
veroordeelt om aan voormelde ver
weerders, 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 rechtsvorde
ring van de echtgenoten Hubot
Sterckx, het arrest aan die verweer
ders 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 rechts-
macht heeft uitgeput; -

(2) Raadpl. Cass., 16 okt. 1973 (A.C., 1974, 
196), en 19 sept. 1978, 67. 
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Overwegende dat die beslissingen 
ein?beslissingen iijn in de zin , vap 
artlkel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en onmiddellijk vat
baar 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 tenlasteleg
gingen ,B, C2, D, .E, Gl-~ bewezen te 
hebben verklaard, eiser tot een gevange
nis.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 organi
sator is geweest van het door de naam
loze 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 naam
loze 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 aanspra
kelijk 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 uitge
dachte ,, systeem , heeft toegepast zodat 
de beklaagde Berlier, die de strafbare 
werkwijze van Van Ghysegem achter
wege 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 bedrieglij
ketwijze 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 deelge
nomen 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 per
soonlijk geen enkele oplichting heeft 
gepleegd noch ook maar toegestaan, op 
welke conclusie het arrest niet genoeg
zaam rechtens heeft geantwoord '(schen
ding van de artikelen 496 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest in ieder 
geval uitwijst dat eiser slechts vijf con
tracten 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 ver

meldt « ·dat ook al zou het nog zo 
zijn dat beklaagde bij het begin van 
de werking van de naamloze ven
nootschap 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 onmo
gelijk 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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de beklaagde Berlier, die de straf
bare werkwijze van Van Ghysegem 
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 contrac
ten buiten zijn weten door onderge
schikten 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 beheer
der en als dusdanig aileen aanspra
kelijk 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 veroor
deeld wordt wegens de daarin 
omschreven feiten die door het 
arrest ook bewezen verklaard wor
den; 

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 bur
gerlijke partijen uitgesproken veroorde
lingen 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 voor
waarden 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 ver
disconteerd 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 Marie
Claire 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 vennoot
schap. heeft geboekt; het arrest· dat 
mid del niet. beantwoordt ( schending, va1,1 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, eiser in zijn conclu
sie 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 kunstgre
pen eiser zou hebben aangewend, mits
dien' 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 ver

meldt . « dat om de financiele toe
stand van de vennootschap te her.:. 
stellen en haar meest dringende 
schulden te betalen, beklaagde;. wei 
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wetende dat de ' vele wissels · waar
mee de toekomstige televerkopers 
hun insch:rijving voor de telever
kooplessen betaald hadden, bedrieg
lijkerwijze verkregen werden, niet 
geaarzeld heeft die wissels onder 
voor de · vennootschap zeer · bezwa
rende vborwaarden te verdisconte
i·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 aange
wende 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 wis
sels tegen 50.000 frank vers geld >>; 

Overwegende dat het arrest daar
mee 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 weergege
v~ conclusie beantwoordt en wette
lijk het bestaan aantoont van de 
listige kunstgrepen, zonder dewelke 
het bij artikel 496 van . het Strafwet
boek ·bepaalde misdrijf niet kan .zijn 
gepleegd; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel niet kan worden aangeno
men; 

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 Koophan
del, 489, tweede en derde . lid, van het 
Strafwetboek, 

doordat-het arrest, na de tenlasteleg
gingen B, . C2, D, E, G-1-2 bewezen te 
hebben verklaard, eiser tot een gevange
nisstraf 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 ven
nootschap Asond nog schuldig was aan 
haar aandeelhouders, dewelke erin toe
gestemd hadden dat die bedragen aan de 
naamloze vennootschap Berco werden 
afgedragen; dat op het ogenblik dat die 
twee bedrageh aan Berco werden over
gemaakt, 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 uit
maakten van het patrimonium van de 
schuldeisers en dat wie zich een dee! 
daarvan deed overmaken, meteen een 
gedeelte van de activa van. de vennoot
schap 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 faillisse
ment aan te geven », 

terwijl, eerste onderdeel, door de 
be"Wuste commissieloneh aan haar aan
gestelden-aandeelhouders uit te keren, 
de vennootschap Asond aileen werke
lijke schulden tegenover vennootschap-

. pelijke schuldeisers heeft aangezuiverd, 
zodat die betaling, ook a! zou zij gebeurd 
zijn in de verdachte tijd; geen verduiste
ring van vennootschappelijke gelden 
op!evert en in wezen niet veranderd 
wordt dqor het feit dat die gelden 
uiteindelijk besteed werden aan de beta
ling van de schuld van de naamloze 
vennootschap Berea (schending ·van de 
artikelen 445, 446, 448, 577, 2• van het 
Wetboek van Koophandel en 4891 derde 
lid, van het Str · 
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tweede oiJderdeel, eiser in zijn conclu

sie in hoger beroep uitdrukkelijk 
betoogd heeft dat hij ervan overtuigd 
was dat zowel de klanten ,als de leveran
ciers, ,het •personeel en de aandeelhou
ders er belang bij hadden dat de ven
nootschap , verder werkte; hij geenszins 
het oogmerk had gehad zijn faillisse
ment uit te stellen maar, het enkel zijn 
bedoeling 'was geweest de vennootschap 
te redden, zodat bij hem nooit .enig 
strafbaar , opzet heeft .voorgezeten; 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) ,: 

' I 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
· Overwegende dat uit het arrest 

blijkt dat eiser als orgaan van de in 
staat van faillissement verkerende 
naamloze vennootschap Asond 
tweemaal een bedrag van 
48,500 frank uit de vennootschappe
lijke gelden heeft doen overm.aken 
aan . de naamloze vennootschap 
·Berco waarvan hij eveneens beheer
der was; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt dat, eiser zicp al<;lu.s schuldig 
heeft gemaakt aan bedrieglijke 
bankbreuk door verduistering van 
activa; 

Dat het arrest in het ongewisse 
laat of de naamloze vennootschap 
Berco ten tijde van die stortingen al 
,dan niet nog schuldeiser was van de 
failliete vennootschap; dat in be
vestigend geval, de ten ·laste van 
eiser vastgestelde feiten geen 
bedrieglijke bankbreuk door verdui
stering· van activa konden opleveren 
maar eventueel het · bij artikel 573, 
5" van het 1Wetboek' van Koophandel 
bepaalde mis&ijf eenvoudige bank~ 
breuk; dat eiser veroordeeld werd 
wegens .bedheglijke ba:p.kbreuk; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is;1 

Overwegenden dat de "opgelegde 
straf van e'em jaar gevangenis en 
driehonderd frank boete evehwel 
verantwoord blijft . , :~vegens de ten · 
laste gelegde oplichtingen en dat de 
onderstaandei beschikkin,g van ver
nietiging derhalv moet · beperkt 

blijven tot het bevel luidens hetwelk 
alle bedrieglijk weggenomen goede
ren, 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 ver
antwoord · zijn bij vervolging we gens 
bedrieglijke · bankbreuk en bij ver
oordeling wegens bankbreuk, met 
name wegens bedrieglijke bank
breuk; . 

I 

Om die redenen, en zonder dat. er 
grond best&at , tot toetsing van . het 
tweede onderdeel van het derde 
middel, we'lk onderdeel toch niet 
·zou kunnen leiden tot een ruimere 
cassatie of tot een cassatie zonder 
verwijzing, vernietigt het bestreden 
arrest, doch enkel in zove.\re het 
beveelt dat all~ bedrieglijk w~gge
nomen goederen, rechten of ,aande
len aan de · gezamenlijke schuld~i
sers moeten worden teruggeschon
ken en d~~ de beslissing bij uittr~~
sel dient te worden bekendgemaakt; 
verwerpt de voorzienirig vom• ·~et 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt • op lde 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt eiser in ,drie
vierde van de kosten van zijn 'voor
ziening en laat het overige ·van die 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de , aldus beperkte zaak 'naar 
het Hof van Beroep te Bergen. 'r' : 

·I , J, ' 
18 december 1978 - 2' kamer · -

Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - · Verslaggever : de h. Sa'ce · 
Gejjjkluidende conclusie van de· ··h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo-
caat: mr. Hout~kier. ' ,_) 

t ') . r' 
' ' ''-' ( 

() •) 

t ! I ' I 
3' KAMER - 18 december 1978 ' 

·JJ 

VOORZIENING IN CASSATIE ...:._ vcmM 
- ' DIRECTE CEMEENTEBELAsTINC- BESLIS
SINC VAN 'DE BESTENDIGE ,DEPi.iTATIE ' .!.... 
BETEKENING VAN DE VERKLARING ' VAN 
VOORZIENINC - ) BETEKENING ' AAN I PE 
CEMEENTEONT"ITANCER- VOORZIENING' NIET 
ONTV ANKE'EIJK: ) . I () I 
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Niet 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 gemeen
tebelastingen, 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 bestre
den beslissing, op 25 november 1977 
gewezen door de Bestendige Depu
tatie van de Provincieraad van 
Oost-Vlaanderen; 

Over het middel van niet-
ontvankelijkheid van de voorziening, 
door verweerster opgeworpen en hieruit 
afgeleid dat de voorziening aan de 
ontvanger van de stad Gent werd bete
kend, 

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 gemeen
tebelasting; 

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 voorzie
ning, op straffe van verval, binnen 
tien dagen betekend moet worden 
aan de partij tegen wie ze is 
gericht; 

Dat de tegenpartij van de belas
tingplichtige de gemeente is; dat 
deze krachtens de artikelen 90, go, 
en 148 van de Gemeentewet ver
tegenwoordigd wordt · door haar col
lege van burg~meester en schepe
nen; 

(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 - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Claeys-Bouuaert, Lagae. 

3' KAMER - 18 december 1978 

GEMEENTEVERORDENING - BEKEND
MAKING - 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 verorde
ningen van de gemeente1·aad is 
bekendgemaakt (2}. 

(CARON T. STAD NIEUWPOORT) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 16 september 1977 
door de Be~;>tendige Deputatie van 
de Provincieraad van Oost
Vlaanderen gewezen, uitspraak 
doende op verwijzing; 

Gelet op het arrest door het Hof 
op 20 maart 1974 gewezen (3); 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding 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. 



-462-
eerste onderdeel, doordat de beslissing 

oordeelt dat bij ontstentenis van een 
koninklijk besluit dat de wijze van de 
bekendmaking van een gemeenteveror
dening regelt, deze bekendmaking door 
aile middelen: kan worden bewezen en 
d;::tt zodoende het register va,n de afkon
digingen, voor zover deze vaststellingen 
betrekking hebben op de belastingveror
deningen 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 even
wei 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 authen
tieke 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 tegen
woordige tijd ·die, gezien de datum van 
·opmaken en ondertekenen, als een futu
rum 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 vaststellin
gen van het register van de bekendma
kingen ervan lieten blijken dat niet de 
belastingverordening zelf, ,dit zijn de 
beschikkingen ervan, werd bekendge
maakt, 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 vast
stellingen 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 vaststel
lingen niet de bekendmaking van de 
goedkeuring door de Koning zouden 
inhouden, in de plaats van de bekend
making van de inhoud van de belasting
verordeningen zelf; 

tweede onderdeel, doordat de beslis
sing oordeelt dat verweerster bovendien 
afschriften voorlegt van de bekendma
kingsberichten 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 wege
nis {respectievelijk voetpaden en riolen) 
komt goedgekeurd te worden i::loor de 
Koning, bij besluit d.d. 29 sep
tember 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 ver
eist is door artikel 102 van de Gemeente
wet, 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 misken
nen van de bewijskracht van de .bekend
makingsberichten:; b) artikel 102 van de 
Gemeentewet wei degelijk de bekendma
king 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 burge-
meester en schepenen van de 
gemeente provincie besluit of 
beveelt >>, waaruit blijkt dat de bepalin
gen 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 bewijs
waarde hebben, omdat ze door een partij 
in zake werden opgemaakt op een ogen
blik waarvan niet vaststaat dat dit in 
tempore -non suspecto valt, en dat 
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zodoende evenmin blijkt, zelfs mocht het • 
als opgemaakt in tempera non suspecto 
worden beschouwd, dat het werd aange
plakt, vermits voor dit laatste feit geen 
enkel bewijselement wordt aangevoerd, 
b~halve de bewering van een partij in 
z"ake; de ,beslissing hierop niet antwoordt 
en aldus ,artikel 97 van de Grontwet 
S(!hendt: 

Wat het 
betreft ; 

tweede onderdeel 

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 goed
keuring en niet de tekst zelf van de 
reglementen en verordeningen wor
den bekendgemaakt; 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie vaststelt dat de berichten 
van bekendmaking vermelden dat 
de met datum en opschrift aange
duide belastingsverordeningen door 
de Koning worden goedgekeurd; 

Dat uit deze vaststelling niet wet
tig , kan worden afgeleid dat de 
verordeningen zelf werc;len bekend
gemaakt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen; vernietigt de 
bestrederi beslissing; beveelt dat 
van dit arrest melding za( worden 
gem~akt op de kant van de vernie
'tigde beslissing; · veroordeelt ver
.weerster in de kosten; verwijst de 
zaak naar de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van Antwer- . 
pen. 

18 december 1978 - 3' kamer -
Voorzi~te1· en vers~aggever : de h. 
Gerniers, afdelingsvoorzitter Ge-
1ijkluidende conclusie van de ·h. 
· Lenaerts, advocaat-generaal 
Advocaat :,mr. Delafontaine, Kortrijk. 

3' KAMER- 18 december 1978 

1° BELASTlNG- GELIJKHEID VAN ALLEN 
VOOR DE BELASTING- BEG RIP. 

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE~ 
LASTINGEN - GEMEENTELIJKE WEGEN
BELASTING - KOSTEN DIE IN AANMERK!NG 
KOMEN VOOR DE. VASTSTELLING ''VAN DE 
BELASTING. - AAN DE GEMEENTE TOEGE-

.· KENDE TOELAGEN ._ GEEN VERMINDERING 
VAN DE KOSTEN- VOORWAARDEN. 

3° GEMEENTE-. EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBE

LASTINGEN . - U!TVOERBAARVERKLAR!NG 
. VAN HET KOHlER- VORM, 

4° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBE
LAST!NGEN- BESTENDIGE DEPUTAT!E VAN 
DE PROVINCIERAAD - BEVOEGDHE!D. 

5° GEMEENTE- ·EN PROVINCIEBE
LI}.STINGEN .:_ DIRECTE GEMEENTEBE

LASTINGEN - BEZWAAR - BESTEND!GE 
DEPUTATIE VAN DE .PROVINCIE.f0AD -
RECHTSMACHT- OMVANG. 

6° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN- GEMEENTELIJKE WEGEN

BELASTING - 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 
is, d.w.z. dat het kan wm·den verant
woord (1).(Art. 112 Gw.) 

2" Wettel1jk verantwoord is de beslissing 
van de bestendige deputatie van de 
provincieraad, dat de kosten die in 
aanmerking komen voor de vaststel
Jing van de belasting op het uitvoeren 
van wegenwerken, behoudens anders
Juidende bepaling in de belastingver
ordening, niet verminderd worden met 
de aan de gemeente toegekende toela
gen die alle inwoners van de gemeente 
ten goede komen en die de financie
ring van andere investeringsuitgaven 
mogelijk maken en aldus de Jeninglast 
ervan verminderen (2). 

(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 provin
cieraad bevoegd om als administratief 
orgaan de belastingverordeningen 
goed te keuren en de kohieren uit
voerbaar te verklaren en om als recht
sprekend 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 belasting
verordening 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 depu
tatie van de provincieraad wettig 
beslissen dat de kosten van de profile
ringswerken 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 - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Delafontaine, Kortrijk. 

2• KAMER - 19 december 1978 

VOORZIENING IN CASSATIE - PERSO
NEN 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}. 

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 voorzie
ning kan instellen, moet de . aldus 
ingediende voorziening niet ontvanke
lijk 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, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Lebbe - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Declercq, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. Denys, Van Fraeyenho
ven, Brussel. 

2• KAMER - 19 december 1978 

TAALGEBRUIK - STRAFZAKli:N - COM
MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPJJ - 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) 

ARREST 

HET HOF; ~ Gelet op de bestre
den 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). 
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ingesteld. bij de. psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Antwer
pen; 

Qyerwegende dat de beslissing 
het verzoek tot · inVrijheidstelling 

·van de gei:nterneerde verwerpt; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding 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 stuk
ken 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 tegen
spraak 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 substan
W~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: 

19 december 1978 - 2• kamer -
Voorzitter : ridder de. Schaetzen, afde
lingsvoorzitter ~ Ve1·slaggever : de h. 
Boon '-- Gelijkluidende conclusie van de 
h. . Declercq, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. Wilmots, Antwerpen .. 

2• KAMER - 19 december 1978 

RECHTE;RLIJKE ORGAmSATIE 

UITSPRAAK VAN DE CORRECTIONELE RECHT
BANK 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 bestre
den 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, burger
lijke 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 scherr
ding 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 okto
ber 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 

STRAFZAKEN . - SAMENSTELLING VAN, RET (1) Raadpl. Cass., 30 sept. 1978 (A. C., 1976, 
RECHTSCOLLEGE - RECHTER DIE AAN DE 134) en 12 sept. 1978. 
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het uitoefenen van een ander rech
terlijk 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 uit
spraak 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 - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. 
Declercq,· advocaat~general Advo
caat: mr. Schepens, Brugge. 

2' KAMER - 19 december 1978 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
.- BESLISSI.NGEN WAARTEGEN CASSATIEBE

. ROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZA
KEN - 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 (BUITEN 
OVEREENKOMST) - SCHADEVERGOE

DING DOOR EEN GEHUi!fDE VROU\'1 GEVOR
I>ERD VAN DEGENE DIE VOOR HET OVERLIJ
DEN VAN HAAR BIJZIT AANSPRAKELIJK IS-

NADEEL DAT GEEN VERLIES VAN EEN RECHT
MATIG VOORDEEL IS -'- ART. 1382 B.W. N!ET 
TOEPASSELIJK. 

6° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VOOR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE - CASSATIE 

VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE 
WORDT VEROORDEELD - VERZEKERAAR VAN 
DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKEL!JK
HE!D VAN DE BEKLAAGDE, DIE IN SOLIDUM 

. MET DE BEKLAAGDE IS VEROORDEELD EN 
DIE ZICH NIET OF ONREGELMATIG IN CASSA
TIE 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 gerechtsza
ken, 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.) 

3° en 4 o Overspelige betrekkingen die in 
strijd z1jn met de ve1plichtingen uit 
het huwelijk, schenden wetsbepalin
gen VC/n openbare orde (3). (Artt . 
212 en.213 B.W.; art. 387 Sw.) 

{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 jurispru
dence (1955 a 1959), La responsabilite delictu
elle 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 aanspTake
Jijke 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 rechtsvor
dering is veroordeeld, op diens voor
ziening wordt vernietigd en de verze
keraar van de burgerrechtelijke aan
spi·akelijkheid inzake motorrijtuigen 
van die beklaagde, die vooi· de feiten
rechter is tussengekomen, zich niet of· 

· onregelmatig in cassatie heeft voor
zien, heeft de . beslissing waarbij die 

A. TouLEMON en J. MooRE, Le pr~judice corpo
re] et moral en droit commun, Paris, 1955, 
biz. 14 en 39; H. VANDENBERGHE, De jwidische 
betekenis van het concubinaat, uitg. Story
Scientia, 1970, biz. 47 tot 55 en 139 tot 195; 
ScHUERMANs, ScHRIJVERS, SIMOENs; VAN 
OEVELEN en DEBONNAIRE, Overzicht van recht
spraak, Onrechtmatige daad, Schade en Scha
deloosstelling (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 mceurs, in Rev. g€m. 
assur. resp. 1976, nr. 9551

2
; 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, 
NotaiiiHe dagen te Cent over feitelijke schei
ding en feitelijke samenleven, in R.W., 
1978-1979, kol. 813 tot 815. 

(1) RaadpL buiten de reeds in de zoeven , 
aangehaalde rechtsleer en inzonderheid over 
de kentering in de rechtspraak en rechtsleer 
.in Frankrijk : Cass. fr. ch. crim., 20 april 1972, 
La semaine juridique, 1972, nr. 17278 en cie 
noot get. J. VIDAL; Cass. fr., 2" ch. civ., 
28 nov. 1974, Bull., ch. crim., 1974, nr. 1, · 
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. · 

verzekeraar in solidum met de 
beklaagde tot vergoeding van de bur
gerlijke partij is veroordeeld, geen 
bestaansreden meer (2). 

(N.V. GENERAL ACCIDENT, B ... T. S ... , S ... , C ... ) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den 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 beslis
sing 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 vorde
ring: 

Over het middel, afgeleid uit de scben
ding van de artikelen 6, 229, 231, 
1382 van bet Burgerlijk Wetboek, 
387 van bet Strafwetboek, zoals gewij
zigd door de wet van 28 oktober 1974, en 
97 van de Grondwet, 

doordat de arresten van 6 oktober 1976 
en. 17 november 1977 eiser. veroordelen 
om aan de burgerlijke partij, tbans 
verweerster, 300.000 frank materiiHe 
scbadevergoeding te betalen op grand 
dat eiser aanstipt dat de burgerlijke 
partij met bet slacbtoffer in een over
spelige concubinaatsverbouding leefcie. 
die geen berst~lvorc:lering ten beboeve 

(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. 



-468-
van de burgerlijke partij kan verant
woorden; 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 vorde
ring tot schadevergoeding in concreto 
dient te worden onderzocht; dat ter zake 
dient te worden vastgesteld dat de 
,burgerlijke partij met haar zoontje gedu
rende een tiental jaren met het slachtof
fer heeft samengewoond, hetgeen wijst 
op een stabiliteit in de verhouding 
gepaard gaande met een diepe weder
zijdse genegenheid; dat de wettige echt
genoot 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 burger
lijke partij, die een gehuwde vrouw is, in 
overspel samenleefde met het slachtof
fer; 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 echtschei
ding deze feitelijke samenleving te regu
lariseren, geenszins• tot gevolg heeft dat 
het voortduren ervan een wettig belang 
werd; de bestreden arresten het voortdu
ren met de' regularisatie verwarren 
( schending van alle vermelde wets
bepalingen) : 

Overwegende dat het arrest van 
6 oktober 1976 de civielrechtelijke 
vordering van verweerster princi
pieel gegrond verklaart en een voor
schot van· 125.000 frank toewijst op 
de gronden die in het middel zake
lijk zijn weergegeven en waaraan 
het arrest nog toevoegt dat niet 
wordt tegengesproken dat gedu
rende een periode van ongeveer tien 
jaren de burgerlijke partij, thans 
verweerster, geen enkele betrekking 
of band meer had met haar echtge
noot 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 overspe
lige 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 vorde
ring 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 onrechtma
tige 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 verweer
ster nog steeds gehuwd was en 
sinds een tiental jaren met de 
getroffene samenleefde in concubi
naat, zonder echtscheiding te heb
ben verkregen of gevorderd, · om 
onbekende redenen; dat deze vast
stelling 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; 
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· Overwegende dat het arrest der-: 

halve · niet wettig heeft kunnen 
beslissen dat het verlies van die 
betrekkingen het verlies van een 
niet · onrechtmatig voordeel uit
maakte en dientengevolge overeen
komstig de bepalingen van de 
artikelen. 1382 en 1383 moest wor
den vergoed; 

Dat het arrest van 17 no
vember 1977, dat op dezelfde reden 
is gegrond, dezelfde wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het eerste onderdeel gegrond 
is; ' · 

II. Op de voorziening van eiseres : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres, vrijwil
lig tussengekomen partij, haar cas
satieberoep heeft doen betekenen 
aan de verweerders, tegen wie het 
gericht is; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Overwegeride evenwel dat, inge
volge de hierna uit te spreki:m 
vernietiging op de voorziening van 
eiser, de door eiseres als verzeke
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 ver
weerster ' 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 ar
resten; veroordeelt eiseres in de 
kosten van haar cassatieberoep; 

veroordeelt eiser in de helft en 
verweerster in de helft van de 
overige kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Antwerpen. 

19 december 1978 - 2' kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Soetaert - Gelijkluidende conclusie van 
de h. · Declercq, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. Houtekier, De Gryse. 

2' KAMER- 19 december 1978. 

VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHA
VING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS- WET 

20 APRIL 1874, ART. 5 - BEREKENING VAN 
DE TERMIJN VAN EEN MAAND. 

De maand waarbizmim over de handha
ving van' de voorlopige hechtenis moet 
worden beslist, wordt gerekend van dfi 
zoveelste tot de dag v66r de zoveelste; 
maar de dag ivaarop de handeling is 
verricht en van wanneer de tenT?.ijn 
begint te ]open is daarin niet begrepen 
(1} (Art. 5, wet 20 april 1874, gew. bij 
art. 3 wet 13 maart 1973; artt. 2, 52 en 
54 Ger. W.) 

(HIETBRINK) 

(1) Die oplossing gold oak v66r de inwerk
ingtreding 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 stuitingshande
ling is verricht worden in de termijh gere
kend. (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). Indien1 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 fe
bruari 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). 
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ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 14 november 
1978 gewezen door de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te Gent; 

Over het middel, afgeleld uit de scherr
ding 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 aan
zien van eiser werd gehandhaafd, beves
tigt, 

terwijl,. eerste . onderdeel, de voor
gaande beschikking van de. raadkamer, 
waarbij het' aanhoudingsbevel werd 
opgeheven, verleend was op 3 okto
ber 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 novem
ber 1978; 

tweede onderdeel, het arrest niet 
afdoende is gemotiveerd : 

Wat betreft het eerste onderdeel : 

Overwegende dat, ingevolge de 
bepalingen van de artikelen 52 en 
54 van het Gerechtelijk Wetboek, op 
de rechtspleging inzake voorlopige 
hechtenis toepasselijk ingevolge. 
artikel 2 van hetzelfde wetboek, de 
termijn van een maand, waarbinnen 
de nieuwe handhaving van de hech
tenis moet zijn bevolen, gerekend 
wordt vanaf de dag na de eerste 
beschikking, ten deze 4 oktober, tot 
de dag v66r de « zoveelste », ten 
deze de dag v66r de 4" november; . 
dat de nieuwe beschikking derhalve. 
op 3 november binnen de termijn 
van .een maand is genomen; 

Dat het · onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat eiser niet aan
geeft waarin het motiveringsgebrek 

zou bestaan; dat het onderdeel der
halve wegens onduidelijkheid niet 
ontvankelijk is; 

En overwegende dat de substan
tii:~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, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Soetaert - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Declercq, advocaat-generaal. 

2" KAMER - 20 december 1978 

WEGVERKEER VERANDERING VAN 

' RIGHTING WEGVERKEERSREGLEMENT 

VAN 14 MAART 1968, ART. 25.3 - HET IS 
VERBODEN HET VERKEER VAN DE TEGE
MOETKOMENDE WEGGEBRUIKERS TE HINDE
REN- VOORWAARDE. 

Van overtreding van art. 25.3 Wegver
keersreglement 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). 

(BAUSIER T. TRANSPORTS GERMAIN 
VINCKIER " P.:V.B.A., NEUVILLE) 

ARREST ( vertaJing) . 

HET HOF; - Gelet op .het bestre
den vonnis, op 6 juni 1978 in hoger 
beroep gewezen door. de Correctio
nele Rechtbank te Bergen waarnaar 
de zaak verwezen is; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 19 oktober 1977 (2). 

(1) Cass., 30 sept. 1974 (A.C., 1975, 137)~ 

(2) A.C., 1978, 226. 
Luide:r;J.s art. 119, eerste lid, Ger. W. wordt de 

zaak, voor de verenigde kamers van het Hof 
van Cassatie gebracht wanneer, na cassatie, 

Zie vervolg nota biz. 471. 
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Over 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 aan
sprakelijk 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 voor
vleugel aangereden werd; dat de desk)ln
dige uit die gegevens terecht besloten 
heeft dat de aan Neuville gelaten door
gang 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 zodoen
de 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 ver
boden 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 het
zelfde 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 wet
telijk verantwoord heeft (schending van 
de artikelen 25, lid 3, van het Wegver
keersreglement, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het vonnis althans 
niet voldoende antwoordt op de conclu
sie 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 ver
anderen 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 verant
woordt; 

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 verWij
zing, vernietigt het bestreden von
nis; beveelt dat van dit arrest mel
ding zc;tl worden gemaakt op de kant 
van . de vernietigde beslissing; ver
oordeelt de verweerders in de 
kosten; verwijst de zaak naar de 
Correctionele Rechtbank van Char
leroi, zitting houdend in. hoge:,· 
beroep. 

20 december 1978 - 2' kamer 
Voorzitter : de h. Screvens, wnd. voorzit
ter - Verslaggever : de h. Bosly .:._ 
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Dassesse. 
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2' KAMER - 20 december 1978 

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 VOOR
WAARDE DAT DE WIL OM ZULKS TE DOEN 
DUIDELIJK TOT UITING KOMT. 

3° OVEREENKOMST - AFSTAND VAN 
HET RECHT ZICH TE BEROEPEN OP DE NIE
TIGHEID VAN EEN HANDELING VAN EEN 
MEDECONTRACTANT STILZWIJGENDE 
AFSTAND- BEG RIP. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - DUBBEL
ZINNIGE 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 geschie
den, maar dan op voorwaarde dat hij 
die verricht heeft inderdaad de bedoe
ling heeft gehad a/stand te doen van 
het recht. zich op die nietigheid te 
beroepen en derhalve dat hij de onre
gelmatigheid 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 MOTORWAARBORG-
FONDS 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 bestre
den arrest, op 14 juni 1978 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

A. Op de voorziening van het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds, vrijwillig tussengekomen 
partij : 

1. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij de tegen de naamloze vennoot
schap De Schelde ingestelde vorde
ring tot gedworigen tussenkomst 
ongegrond verklaard wordt en het 
arrest binnen de door haar bepaalde 
grenzen voor .eiser bindend ver
klaard wordt en tegen hem kan 
aangevoerd worden : 

. Ove1· het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1115, 1304, 1311, 
1315, 1338 van het Burgerlijk Wetboek, 
870 van het · Gerechtelijk Wetboek, 
97 van de Grondwet en van het alge
meen rechtsbeginsel dat de afstand van 
het recht zich op de nietigheid van een 
handeling te beroepen noodzakelijk ver
onderstelt dat men van die nietigheid 
kennis heeft, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
betreffende de · burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid 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 verzeke
ringspolis werd afgesloten bij de naam
loze 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 vroe
gere ongeva:Ilen, maar dat de overeen
komst 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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dering tot gedwongen tussenkomst niet 
gegrond verklaard heeft en gezegd heeft 
dat zijn beslissing eiser bindt en tegen 
hem kan worden aangevoerd, in zoverre 
de eerste beklaagde en zijn burgerrech
telijk aansprakelijke echtgenote daarbij 
veroordeeld worden om de burgerlijke 
partijen . schadeloos te stellen voor de 
gevolgen van de lichamelijke schade op 
grond dat " riiets de verzekeringneem
ster · belette afstand te do en van haar 
recht zich op de niet tijdige verzending 
van de brief te beroepen en de opzeg
ging 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 verzeke
ringsneemster '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 onregelmatig
heid 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 onregelma
tigheid; 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 vennoot
schap 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 ongeval
len 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 rechts
geldig 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 irtge
stemd, die instemming zou berust heb
ben op een dwaling omtrent de geldig
heid 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 verzekering
neemster) 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 wette
lijke bewijslast heeft omgekeerd (schen
ding 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 verzeke
ringneemster 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 verzeke
ringneemster het eens waren geworden 
om het contract te beeindigen, zodat het 
voor het Hof niet mogelijk is de beslis
sing op haar wettigheid te toetsen : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de afstand van 

een recht strikt moet gei:nterpre
teerd worden en slechts kan afge
leid 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 mede
contractant weliswaar stilzwijgend 
kan geschieden, maar dan op 
voorwaarde dat hij afgeleid wordt 
uit daden die met zekerheid aanto
nen dat degene die ze gesteld heeft 
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inderdaad de bedoeling heeft gehad 
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 verzeke
ringneemster Gillant belette afstand 
te doen van haar recht om zich te 
beroepen op de niet tijdige verzen
ding 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 stil
zwijgen te bewaren », wat door het 
Hof wordt afgeleid uit het feit dat 
Gillant zich tot 1 juni 1974 van aile 
« positieve stappen » bij de naam
loze vennootschap De Schelde ont
houden 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 verze
keringneemster 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 redenge
ving het Hof in de onmogelijkheid 
verkeert die beslissing op haar wet
telijkheid te toetsen; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel in zoverre gegrond is; 

2. Wat het overige betreft, over
wegende 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 inge
steld uit hoofde van de tenlasteleg
ging B: 

Over het tniddel, ambtshalve afge
leid 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 open
bare . 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 aansprakelijk
heid, waartoe dit aanleiding kan 
geven, gedekt was door een verze
kering 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 Motor
waarborgfonds aangevoerde middel; 

Dat uit het antwoord op het 
eerste onderdeel van · dat middel 
blijkt dat wegens de dubbelzinnig
heid 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 straf
vordering .die te , zijnen laste. we:rd 
ingesteld uit hoofde van de terilaste
leggingA: 

Overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overe'Em
komstig de wet is gewezeh; 
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2" teg8n de beslissingen op de b) tegen de beslissingen op de 

burgerlijke rechtsvorderingen die. rechtsvorderingen van de verweer
jegens 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 Cor- Dat de voorziening niet ontvanke-
rectionele Rechtbank van Charleroi lijk is; 
terugwij!?t; 

Dat die beslissing geen eindbe
slissing 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 derhalve niet ontvan-\ 
kelijk is; 

b) door de andere verweersters, 
burgerlijke partijen : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel a~nvoert; 

III. In zoverre de voorziening van 
Gillant, burgerrechtelijk aansprake
lijke partij voor Jablonowski, 
gericht is ·: 

a) tegen de beslissing op de 
vordering van het openbaar minis
terie jegens eiseres : 

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 gericht is; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat, nu op voorzie
ning van eiser Jablonowski de 
beslissing op de tegen hem wegens 
de tenlastelegging B ingestelde 
strafvordering vernietigd wordt, de 
beslissing waarbij eiseres burger
rechtelijk aansprakelijk is verklaard 
voor de veroordeling in de andere 
dan expertisekosten, evenwel geen 
reden van bestaan meer heeft; 

IV. In zoverre de voorzieningen 
van de tot tussenkomst dagende 
eiser zijn gericht tegen de verweer
ders naamloze vennootschap De 
Schelde en Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de eisers hun 
voorziening hebben doen betekenen 
aan de partijen tegen wie zij gericht 
is; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

C. Op de voorzieningen van de 
eisers, burgerlijke partijen : 

1. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beklaagde en 
burgerrechtelijk aansprakelijke ver
weerders: 

a) door Franciane Rousselet, in 
eigen naam: 

Overwegende dat het arrest defi
nitief uitspraak doet over een 
bestanddeel van de schade, voor het 
overige een provisionele vergoeding 
toekent en de zaak voor verdere 
behandeling verwijst naar de Cor
rectionele Rechtbank van Charleroi; 

Dat die beslissing geen eindbe
slissing is in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van Strafvordering 
en evenmin over een geschil van 
bevoegdheid uitspraak doet; 

Dat de voorziening te vroeg inge
steld werd en derhalve niet ontvan
kelijk is; 
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b) door Franciane Rousselet, qua
litate qua, en door de andere eisers, 
burgerlijke partijen : 

Overwegende dat de eisers geen 
enkel middel aanvoeren; 

2. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de tot tussen
komst gedaagde verweerster : 

Overwegende dat het door eisers 
tot staving van hun voorziening 
aangevoerde middel hetzelfde is als 
het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds tot staving van zijn voor
ziening 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 vrij
willig tussengekomen partij aange
voerde 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 ten
lastelegging 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 ver
oordeelt in de kosten van hun 
vordering, verklaart dat de beslis
sing bindend is voor het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds en 
tegen dat fonds kan worden aa:nge
voerd, 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 burger
rechtelijk aansprakelijk verklaard 
wordt voor de andere dan expertise
kosten, 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 ablo
nowski 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. voorzit
ter - 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 VER
B!NTENIS- TOEKENNING VAN INTEREST OP 
DE SCHADEVERGOED!NG - GEEN SCHENDING 
DAARDOOR ALLEEN VAN DE REGEL NEERGE

LEGD 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 bestre
den arrest, op 28 oktober 1977 door 
het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scheh
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet 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. 
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5.113.063 frank vermeerderd met de wet
telijke intresten sinds 31 december 1972 
op het bedrag van 4.708.100 frank, eise
res met bevestiging van het beroepen 
vonnis veroordeelt om aan verweerster 
als provi:Sionele schadevergoeding een 
miljoen frank uit te betalen, vermeer
derd 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 ver
weerster 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 Grand
wet); 

tweede ondei·deel, nu ei:Seres bij con
clusie 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 provisio
neel 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 toe
zicht 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 her
haalde motief, doch eveneens ver
k;laart ziGh bij de motieven van de 
eerste rechters aan te sluiten; 

Overwegende dat dezen hebben 
beslist dat de door verweerster gele
den schade vaststond, op. grond dat 
verweerster « betoogt dat de gron
den 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 wegge
nomen; 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 gron
den, aangezien ze in een industriiHe 
zone zijn gelegen, niet kunnen ver
kocht 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 overeen
komsten en de prijs daarvan te 
betalen; dat het arrest, voor het 
geval eiseres die veroordeling niet 
zou aannemen, de genoem.;ie over
eenkomsten ten nadele van eiseres 
ontbonden verklaart en laatstge
noemde veroordeelt om aan ver
weerster als schadevergoeding pro
visioneel een miljoen frank te beta
len vermeerderd met de intresten 
vanaf 1 april 1973; 

Overwegende dat de conclusie 
waarin eiseres betoogde dat het 
toekennen van intresten op de ver
koopprijs niet opgaat bij gerechte
lijke ontbinding niE:its uitstaande 
heeft met het in het middel bekriti
seerde beschikkende gedeelte waar
pij intresten op de schadevergoe-
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ding worden toegekend; dat het 
door het middel aangevoerde gebrek 
aan antwoord op die conclusie bij
gevolg niet tot de vernietiging van 
dat beschikkende gedeelte zou kun
nen leiden; dat de rechters, wegens 
het ontbreken van conclusie dien
aangaande, dat beschikkende 
gedeelte niet bijzonder moesten 
motiveren en dat dit wegens dat 
gebrek aan motivering niet lijdt aan 
dubbelzinnigheid; 

Overwegende dat de rechter die 
intresten toekent op schadevergoe
dingen daardoor aileen de regel niet 
schendt van artikel 1149 van het 
Burgerlijk Wetboek luidens welke 
de aan de schuldeiser verschuldigde 
schadevergoeding in het algemeen 
bestaat in het verlies dat hij heeft 
gel eden en in de winst die hij · heeft 
moeten derven, behoudens de 
beperkingen en uitzonderingen die 
in de op deze bepaling volgende 
artikelen zijn gesteld; 

Overwegende dat dit onderdeel 
van het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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. 

1" KAMER - 22 december 1978 

1

30 

~R~~1~~-:::::::~::~~~~:~:=~ 
PL!CHT!NG EEN AFSCHRIFT VAN DE PROCES
SEN-VERBAAL BINNEN ZEVEN DAGEN AAN DE 
OVERTREDERS TE ZENDEN VOOR
WAARDE. 

4° CASSATIEMIDDELEN - TUCHTZA-
KEN- VOORZIEN!NG TEGEN EEN BESLISS!NG 
VAN DE RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN 
GENEESHEREN - EEN ENKELE STRAF UITGE
SPROKEN WEGENS VERSCHEIDENE TEKORT
KOMINGEN - 1\IIIDDEL DAT ENKEL BETREK
KING HEEFT OP DE BESL!SS!NG BETREF
FENDE EEN VAN DIE TEKORTKOMINGEN -
STRAF WETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN 
ANDERE TEKORTKOMING- NIET ONTVANKE
LIJK M!DDEL. 

1° en 2" Het middel afgeleid uit de 
schending van een wettelijke bepaling 
die niet-naleving van regels inzake 
strafrechtelijke procedure met nietig
heid sanctioneren, raakt de openbare 
orde en kan, derhalve, voor het eerst 
in cassatie worden voorgedragen (1). 

3° Art. 102 Ziekte- en lnvaliditeitswet, 
Juidens hetwelk een afschrift van de 
desbetreffende processen-verbaal, op 
straffe van nietigheid, aan de overtre
ders binnen zeven dagen moet worden 
geadresseerd, is niet toepasselijk op 
processen-verbaal die geen overtre
ding van de wets- en verordeningsbe
palingen betreffende de veriekering 
voor geneeskundige verzorging of uit
kel"ingsverzekering vaststellen (2). 

4" Wanneer een beslissing van de raad 
van beroep van de Orde van Genees
heren een enkele tuchtrechtelijke straf 
uitspreekt wegens verscheidene te
kortkomingen, is niet ontvankelijk het 
middel dat enkel betrekking heeft op 

1~ CASSATIEMIDDELEN - TUCHTZA- 1--------------
KEN - NIEUW MIDDEL - MIDDEL DAT NIET 
AAN DE FEITENRECHTER IS VOORGELEGD, 
MAAR DAT DE OPENBARE ORDE.RAAKT
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2" OPENBARE ORDE - WETTELIJKE 
BEPALINGEN DIE NIET-NALEVING VAN 
REGELS INZAKE STRAFRECHTELIJKE PROCE
DURE MET NIET!GHE!D SANCTIONEREN -
WETTELIJKE BEPALINGEN VAN OPENBARE 
ORDE. 

(1) Vgl. Cass., 30 jan. 1976 (A.C., 1976, 632). 
Over het begrip openbare orde inzake straf

rechtelijke 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. 
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· een van die tekortkomingen, indien .de 
uitgespmken straf wettelijk verant
wom·d blijft do01· een andere tekortko
ming (1). 

(S ... T. O!{DE VAN GENEESHEREN) 

ARREST ( vertaling) 
'HET HOF; - Gelet op de bestre

den beslissing, op 23 januari 1978 
door de. Raad van Beroep met het 
Nederlands als voertaal van de Orde 
der Geneesheren gewezen : 

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 finan
cieel herstel en van artikel 102, in het 
bijzQndei· tweede lid, van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals 
vervangen door artikel 36 van de wet 
van 24 december 1963, 

doordat de beslissing eiser een sanctie 
oplegt ;van schorsing gedurende zes 
maanden van het recht de geneeskunde 
in · Belgie uit te oefenen, wegens mis
bruik van de . therapeutische vrijheid 
door het verrichten van overbodige ver
strekkingen (oyerconsumptie) op grond 
van . vaststellingen voorkomend in een 
pro'ces-verbaal. van verhoor van eiser 
van 12 februarl 1976, in een « samenvat
tend verslag >> van Dr. J. Poortmans van 
14 apr!l 1976 dat verwijst naar. proces
sen-verbaai van verhoor van Bloemen 
van ~7 mei 1975, Adams van 
12 maart 1976 en Versmissen van 
l4 maart 1976, in een proces-verbaal van 
Oostvogels van 12 september 1972, in 
pxocessen~verbaal van onderhoor van 
Geentjens M.J. van 4 febr;uari 1976 en 
Geentjens G. van 4 februari 1976 en in 
een proci~s~verbaal van verhoor van 
Dekkers M. van 12 februari 1976, 

· terw1jl, · een afschrift van de proces
sen-verbaal, opgesteld door de bevoegde 
ambtenaren in uitvoering van hun con
troleopdracht, krachtens artikel 56 van 
de wet van 14 februari 1961 voor econo
mische· expansie, sociale vooruitgang en 
financieel herstel en artikel 102 van de 
wet van 9 augustus 1963, zoals vervangen 
door ar·tikel 36 van de wet van 
24 december 1963, op straffe van nietig
heid, biml.en zeven dagen aan de over
treder 1noet worden overgemaakt; en 
texwm uit de stukken waarop het Hof 
yerm\).g acht te slaan, hetzij niet blijkt 

· (!) Cass.,.l4 II1ei 1976, 1027). 

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 waar
van geen afschrift binnen zeven dagen 
aan eiser werd overgemaakt en die 
daarom nietig zijn, schending inhoudt 
van de in het middel vermelde wetsbe
palingen, en, voor zover zij steunt op 
nietige processen-verbaal, niet wettelijk 
is verantwoord : 

Over de grond van niet ontvanke
.lijkheid van het middel, door ver
weerster opgeworpen en hieruit 
afgeleid dat het middel nieuw is : 

Overwegende dat, luidens arti
kel 56 van de wet van 
14 februari 1961 voor economische 
expansie, sociale vooruitgang en 
financieel herstel, en luidens 
artikel 102, tweede lid, van de wet 
van 9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, zoals vervangen door 
artikel 36 van de wet van 
24 december 1963 die genoemde ~et 

· aanvult, een afschrift van de daarin 
bedoelde processen-verbaal, op 
straffe van nietigheid, de overtreder 
binnen de zeven dagen moet wor
den overgemaakt; 

Overwegende dat de in deze arti
kelen bepaalde nietigheid, waardoor 
de niet-naleving van rechtsvormen 
van strafr~chterlijke aard wordt 
gesanctioneerd, de openbare circle 
ra~:tkt; · 

Dat de grond van niet-
ontvankelijkheid niet kan worden 
aangenomen; 

Over het middel : 
Ov~rwegende dat, luidens arti

kel 102, tweede lid, van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een ·regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, een afschrift van de 
daarin. ):>edoelde processen-verbaal, 
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op straffe van nietigheid, de over
treder binnen de zeven dagen moet 
worden geadresseerd; dat uit arti
kel 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 uitke
ringsverzekering wordt « vast
gesteld »; 

Overwegende dat de in het middel 
bedoelde processen-verbaal welis
waar door de Dienst voor Genees
kt1ndige Controle van het Rijksinsti
tuut voor ziekte- en invaliditeitsver
zekering in uitvoering van zijn con
troleopdracht werden opgesteld; 

Overwegende echter dat de pro
cessen-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 overtre
ding << vaststellen ,>> 1 in de zin van 
voormeld artikel 102, van de wets
en verordeningsbepalingen betref
fende de verzekering voor genees
kundige verzorging . en uitkerings
verzekering; 

Dat die processen-verbaal en 
samenvattend verslag dienvolgens 
niet overeenkomstig voormeld 
artikel 102 aan de overtreder moe
sten worden geadresseerd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, ... 

Overwegende dat het middel, 
enkel is gericht tegen de beslissing 
waarbij de telastlegging, << handelin
gen en onderzoeken te hebben laten 
verrichten door niet gekwalificeerd 
personeel >>, bewezen wordt ver
klaard; 

Overwegende dat de bestreden 
tuchtrnaatregel ook wordt uitgespro
ken wegens de eveneens bewezen 
verklaarde tenlastlegging « door het 
verrichten van overbodige verstrek
kingen (overconsumptie) misbruik 
te hebben gemaakt van de door 

artikel 11 van het koninklijk besluit 
van 10 december 1967 gewaarborgde 
therapeutische vrijheid >>; 

Overwegende dat, nu de uitge
sproken 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 - Gelijklui
dende condusie van de h. Colard, advo
caat-generaai - Advocaten : mrs. Bi.ic
zler, De Bruyn. · 

1' KAMER- 22 december 1978 

1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT ·--'
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER
LIJKE ZAJ<EN - VERZOEKSCHRIFT TOT 
HOGER BEROEP :___ RECHTER DIE DIT VER
ZOEKSCHRIFT INTERPRETEERT AAN DE HAND 

. VAN DE TEKST ERVAN EN VAN EEN BEGELEI
DENDE 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. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN '---- BURGERLIJKE ZAKEN -
CONCLUSIE - MIDDEL DAT TER ZAKE N!ET 
MEER D!ENEND IS WEGENS DE VASTSTELLIN
GEN VAN DE RECHTER- GEEN VERPLICH
TING VOOR DE RECHTER OP DIT M!DDEL TE 
ANTWOORDEN. 

4,0 HOGER BEROEP - BURGERLIJKE 
ZAKEN - INCIDENTEEL BEROEP - GERECH

TELIJK WETBOEK, ART. 1054- BEGRIP. 

1o De bewijsk1·acht van een verzoek
schrift tot hager beroep wordt niet 
miskend door de rechter die, aan de 
hand van de tekst ervan en van een 
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.begeleidende brief, van dit verzoek
schl'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 inge
steld, 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 wets
bepaling biervoor geen bepaalde for
mulering op. 

3" De recbter is niet ve1plicht te ant
woOJ·den op een bij conclusie voorge
dragen 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 voorbe
houd 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 von
nis, waardoor h1j zich gegriefd acht, 
zonder onderscheid en ongeacht of het 
pl'incipaal hager beroep beperkt is, 
mag aanvechten (3). 

(GOEMAERE T. VERNAILLEN, LAROY) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
·den beslissingen, op 12 april 1976 en 
21 juni 1976 door het Hof van 
Beroep te Gent gewezen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen het · arrest van 
12 april 1976 : 

(l) Raa?p!. Cass., 1 pkt. 1976 (A. C., 1977, 133, 

135). 

(2) Cass., 10 feb. 1978 (A. C., 1978, 693). 

(~) Cass. 14 okt. 1977 (A.C., 1978, 206). 
Raadpl. Cass., 19 dec. 1975 (ibid., 1976, 487). 

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 vor
dering inleidde tegen verweerder 
Vernaillen alsmede tegen eiser, de 
toenmalige proost van de jeugd
groep in de schoot waarvan het 
ongeval zich voordeed; 

3" dat verweerder Vernaillen de 
assuradeur, de naamloze vennoot
schap << Volksverzekering », thans 
niet meer in de zaak, in vrijwaring 
opriep; 

4" dat de eerste rechter de vorde
ring van Laroy. tegen eiser en de 
oproeping, in vrijwaring, van de 
assuradeur door Vernaillen onge
grond verklaarde, de aansprakelijk
heid voor het ongeval tU:ssen Ver
naillen en Laroy bij helften ver~ 
deelde, eerstgenoemde tot het beta.:. 
len van een provisionele schadever
goeding veroordeelde en een des
kundigenonderzoek beval; 

Overwegende dat de raadsman 
van verweerder Vernaillen tegen het 
vonnis van de eerste rechter hoger 
beroep instelde bij verzoekschrift 

, luidend als volgt : « Aangezien mijn 
)verzoeker met dit rekwest beroep 
instelt tegen het vonnis uitgespro
ken op 19 december 1974 door de 
vierde kamer van de Rechtb;mk van 
Eerste Aanleg te Dendermonde 
(Algemene Rol nr. 5572} waarbij in 
eerste aanleg beslecht werd over de 
volgende samengevoegde eisen : 

« Dagvaarding van 28 juli 1972 
uitgebracht door Laroy Jozef, lasser, 
Herremansstraat, 2, te Meerbeke, 
met als raadsman advocaat G. De 
Lange, te Herzele, Peper
straat 13-15, tegen 1. de heer Goe
maere Andre, werknemer, Heuvel,.. 
straat, 109, te Erembodegem, met 
als raadsman de heer advocaat 



-482-

Hubert Segers, kantoorhoudend te 
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 Brus
sel, Wetstraat, 141, hebbende even
eens als raadsman voornoemde heer 
advokaat Hubert Segers te Antwer
pen. Dat . de rechter in beroep het 
Hof van Beroep te Gent is, en 
gedaagden dienen te verschijnen, 
minstens hun verklaring van ver
schijning 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 ver
wijst 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 vennoot
schap 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 Ver
naillen, niet tegen hem is gericht, ver
mits 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 mierleg
ging van de akte van hoger ber<;>ep te 
verwittigen, hetgeen ook werd gedaan, 

terwjjJ, eerste onderdeel, in, hetver
zoekschrift tot hoger beroep, de enige 
akte waarop het Hof vermag acht te 
geven, niet wordt vermeld dat eiser als 
partij in hoger ber0ep werd opgeroepe;n 
en aldus de b'ewijskracht, die aan deze 
akte dient te worden gehecht, wordt 
miskend (schending van de · arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Bm;ger-
lijk 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.Grond
wet); 

· 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 verzoek
schrift 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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weergegeven begeleidingsbrief, stuk 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan vermits het arrest ernaar 
verwijst; dat de wettelijke bepalin
gen waarvan de schending in het 
middel wordt aangevoerd, de rech
ter geenszins verbieden zich, bij de 
interpretatie van het verzoekschrift 
tot hager beroep, op een begelei
dend stuk te beroepen; 

Overwegende dat zodanige inter
pretatie erop neerkomt zonder dub
belzinnigheid vast te stellen dat 
eiser werd opgeroepen in hager 
beroep en niet onverenigbaar is met 
het verzoekschrift, inzonderheid 
met de uitdrukking dat << de gedaag
den dienen te verschijnen, minstens 
hun verklaring van verschijning 
moeten doen >>, 9-ie edn voorkomt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 17, 1042, 1053, 1054, 1056, 1057, 
onder meer 3", en 1068 van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het arrest beslist dat eiser ten 
onrechte voorhoudt dat in elk geval het 
principaal hager beroep tegen hem 
onrechtmatig is bij gebrek aan belang 
voor appellant Vernaillen, daar gei:nti- · 
meerde Laroy de solidaire veroordeling 
vordert van Goemaere (eiser) en Ver
naillen, zodat deze laatste er ontegen
sprekelijk belang bij heeft de beslissing 
tegenstelbaar te maken aan alle partijen 
wier aansprakelijkheid in het gedrang 
kan komen, en het arrest daaruit besluit 
dat het incidenteel hager beroep van 
Laroy tegen Goemaere, bij toepassing 
van artikel 1054 van het Gerechtelijk 
Wetboek, ontvankelijk i~ en . daaren
boven, in zijn dispositief, het principaal 
en het incidenteel hoger. beroep ontvari
kelijk verklaart, 

te1·wijl, eerste .onderdeel, artikel 1057 
van het Gerechtelijk Wetboek oplegt in 
het verzoekschrift tot hager beroep de 
naam, · de voornaam en de woonplaats 
el.')., bij gebreke van een woonplaats, de 
verblijfplaats van de gedaagde in hager 
beroep op te geven en eiser in het 
verzoekschrift nergens als gedaagde in 
hoger beroep werd vermeld (schending . 
van artikel 1057, meer bepaald 3", van 
het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, verweerder Vernail
len 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 hoedanig
heid 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 betrok
ken 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 
Gerechtelijk Wetboek); 

·vierde onderdeel, het incidenteel 
hager beroep van Laroy tegen eiser niet 
ontvankelijk was ten gevolge van de 
ontoelaatbaarheid van het principaal 
hoger beroep ingesteld door Vernaillen 
(schending van artikel 1054 van het 
Gerechtelijk Wetboek).; 

vijfde onderdeel, de motivering van 
het arrest waariri ·wordt aangehaald, om 
de ontvankelijkheid van het incidimteel 
hager beroep te verantwoorden, dat de 
partij Vernaillen er ontegensprekelijk 
belang bij had de beslissing tegenstel
paar te maken aan alle partijen wier 
aansprake[ijkheid in het gedrang kon 
komen, geen passend antwoord is op 
eisers verweer dat. het hager beroep van 
genoemde partij tegenover hem niet 
ontvankelijk was bij gebrek aan belang, 
hetgeen gelijkstaat met eeh afwezigheid 
van motief (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, zo artikel 1057 

van het Gerechtelijk Wetboek voor
schrijft dat de. akte yan hager 
beroep, met uitzondering van het 
geval waarin het hager beroep bij 
conclusie wordt ingesteld, op straffe 
van nietigheid moet vermelden 
<< 3" de naam, de voornaam en de 
woonplaats of, bij . gebreke van een 

. woonplaats, de verblijfplaats van de 
gedaagde in hager beroep >>, deze 
wetsbepaling hiervoor · geen be
paalde formulering voorschrijft; 
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Overwegende dat nu, zoals het 
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 woon
plaats werden vermeld, het arrest 
geenszins artikel 1057 van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, na te hebben 

vastgesteld dat eiser in hoger 
beroep werd opgeroepen, de rech
ters eisers verweer onderzoeken 
waarin hij voorhield dat dit tegen 
hem gericht rechtsmiddel niet ont
vankelijk was bij gebrek aan 
belang; dat de rechters in dit ver
band oordelen dat verweerder Ver
'naillen di~ het principaal hoger 
beroep · had ingesteld, er ontegen
sprekelijk 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 Wet
hoek naleeft; 

Overwegende dat artikel 1042 van 
hetzelfde Wetboek, dat enkel de 
regels van het geding op de rechts
middelen toepasselijk verklaart, 
geen betrekking heeft op de aange
voerde grief die verband houdt met 
de ontvankelijkheid; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 1053 van 

het Gerechtelijk Wetboek verbiedt 
dat, bij een niet-onsplitsbaar ge
schil, ook andere partijen dan die 
tegen wie het hoger beroep is 
gericht, in de appelprocedure zou
den worden betrokken; dat het 
meer bepaald niet verbiedt dat een 
partij in tussenkomst zou worden 
opgeroepen voor zover deze oproe
ping 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 betrok
ken, zij het dan ook slechts met.het 
doel dat het in hoger ber0ep te 
wijzen arrest hem zou kunnen wor
den tegengeworpen, hij meteen voor 
de rechter in hoger beroep in het 
geding was in de zin van arti
kel 1054 van het Gerechtelijk Wet
hoek; dat dit tot gevolg heeft dat 
verweerder Laroy, die gedaagd was 
in hoger beroep, krachtens de alge
mene 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 aan
vechten; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 



II. In zoverre 
gericht is tegen 
21 juni 1976 : 
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de voorziening 
het arrest van 

WAARDOOR EEN DERGELIJK MISBRU!K, VOL
GENS DAT RECHT, IN DE REGEL WETTELIJK 
WORDT G£MAAKT OF .WAARDOOR ZODANIG 
MISBRUIK ENKEL IN BEPAALDE GEVALLEN 
WORDT BEGUNSTIGD - GEVOLG. 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 prin
cipaal 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 onderzoeksmaat
regel 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 aange
haald 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 repercus
sie 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!ings
voorzitter - 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 DAARV AN 
E.E.G.-VERDRAG, ART. tlti NATIONAALKECH
TELIJKE BEPALING, MET NAME EEN WET, 

2° WETTEN EN BESLUITEN - INTER

NATIONAALRECHTELIJKE, INZONDERHEID 
GEMEENSCHAPSRECHTELIJKE NORM - CON
FLICT TUSSEN EEN DERGELIJKE NORM EN 
EEN NATIONAALRECHTELIJKE NORM 
GEVOLGEN. 

3° BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE - VERKOOP VAN 
INGEVOERDE OF H!ER TE LANDE GEPRODU
CEERDE TABAKSFABRIKATEN, W. B.T.W., 

ART. 58, § 1 - VERKOOP AAN DE VERBRUI
KERS TEGEN DE OP HET FISCALE BANDJE 
VERMELDE PRIJS - SLUIT NIET IN DAT 
FABRIKANTEN EN llVIPORTEURS « BIJZON
DERE 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 . LID
STATEN 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 TOEGE
VOEGDE WAARDE - VERKOOP VAN 
INGEVOERDE OF HIER TE LANDE GEPRODU
CEERDE TABAKSFABRIKATEN - W. B.T.W., 

ART. 58, § 1 - VERKOOP AAN DE VERBRUI
KER TEGEN DE OP HET FISCALE BANDJE 
VERMELDE PRIJS - VOORWAARDEN WAAR
ONDER DIE BEPALING EEN MAATREGEL VAN 

GELIJKE WERKING ALS INVOERBEPER-
KINGEN, IN DE ZIN VAN DE 
ARTT. 30, 31 EN 32 E.E.G.-VERDRAG, KAN 
ZIJN. 

7° BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE - VERKOOP VAN 
INGEVOERDE OF HIER TE LANDE GEPRODU
CEERDE TABAKSFABRIKATEN - W. B.T.W., 

ART. 58, § 1 - VERKOOP AAN DE VERBRUf
KERS TEGEN DE OP HET FISCALE BANDJE 
VERMELDE PRIJS - GEEN ONVERENIGBAAR
HEID MET DE BEPALINGEN VAN DE RICHT

LIJN 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 natio
naal 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 gemeenschappe
lzjke 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 geprodu
ceel"de tabaksfabl"ikaten aan de ver
bruikers moeten verkocht worden 
tegen de op het fiscale bandje ver
melde prijs. 

5" en 6" De bepalingen van art. 58, § I 
W. B.T.W., volgens welke zowel de 
ingevoerde als de hier te Jande gepro
duceerde 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, wan
neer, mede gelet op de belemmeringen 
die inherent zijn aan de verschillende, 
door de Staat toegepaste controleme
thodes, inzonderheid ter verzekering 
van de ontvangst van de van die 
produkten geheven belastingen, zoda
nig stelsel van vaste prijzen de import 
tussen Lid-Staten al dan niet recht
streeks, 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 mid
delen 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). 

(« G.B.-INNO-B.M. o N.V. 
T. « 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 Gemeenschap
pen 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 voor
ziening 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 herin
neren.: 

Verweerster liet op 7 februari 1972 
door een gei:echtsdeurwaarder vaststel
len 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 recht
bank 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! uit
maakt van de eerlijke gebruiken op het 
stuk van koophandel. Hij weigerde daar
entegen 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 beves

tigde 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 die
nen te worden hetgeen tot een vernieti
ging 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 midde
len opkomen hebben de grieven van 
eiseres verworpen - grieven volgens 
welke de beslissing van de eerste rechter 
het staken van de verkoop van sigaret
ten met korting niet wettelijk gelast 
heeft, daar artikel 58 van het Wetboek 
van de B.T.W., waarop bedoelde beslis
sing steunde, strijdig is met het Euro
pees 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 mid
del - 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 preble
men, de beslissingen, waartegen ener
zijds het derde middel en anderzijds de 
andere middelen opkomen, zijn volko
men 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 verwij
zing 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 verwij
zing 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 
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verdrag, 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 onder

dee! (het eerste onderdeel en de tweede 
grief van het tweede onderdeel door het 
arrest van 7 januari 1977 reeds beant
woord 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 Luxem
burgse 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 in
houdt » (zie conclusie p. 9). 

Gewis, zo een wettekst noodzake
lijk datgene wat door artikel 86 
E.E.G.-Verdrag verboden is, toelaat, 
inricht (regelt) of gewoon wettelijk ver
klaart, 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 reglemen
taire bepaling zou daarom nog niet 
noodzakelijk als strijdig met de c'ommu
nautaire bepalingen beschouwd behoe
ven te worden. 

Derhalve, na vastgesteld te hebben dat 
de door eiseres gelncrimineerde natio
nale maatregel een wet van de wetge
vende 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 ondernemin
gen in de hand werken >>. 

De handelingen, beslissingen of toe
standen eigen aan Fedetab kunnen strij
dig 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 hand
haven 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 tabaksfabri
katen tussen Lid-Staten, die uit de aard 
van het betrokken fiscale stelsel kunnen 
voortvloeien - deze maatregel als zoda
nig een ongunstige invloed kan uitoefe
nen op dat handelsverkeer, hetgeen een 
voorwaarde is voor de toepasselijkheid 
van de verbodsbepalingen van arti
kel 86 >>. 

Hieruit volgt, dat artikel 58 van de wet 
van 3 juli 1969 niet steeds buiten toepas
sing moet worden gelaten - of, zoals 
eiseres -betoogt, onder toepassing van 
de artikelen 3-f, 5, lid 2, en 86 
E.E.G.-Verdrag valt - omdat het in 
bepaalde gevallen « abusieve handelin
gen 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 prijzenre
glementen aan de fabrikanten en invoer
ders toestaan hun prijzen vrijelijk vast 
te stellen ... en niet toestaan aan de 
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verbruikers een verplichte verkoopprijs 
te bepalen ... b) artikel 58 bepaalt dat de 
prijs (op de fiscale bandjes vermeld) de 
verplichte verkoopprijs aan de verbrui
kers moet zijn ... komt dit erop neer aan 
de fabrikanten en invoerders toe te 
staan de verkoopprijzen van hun pro
dukten erga omnes vast te stellen. 

« Door dit te ontzeggen (dit uitwerk
sel van artikel 58) heeft het arrest de in 
het middel vermelde Belgische wette
lijke bepalingen geschonden. » 

Hierop dient m.i. geantwoord te wor
den dat, waar het arrest vaststelt dat 
" de Belgische Staat hun (de fabrikanten 
en invoerders) geen bijzondere of uit
sluitende 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 onder
dee! 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 gelijksoor
tige 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 vastge
steld worden "· 

Tweede onderdeel 
Het betoogt : << door te beslissen dat de 

tabaksfabrikanten en -irivoerders private 
ondernemingen zijn waaraan de Belgi
sche Staat geen uitsluitende of bijzon
dere rechten verleende in de zin van 
artikel 90 van het E.E.G.-Verdrag, hoe
wel het algemene prijzenstelsel aan de 
fabrikanten en invoerders van andere 
produkten dan tabak niet toelaat de 
verplichte verkoopprijs aan de verbrui
ker 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 rech
ten , is een begrip van dit artikel; b) een 
Belgische wet (art. 58 B.T.W.) kan afwij
ken 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 twijfel
achtig 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 beant
woorden 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 << bij
zondere » 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 moge
lijkheid open vrijelijk een detailhandels
prijs 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 toepas
sing 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 arti

kelen 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 onver
enigbaar 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 
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intra-communautaire handel recht
streeks of zijdelings, actueel of poten
tieel te belemmeren. De enkele omstan
digheid 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 beslis
sing van de eerste rechter zal kunnen 
slagen vermits daartoe zou dienen bewe
zen te worden (zie nog infra) dat de 
bepaling van artikel 58 de " intra
communautaire handel rechtstreeks of 
zijdelings, actueel of potentieel belem
mert >>. 

De interpretatie welke eiseres van 
artikel 30 van het E.E.G.-Verdrag voor
stelt is m.i. verant\voord zodat het mid
del 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 beant
woord. 

Over blijft dus nog het eerste onder
dee] 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 voortbren
gers 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 invoer
ders vrijelijk de maximumprijzen bepa
len. 

Moet of kan daaruit afgeleid worden 
dat noch de Lid-Staten noch de produ
centen en invoerders, ingevolge een 

nationale reglementering, aan de detail
list mogen verbieden beneden de maxi
mumprijzen 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 duide
lijk. 

De conclusie van advocaat-generaal 
Reisch! is daarentegen glashelder : (zie 
laatste bladzijde d) : " uit artikel 5 van 
de richtlijn ... volgt niet dat de Lid
Staten geen rechtsvoorschriften mogen 
doen uitgaan volgens welke bij inge
voerde 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 ant
woord van het Europees Hof dat luidt 
als volgt : 

« Artikel 5 van richtlijn nr. 72/464/ 
E.E.G. van de Raad van 31 decem
ber 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 gepro
duceerde tabaksartikelen, voor de ver
koop 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 bestre
den arrest, op 24 december 197 4 
door het hof van beroep te Brussel 
gewezen; 
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Gelet op het arrest op 7 ja
nuari 1977 door het Hof gewezen 
(1); 

Gelet op het arrest van 16 novem
ber 1977 van het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen; · 

Overwegende dat het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeen
schappen, uitspraak doende over de 
door het Hof in het · arrest van 
7 januari 1977 gestelde vragen, 
onder het hoofd « algemene op
merkingen » onder meer onder-
streept: · · 

dat de belasting op tabaksfabril\a
ten in aile. Lid-Staten eeri belang
rijke ])ron van inkomsten vormt, 
zodat de bevoegde instanties over 
doeltreffende middelen moeten kun
nen beschikken om de inning ervan 
te kunnen verzekeren; 

dat bij de huidige stand van het 
gemeenschapsrecht elke Lid-Staat 
zijn eigen methode kan kiezen voor 
de fiscale controle van de op zijn 
grondgebied in de handel gebrachte 
tabaksfabrikaten; 

dat, wegens de noodzaak van deze 
controle, de in- en uitvoer van 
tabaksfabrikaten thans nog aan 
onontkoombare belemmeringen is 
onderworpen; 

dat een verbod om aan de ver
bruiker te verkopen tegen een. 
lagere .dan de op het fiscale bandje 
vermelde prijs, nochtans niet nood
zakelijkerwijze op belastings
technische gronden rust, doch, val
gens enkele regeringen die opmer
kingen hebben ingediend, veeleer 
verband houdt met sociaal-eco
nomische doelstellingen, in zoverre 
daardoor, door het uitschakelen van 
de mogelijkheid van allerlei kortin
gen bij verkoop aan de verbruiker, 
een bepaalde detailhandelsstructuur 
in stand wordt gehouden en coricen
traties ten koste van de kleine 
detaillisten worden tegengegaan; 

dat bij de beantwoording van de 
vragen van de nationale rechter 
mede met deze overwegingen reke-~ 
ning 111oet worden gehouden; . 

(1) A.C, 1977, 493. 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3, f, 5, 
tweede lid, 85, 86 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Economi
sche Gemeenschap, ondertekend te 
Rome op 25 maart 1957, 1.1 van de 
Belgische wet van 2 december 1957 
waarbij dit Verdrag wordt goedgekeurd, 
58 van de wet van 3 juli 1969 tot 
invoering van het W etboek van de be las
ting over de toegevoegde waarde en 
97 van de Grondwet, 

doordat, om de middelen van eiseres 
af te wijzen die de onverenigbaarheid 
opwierpen ·van artikel 58 van de wet van 
3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek 
van de belasting over de toegevoegde 
waarde, met de artikelen 3, f, 5, tweede 
lid, 85 en 86 van het Verdrag van Rome, 
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 prijs dan de 
op het fiscale bandje aangeduide prijs, 
h~t arrest beslist, enerzijds, « dat 
artikel 85 van het Verdrag enkel slaat op 
alle overeenkomsten tussen ondernemin
gen, alle besluiten van ondernemersver
enigingen en alle onderling afgestemde 
te1tei1]ke gedragingen: en dus niet op de 
wetgeving van een van de Lid-Staten; 
dat een wettelijke bepaling zoals die van 
artikel 58 van het W etboek van de 
belasting over de toegevoegde' waarde 
bijgevolg niet onder toepassing valt van 
artikel 85 van het Verdrag; dat voormeld 
artikel 58 geen overeenkomsten . tussen 
ondernemingen heeft bekrachtigd of wil
len versterken en uitbreiden; dat de 
omstandigheid dat deze wetsbepaling 
haar uitgangspunt of haar oorsprong zou 
vinden in bepaalde met artikel 85 van 
het Verdrag strijdige overeenkomsten 
tussen ondernemingen, de nietigheid 
van gezegde wetsbepaling ingevolge dit 
arti.kel niet kan teweegbrengen », ander
zijds, dat artikel 86 van het Verdrag 
« wederom het feit van ondernemingen 
en niet van een Lid-Staat bedoelt; dat 
een wettekst dus niet onder toepassing 
van het door artikel 86 van het Verdrag 
uitgevaardigde verbod kan vallen, al 
mocht hij de bedoelde abusieve hande
lingen van ondernemingen in de hand 
werken », en tenslotte, « dat voormeld 
artikel 58 evenmin de verwezenlijking in 
gevaar brengt van de doelstellingen van 
het Vetdrag en namelijk niet van het 
principe van een niet vervalste mededin
ging op de gemeenschappelijke markt, 



-492-
vermits het de fabrikanten en invoerders 
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 verval
ste 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 ondernemin
gen in de hand werken ,, (schending van 
aile in het middel aangeduide wetsbepa
lingen, 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 beto
gen dat het bestreden arrest niet 
zonder schending van de arti
kelen 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 abu
sieve handelingen van ondernemin
gen 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 bepa
ling 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 onver
enigbaar zou zijn; 

Dat echter, ingeval een nationale 
wettelijke of reglementaire bepaling , 

een misbruik van een machtspositie 
in bepaalde gevallen zou begunsti
gen 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 reglemen
taire bepaling - die uiteraard een 
onbeperkt aantal toestanden bedoelt 
en derhalve niet uitsluitend « be
paalde 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, verenig
baar is met het Gemeenschapsrecht, 
moet nagaan of - mede gelet op de 
b!7lemmeringen voor het handels
verkeer 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 verbodsbe
palingen 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 prij
zen ingevoerd door de besluitwet van 
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22 januari 1945, zoals deze is gewijzigd 
door de wetten van 23 december 1969 en 
30 juli 1971, 1, paragraaf 1, van het 
ministerieel besluit van 22 decem
ber 1971 houdende verplichting tot aan
gifte van de prijsverhogingen, paragraaf 
12 van het reglement gevoegd bij het 
ministerieel besluit van 22 januari 1948 
waarbij de accijnsheffing op gefabri
ceerde tabak wordt geregeld, zoals het is 
gewijzigd door het ministerieel besluit 
van 28 maart 1951, genomen ter uitvoe
ring 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 toege
voegde 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 fabrikan
ten · en invoerders van tabaksprodukten 
private bedrijven zijn en dat de Belgi
sche Staat hun geen bijzondere of uit
sluitende 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 ondernemin
gen 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 orga
nieke bepalingen, aan de fabrikanten en 
invoerders op aile gebieden, de tabak
:;;ector daarinbegrepen, onder voorbe
houd . van een ten deze niet bestaand 
programmacontract, toestaat hun prijzen 
vrijelijk vast te stellen, na aangifte van 
prijsverhoging, en hun oplegt de nor
male 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 verbrui
ker mag bepalen; nu de op het fiscale 
bandje voor tabakswaren vermelde prijs 
overeenkomstig die algemene reglemen
tering 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 ver
koopprijs aan de verbruiker moet zijn, 
de economische draagwijdte van deze 
bepaling, gecombineerd met het alge
meen prijzenstelsel, er integendeel op 
neerkomt aan de fabrikanten en invoer
ders 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, uit
gezonderd 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 uitslui
tende 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 verkoop
prijs aan de verbruiker vast te stellen, 
het arrest de gezamenlijke, in het mid
del 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 uit
sluitende 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 invoer
ders geen recht toekent « erga 
omnes de vaste prijs te bepalen », 
het deze wetsbepaling geenszins 
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schendt vermits het daaraan de 
juiste draagwijdte toekent met 
name « het invoeren van een regle
mentering die voor alle gelijksoor
tige ondernemingen geldt en krach
tens welke de op het fiscale bandje 
vermelde prijs verplicht zal zijn, 
zonder te bepalen hoe en door wie 
deze prijs zal worden vastgesteld »; 

W at het tweede onderdeel 
b~treft : 

Overwegende dat, in zoverre het 
onderdeel · aanvoert dat artikel 58 
van de wet van 3 juli' 1969 de andere 
in het middel vermelde Belgische 
wettelijke of reglementaire bepalin
gen · in zake prijzenreglementering 
zou schenden, het naar recht faalt 
vermits een Belgische wet vanzelf
sprekend van andere wettelijke of 
reglementaire bepalingen mag 
afwijken, en. dit geval die andere 
bepalingen niet schendt in de zin 
van artikel 608 van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

Overwegende dat, in zoverr.e het 
onderdeel schending aanvoert van 
artikel 90 van het E.E.G.-Verdrag, 
de fabrikanten en importeurs, 
bedoeld door artikel 58 van de wet 
van 1969, niet als houders van 
« bijzondere » of van « uitsluitende » 
rechten in de zin van bedoeld 
artikel 90, kunnen worden aange
merkt; 

Dat immers, voor eenieder, ook 
voor een detailhandelaar die zich 
als fabrikant of importeur van 
tabaksfabrikaten vestigt - en dus 
voor een onbepaalde groep van 
ondernemingen - de mogelijkheid 
openstaat vrijelijk een detailhan
delsprijs voor zijn produkten vast te 
stellen die lager is dan de verkoop
prijs van gelijksoortige concurre
rende produkten van gelijke kwali
teit en met dezelfde kenmerken; 

Overwegende overigens dat lid 3 
van artikel 90 bepaalt dat het aan 
de Commissie behoort , te waken 
over de toepassing van dit artikel 
en, voor zover nodig, passende 
richtlijnen of beschikkingen tot de 
Lid-Staten te richten; 

Dat geen van de onderdelen van 
het mid del kan worden · · aangeno
men; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3, a, 5, 
tw'eede lid, 30, 31, 32, 36 van het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Economi
sche, Gemeenschap, ondertekend te 
Rome op 25 maart 1957, en 1.1 van de 
Belgische wet van 2 december 1957 
waarbij dit Verdrag is goedgekeurd, 

doordat, om het verweer af te wijzen, 
waarbij eiseres in conclusie betoogde dat 
artikel 58 van de wet van 3 juli 1969 tot 
invoering van het Wetboek van de belas
ting over de toegevoegde waarde onvere
nigbaar is met het beginsel van het vrije 
verkeer van goederen en met het verbod 
van alle maatregelen van gelijh.e wer
king als kwantitatieve beperkingen, en 
om eiseres vervolgens op de vordering 
van verweerster, wegens schending van 
meergenoemd artikel 58, tot het stopzet
ten van de verkoop van sigaretten tegen 
een lagere. dan de op het fiscale bandje 
aangeduide prijs te veroordelen, het 
arrest, enerzijds, beslist, « dat artikel 58 
van het W etboek van de be lasting over 
de toegevoegde. waarde ,de afzetmogelijk
heden die ingevoerde produkten, bij 
ontstentenis van die maatregelen, op de 
binnenlandse markt zouden vinden, niet 
beperkt » op grond « dat zo bepaalde 
promotionele praktijken daardoor gehin-

. derd worden, deze hinder dezelfde is 
zowel voor inlandse als voor ingevoerde 
goederen » en, anderzijds, overweegt 
<< dat voormeld artikel 58 evenmin de 
verwezenlijking in gevaar brengt van de 
doelstellingen van het Verdrag en name
lijk niet, zoals hoger betoogd, van het 
principe van het vrije verkeer van goe
deren, vermits het de fabrikanten en 
invoerders van de Gemeenschappelijke 
Markt geenszins belet vrij hun goederen 
in te voeren », 

terwijl iedere handelsreglementering 
van een Lid-Staat die van die aard is dat 
zij de intracommunautaire handel recht
streeks of zijdelings, actueel of poten
tieel, kan belemmeren, een maatregel 
van gelijke werking als een kwantita
tieve beperking oplevert; de enkele 
omstandigheid dat een nationale maatre
gel geen discriminatoire werking 
behelst, in deze zin dat hij zonder 
onderscheid op de nationale en op de 
ingevoerde produkten wordt toegepast, 
niet pertinent is ten aanzien van de 
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kwalificering ervan als maatregel met 
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 natio
nale 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 ver
band 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 kwanti
tatieve 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 fabri
kant, respectievelijk de importeur, 
vrij gekozen prijsregeling, die ver
volgens krachtens een nationale 
wettelijke maatregel wordt omgezet 
in een stelsel van verplichte ver
bruikersprijzen en waarbij geen 
enkel onderscheid wordt gemaakt 
tussen nationale en ge'importeerde 
produkten, weliswaar normalerwijze 
uitsluitend gevolgen heeft voor het 
binnenland, het evenwel niet uitge
sloten is dat een dergelijke regeling 
in bepaalde gevallen een ongunstige 
invloed kan hebben op het intra
communautair 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 geko
zen 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 belem
meringen van fiscale aard die de 

sector van de betrokken produkten 
ongunstig bei:nvloeden - een derge
lijk stelsel van verplichte prijzen op 
zichzelf de importen tussen Lid
Staten al dan niet rechtstreeks, 
daadwerkelijk of potentieel kan be
lemmeren; 

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 tabaksfa
brikaten, voor de verkoop aan de 
verbruiker een vaste, door de fabri
kant 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 Lid
Staten toegepaste controlemetho
den, 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 beslis
sing - 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 afzetmogelijkhe
den die ingevoerde produkten, bij 
ontstentenis van de bij dit artikel 
getroffen maatregel, op de binnen
landse 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 verwezenlij
king van het vrij verkeer van goede
ren in gevaar brengt « vermits het 
de fabrikanten en invoerders van de 
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Gemeenschappelijke Markt geens
zins belet vrij hun goederen in te 
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 Lid
Staten toegepaste controlemetho
den, inzonderheid ter verzekering 
van de ontvangst van de op de 
kwestieuze produkten geheven be
lastingen - een maatregel van ge
lijke 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 Gemeenschappe
lijke Markt vrij hun goederen kun
nen invoeren en hun prijzen bepa
len, zonder te onderzoeken of 
bedoelde regeling al dan niet recht
streeks, 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 decem
ber 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 de
cember 1957 tot goedkeuring van even
genoemd 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 inwerking
treding 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 ver
biedt een bepaling in zijn wetgeving in 
te voeren of te handhaven, die de 
detaillisten van tabaksfabrikaten ver
plicht 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 
maximumkleinhandelsverkoopprijzen van 
hun produkten vrijelijk vaststellen, het 
hiera~m dadelijk toevoegt dat deze bepa
ling 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 betref
fende de belasting, andere dan omzetbe
lasting, op het verbruik van tabaksfabri
katen steurit op het beginsel van de vrije 
totstandkoming van de prijzen, en nu de 
communautaire wetgever een amende
ment heeft verworpen dat ertoe strekte 
in artikel 5.1. de term « de maxi
mumkleinhandelsverkoopprijzen 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 vastge
stelde prijs; het arrest, door het tegen
deel te beslissen, aile in het middel 
aangeduide wetsbepalingen, uitgezon
derd 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, betref
fende de belasting, andere dan 
omzetbelasting, op het verbruik van 
tabaksfabrikaten, verbiedt de Lid
Staten niet een wettelijke maatregel 
in te voeren of te behouden waar
door, voor ingevoerde of in het 
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binnenland geproduceerde tabaks
artikelen, 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 vast
gesteld »; 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. 

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 eise
res steunend op artikel 30 van het 
E.E.G.-Verdrag, ongegrond ver
klaart, 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 - Gelijklui
dende conclusie van de h. Dumon, pro
cureur.-generaal - Advocaten : mrs. 
Dassesse, Bayart. 

2" KAMER- 3 januari 1979 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPI~ (WET TQT) - COI\'!MISSIE 

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ, UIT
SPRAAK DOENDE OVER DE INVRIJHEIDSTEL
LING VAN EEN GEINTERNEERDE '- SAMEN
STELLING- BESL!SSING VAN: DE COMMISS!E 

1 o Nietig is de beslissing van de commis
sie tot beschermihg van de maat~ 
schappij, die uitspraak doet over de 
invrijheidstelling van een gei'nter
neerde, 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 gevange
nis te Jamioulx, welke vermelding het 
Hoi niet in staat stelt te toetsen of de 
commissie bij de beraadslaging en de 
uitspraak regelmatig was samenge
steld (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 voor
ziening wordt ingesteld voordat de 
eerste vooJoziening is verw01pen (2). 

(LEONARD) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den 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 Gerechte
lijk Wetboek : 

(1) Raadpl. Cass., 18 juni 1974 (A.C., 1974, 
1144). . •. 

(2) Cass., 2 juli 1951 (A.C., 1951, 650). 


