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1. Het Mgig:_he BuEg-~·~_lijJ~,_J:'[~~J?_()_~k.-,.-zoals de Franse Code

Civil en het Duitse B. G.B. overigens, vqor_4i~_:t:_g_e.en __uit..-::_
drukkelijke bepalinge11 . tot bescherming_ ya.n. "eer e!l goede
naairi_r'_ '(het recht op eer -vlordt echter vermeld in--ar:tlkel 5
~a;~de Duitse grondwet).
In meerdere continentale rechtsstelsels, anders dan in het
common law systeem (1), was men blijkbaar van oordeel dat
met een strafrechtelijke behandeling van deze problematiek
de gestelde vraagpunten doelmatig werden opgelost.
Waar dan toch eerbetwistingen aan de civiele rechter werden
voorgelegd, werden ze, zonder veel preciesering, naar de
onrechtmatige daad problematiek verwezen.
In de recente rechtsleer wordt de vraag naar de bescherming van de eer en goede naam in het privaatrecht verfijnder gesteld. Deze problematiek wordt er als een deelaspect
van de theorie der persoonlijkheidsrechten aangezien.
Aldus sluit
bij de initiale betekenis van
de romeinse ct1o 1n1nr1a
ie niet enkel de eer maar
een globale persoon lJkheidsbescherming beoogde (2).
Persoonlijkheidsrechten kan men algemeen omschrijven als
de fundamentele rechten die het individu tegenover de anderen kan doen gelden op de handhaving van de fysische,
psychische en morele integriteit van het lichaam, recht
op naam, eer, afbeelding, schriftelijk of op andere wijze
geregistreerde gemoedsuitrustingen; recht op beslotenheid
(3).

De juridische basis van de persoonlijkheidsrechten, die als
zodanig niet behandeld worden in het B.W., wordt' dan teruggevonden in een aantal zeer verspreide wetsartikelen(4).
Ook in de Verenigde Staten is de tendens te onderkennen
om "eerbetwistingen" in een ruimer perspectief op te stellen. Waar Prosser het recht op "privacy" (5) analyseert,
onderlijnt hij ondermeer dat "publicity which places
the plaintiff in a false light in the public eye" een inbreuk op deze privacy uitmaakt (6) •
. Eer en goede naam worden dus als een deelaspect van de
menselijke persoonlijkheid aangezien, persoonlijkheidssegment dat hesehermenswaardig is.
De juridisch - technische aanknopingsfactor tot bescherming van deze rechtsgoederen blijft nochtans artikel
1382 B. W., waarbij het onrechtmatig hand.elen civielrechtelijk- worat· g-e-sanctioneerd.
2. Anders dan de fysische kenmerken of de naam van een
persoon is de eer en de goede naam geen objectieve eigenschap van de mens.
r---~-----------
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Wie 4et heeft.over eer, aanzien, faam, reputatie, spreekt
over een waarde~~');àeel ,_-waarvan de laatste dimensie uiteindelijk s~bjectief· is.
De ~it0rechtsleer maakt hierbij een onderscheid tussen
de i~e en de externe eer van de persoon (7).
De interne eér slaat dan op de persoonlijke achting di~
men voor zichzelf heeft, het persoonlijk gevoel van eigenwaarde. In België is het gangbaar deze "Sefbst~achtung"
met de eer te vereenzelvigen (8).
·
De lexterne eer daarentegen, in Belgi~ ~erwoord onder het
begrip goede naam, beduidt het openbaair beeld dat de publieke opinie heeft t.a.v. iemand (faam, reputatie).
"Die Ehrej ist, objektiv, die Meinung Anderer von unserem
Wert, und subjektiv, unsere Furcht vor dieser Meinung"
(Schopenhauer) (9); de externe eer onderstelt een sociale,
maatschappelijke dimensie.
Dat de eer en goede naam uiteindelijk bapaald worden.door
een persoonliik.....Q.orçleel en door de mening van anderen, onc:fé;liTu--t-·de bij zondere delicaatbeid van het te beschermen
rechtsgoed. Een en ander wordt nog gecompliceerder doordat de reeds relatieve inhoudelijke gestalte van het eerbegrip sensu lato, daarbij nog wisselt naar tijd en ruim--tg.

Wat gisteren als een gebrek van een bonus pater familias
werd aangezien, wordt vandaag als een bijzondere hoedanigheid gekwalificeerd. Meer nog, binnen de openbare opinie
zelf, bestaat grote verdeeldheid over wat al of niet als
eervol moet aangezien worden.
Zoals openbare orde, goede zeden, fout is de eer een~~~-,,
ma~ief begrip waarvan de handhaving door--ciè gespletenheid,
d~ h~terogeniteit van de publieke opinie niet wordt vergemakkelijkt.
De Brusselse Rechtbank werd onlangs met dit probleem geconfronteerd; een maandblad had immers onder een fotografische afdruk volgende commentaar aangebracht:
"Ils n'ont que douze ans, certains plus et d'autres
moins. Taujours est-il que certains instituteurs ont
dit "Les Américains sant des as sas sins ,}es Vietcongs
sant des libérateurs, il faut que vous yeniez avec
nous à la manifest at ion pour la paix au Vietnam''. Est-ce
donc comme cela que nos enseignants éduquent et instruisent nos enfànts?
Va-t-on eneare tolérer longtemps le petit jeu qui se
déroule dans les écoles officieles et qui consiste à
faire circuler à la récréation des tracts communistes
chinois?

4

Exe.mple: M.D., de 1 'Athénée Royal d 'E., ancien membre
du service d'ordre des jeunes Gardes socialiptes, monte
la tête de ses élèves et leur fait les éloges de~
Al,hoewel de lofzang van Mao een gedraging is die niet eenste~ig.wor.d~j~gekeurd, toch is- naar het inzicht van de
rechtbank - een der ge lij-kè, overigep.§"~2niY.i.fi.ts..JJ.QJDmen.taar
beledigeird. z~ trekt immers de morele hoedanigheden in
twijTêT-d.ie een "goed" leraar in het "neutraal" onderwijs
dient te bezitten (10).·
1

Rekening houdend met deze relativiteitsrestricties, die een
louter dogmatische benadering van de beledigingsproblematiek
uitsluiten, mag gesteld worden dat de eer, het aanzien,
de persoonlijke en rriaatschappel[]kë waarèiTghëTabé'duiden
dt'é-een""·b"urgër ineeriSa!ri"erileving geniec··· He't ..ori.1'at'8~;;n:J.ijk
aantas-te-n , erv~ii~~I·s . . iiieC've·rari"fwoorcr:~. ~ ·3. Maar wanneer wordt de eer, de goede naam op onfatsoenlijke wijze aangetast? Bij de vrije opinievorming, eigen aan
elke democra"t-fsche rechtsstaat, moeten zekere normen worden nageleefd, zekere grenzen mogen niet ongestraft overschreden worden.
En een van deze normen is, aldus het Hof van~ artikel 1382 B.W.; de door de grondwet gewaarb~heden
beperken de werking van dit artikel niet (11).
Dit beduidt dat bij het maatschappelijk optreden men oog
moet hebben voor de eer en de goede naam van zijn medeburger; deze rechtsgoederen mogen niet op lichtzinnige
wijze in het gedrang worden gebracht.
Het spannin s eld tussen de eer en de vr1 e menin su1t1ng
k~~j;""_Y..Q,~ili~k tot u1t1,ng •.,..11 ae infg,_~.ät,ieverstr;.kking.
·I)è oordeelsvorm1ng "'61nnen de samenleving over iemands eer
geheurt na een informatieproces waarbij een aantal feiten,
hoedanigheden en kenmerken, aan de burger rechtstreeks of
onrechtstreeks worden kenbaar gemaakt.
Welnu men dient bij het verspreiden van .fe_1.·te. n en appreciaties over een persoon, die de humus uitmaken van een
eventueel te vellen waardeoordeel en dus van de eer, handelen zoals het een voorzichti~ en.bedachtzaam man, in die
concrete omstandigheden, betaamt (125.
~

l

De inhoudelijke gestalte van het eerbegrip in het privaatrecht heeft dus niet die preciese .t.,e.chpisc.he.stru.Q.&uur
di~ he,.S..,J.n.~he..t~-~ê.iiifiw.J;.Q,gek (art. 443 - 452), of in de
wetgeving op de persdelikten wordt toegekend. Heelzeker,
een strafrechtelijke inbreuk kan tevens als een burgerlijk
delikt aangezien worden en geeft aanleiding tot schade5

loosstelling hetzij voor de strafrechter na burgerlijke
partijstelling, hetzij voor de burgerlijke rechter.
~aar buiten deze gevallen blijft een oeverloos domein waar
bepaalde gedragingen als een civiele fout worden gekwalificeerd, zonder dat ze voor een strafrechtelijke beteugeling
in aanmerking komen (bijv. omdat de animus iniurandi ontbreekt). Ze impliceren een misbruik van het informatierecht
of van de vrije meningsvorming.
r\De grenzen van de eerbescherming kunnen vastgelegd worden
aan de hand van twee g~ote krachtlijnen. De juis't- of onjuistheid van de verstrekte eerkrenkende informatie
(objectiviteitscriterium) en het voor handen zijnde belang om waaracht~ge ~nformatie te verspreiden, respectievelijk kennis van te nemen (afwegingscriterium).
4. Vooraleer de privaatrechtelijke contouren van het eerbegrip verder te preciseren, moet onderlijnd worden dat -de·
uitgebreide bescherming van het privéleven een rechtstreekse
invloed heeft op de eerproblematiek.
Rechtspraak en rechtsleer zijn het erover eens dat, niettegenstaande het Belgisch B.W. - in tegenstelling met de
Franse Code Civil (13) -met zoveelwoorden geen recht op
beslotenheid erkent, ieder burger een persoonlijkheidsrecht heeft op privaatsfeer (14). Dit recht wordt o.m.
erkend in het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (IS).
be ommuring van het privéleven beduidt dat in beginsel geen
gegevens mogen geopenbaard worden die betrekking hebben op
de privaatsfeer.
Derhalve is het verspreiden van eerrovende geruchten of
feitelijkheden over iemands privéleven op zichzelf onrechtmatig. De vraag naar het krenkend karakter van de
al of niet valse informatie wordt niet eens gesteld.
Voor degene die zich beledigd voelt zal het volstaan erop
te wijzen dat de verstrekte inlichtingen zijn privaatsfeer
betreffen.
M.a.w. men kan het eerbegrip opsplitsen in "private" en
"openbare eer". De private eer kent een supplementaire
bescherming; ze kan - in de regel - het voorwerp niet uitmaken van een openbare discussie.
Deze "zwei - Welten - Theorie" (16) houdt een verregaande
rechtsbescherming in van de burger tegen de vermaatschappelijking van de privaatsfeer.
Anders dan in de Verenigde Staten wordt er in de meeste
West-Europese landen naar gestreefd de sociale betrekkin. gen niet met discussies over de private menselijke dimen\ 6
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sie te belasten (17).
Natuurlijk blijft de nevralgieke vraag gesteld welke de inhoudelijke gestalte is, de tonaliteit van het privéleven;
en of deze beschermingsregel geen uitzondering kent wanneer
het gaat om het verspreiden van "private" informatie i.v.m.
zgn. "openbare" figuren of gebeurtenissen waarvan de kennisneming door het openbaar belang is verantwoord.
Elders heb ik reeds uitvoerig op deze vraagpunten, o.m. aan
de hand van de door Hubmann uitgewerkte "Sphären- Theorie",
willen antwoorden (18). Het moge volstaan eraan te herinneren dat de verspreiding van gegevens die normaliter tot
de privaatsfeer van een publiek persoon of van een privaat .·
persoon die in een publieke gebeurtenis wordt betrokken,
verantwoord kan zijn wanneer het openbaar belang dit wettigt (afweging, in concreto, van het recht op informatie
en het recht op privéleven). Is dit het geval en zijn ~e
aan een eertoetsing toe, dan kan uiteraard de exceptie van
de private eer niet meer opgeworpen worden.

ä

I. Het objectiviteitscriterium.

5. Het in het gedrang brengen van de eer door het verspreiden
van onjuiste informatie, geeft,in beginsel aanleiding
{
tot privaatrechtelijke sanctionering.
Deze objectiviteitsverplichting geldt uiteraard enkel t.a.v.
feitelijkheden en niet tegenoyer waardeoordelen. De vrije
meningsvorming is immers grondwettelijk gewaarborgd; nochtans wordt misbruik van deze vrijheid gemaakt wanneer iemand in een Vä!s-ttaglicht wordt gesteld.
Het is niet altijd eenvoudig het feitenrelaas en het oordeel of de kritiek uit elkaar te houden; een bepaalde
weergave, de opmaak van het feitenpatroon kan reeds op
zichzelf een oordeel uitdrukken.
Men zal de naleving van de obj ectiviteitsverplicht,ing dan
ook telkens in concreto dienen te onderzoeken. Over{gens
is de omvang van deze verplichting niet in alle omstandigheden identiek.
6. Aan deze waarheidsverplichting tegenover de feiten wordt
streng de hand gehouden ten aanzien van historici.
Zoals het Franse Hof van Cassatie het steÏÜ:: ee~ historicus begaat een fout wanneer hij zich niet gedraagt als
een voorzichtig, onderlegd geschiedschrijver en bewust van
de objectiviteitsverplichtingen die hem deontologisch zijn
opgelegd (19).
Een en ander onderstelt een zekere volledigheid in de historische uiteenzetting.
7

Het systematisch negeren van bepaalde ernstige bronnen (20)
of het zich toeëigenen van zekere historische verdiensten
die iemand anders toekomen (21) is onrechtmatig. Het al of
niet aanwezig zijn van opzet is hierbij niet beslissend(22).
Vruchteloos zal men opwerpen dat de niet vermelde feiten
wel waren gekend maar dat men er geen belang aan hechtte.
-E--en--j-ui-s:te--.v.oor.lie-ht-ing __~@.~~t_el.L_d_e__y_e.rme-1-cLi~ bron-·-rrerrd"tectour---g·ezagvol-le. auj:_E:mrs wo-r~en bijggtrgden (23P
Door in een boek over verschiilend.e eëo.nomische theorie1ën
na te laten het werk van een economist te citeren, terwijl
een ander auteur wel wordt aangehaald die op latere datum
dezelfde stelling zou verdedigd hebben, wordt geen fout begaan omdat de juistheid van deze bewering zelfs voor ingewijden niet als evident voorkomt (24). De rechter zal zelf
geen oordeel vellen over historische twistpunten.
Wanneer een hoogleraar in een zeer korte tussenkomst op een
wetenschappelijk geneeskundig congres nalaat de naam te citeren van degene die zijn persoonlijke documentatie ter beschikking stelde, dan kan er geen fout aangewezen worden
gezien de materiële omstandigheden waarin deze mededeling
plaatsgreep (tijdsbeperking). Dit is des te meer het geval
daar de geschreven tekst van de mededeling, gepubliceerd na
het congres, de naam en de werken van eiser vermeldt (25).
De objecti,yiteitsplich~ zal de geschiedschrijver nochtans
geenszins beperken in de vrije appreciatie cie!'_feiten die
hij wenst- ·Ée behandelen, welke vorm deze beoordeling ook
aanneemt. Hij deelt kritiek en lof uit volgens zijn overtuiging of gevoelens; het is uiteindelijk de publieke opinie die over de waarde van deze vrij geformuleerde beschouwingen oordeelt.
Maar deze duiding is toch ergens werkelijkheidsgebonden.
Men kan een historicus niets verwijten wanneer hij stelt
dat GeorgeSand een vrij rumoerig liefdesleven kende; het
bean twoord_t aan de werk el ijkbeid (26). Maa,"f anderzijds -mag
hij zich niet zover- doo.r de fantasie laten meeslepen dat
hij een gewone flirt of oppervlakkige liefdesverhouding
omzet in een titel "De verkr'.ichting van ••• " (27).
Kategorieke bevestigingen (verrader, misdadig ••• ) moeten
door een verhelderende kommentaar worden glepreciseerd (28).
Wanneer in een werk over de eerste wereldoorlog de hoedanigheden van een groot militair leider worden beschreven
maar deze 'tekst wordt geÏllustreerd door een foto met een
onderschrift ("Plus de moustaches et d'ardeur que de tête")
die de analyse in feite tegenspreekt, moet de belediging
vergoed worden (29).
Men mag dus besluiten dat de geschiedschrijver volledig
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vrij is de feiten, waarvan hij de nagedachtenis wil vastleggen, te verslaan en te beoordelen. Zijn rechten zijn echter
beperkt door die van anderen; dit verplicht hem objectiviteit en onpartijdigheid na te streven. De eerste verplichting van een historicus is, naar Cicero, niets te durven
zeggen wat vals is (30).
7. Ook de auteur van een roman, film, T.V.-uitzending of
theaterstuk, die een geromanceerde weergave beoogt Y.an een
historisch verhaal, is in'. zekere mate aan de werkelijkheid
gebonden. Uiteraard moet ~ij het privéleven in acht nemen
van de personen die hij e~oceert, wanneer zij niet als
openbare figuren of als b~,trokken bij een openbare gebeurtenis kunnen aangezien woàlen (31) •
De aansprakelijkheid wordtlverder weerhouden wanneer het
historisch personnage derm~te is gedefigureerd dat zijn eer
of deze van zijn familie i4 het gedrang wordt gebracht (32).
Aldus wanneer in een roman \het einde van de oorlog wordt
beschreven waarbij, ondanks de gefingeerde plaats- en familienaam, een overleden burgiemeester kan worden herkend en
de aangehaalde aantijgingen: onjuist zijn (33).
1

Een opzienbarende betwistinlg werd onlangs aan de Parijse
rechtbank voorgelegd (34). Pe O.R.T.F. realiseerde een
T.V.-film die de heldhaftig~ houding van de militaire
school te Saumur, tijdens de veldtocht van 1940, in herinnering wilde brengen. Het was niet de bedoeling een historisch document samen te stellen maar enkel een dramatisch
en literair werk te creëren. De mengeling van werkelijkheiden fictie, waarbij het blazoen van "Les Cadets de Saumur"
zou kunnen besmeurd worden, werd in beginsel door de vriendenkring van deze school b~twist.
De rechtbank te iFarijs was!van oordeel dat bij een dramatisch verhaal het gebruik van geromanceerde elementen,
naast werkelijkheidsgegeveris, dient toegelaten te worden.
Nochtans werd de schrapping bevolen van een sequentie waarbij een officier een zweepslag toediende aan een soldaat,
terwijl ook voorbehoud werd gemaakt voor de politieke verklaringen van een der soldaten die een mogelijke desertie
lieten doorschemeren. De houding van de rechtbank die dit
literair un artistiek werk nog eens overdoet en daarbij
alles weert wat het glorierijk karakter van deze geschiedkundige episode in gedrang zou brengen, zonder dat een
persoonlijke eeraantasting kan aangewezen worden, werd vrij
kritisch beoordeeld (35).
De eeraantasting kan ook veroorzaakt worden door artistieke
die het res~ltaat (zouden) zijn van de verbeelding.
Opàat bij de creatie van een fictief personnage eerkrenking

~

aanwezig zou zijn, moet eerst en vooral een verwarring ontstaan tussen een levend of overleden persoon en de geëvoceerde figuur. Deze verwarring kan in het leven geroepen
worden door het gebruik van dezelfde naam (36).
Is de naam banaal dan kan slechts eeraantasting weerhouden
worden indien er analogie bestaat tussen het karakter, beroep, maatschappelijke rang of verblijfplaats. Gaat het om
een zeldzame naam dan kan het gebruik ervan, zelfs bij ontstentenis van analogie, aanleiding geven tot schadeloosstelling (37).
Meer zelfs, zonder aanwending van dezelfde naam is onrechtmatig handelen mogelijk wanneer het fictief personnage met
een levend of overleden persoon kan geÏdentificeerd worden (38).

Op de tweede plaats moet de verwarring schadelijk zijn;
met name moet de besproken figuur hatelijk~ belachelijk of
antipathiek worden voorgesteld (39). Tensl~tte moet de verwarring het gevolg zijn van een nalatigheid van de auteur
(40).
8. Zoals de historicus moet ook de t {}"utnali.S.~ich bij in..,.
formatieverstrekking maatschappelijk e oorlijk gedragen.
Men mag zijn objectiviteitsplicht t.o.v. de feitelijkheid
nochtans niet overspannen. De massamedia geven immers de
geschiedenis weer van dag tot dag; de journalist heeft niet
de mo~el ijkhei<:l om vo ~doend~ af stan~ ~men~ vä1:1 de ~-c~u-
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(42); meer bepaald moet hij de waarachtigheid van de door
hem beschreven feiten na~eurig toet!:~ (43).
Dit geldt ook bij het gewag maken van geruchten (44), bij
het doorgeven van een bericht van een persagentschap (45)
of bij het weergeven van een bepaalde eerrovende verklaring (46) •
.-Waar de journalist artikelen publiceert met een historische
achtergrond, dient hij de bronnen te consulteren; Eijn er
verschillende versies omtrent een historisch gebeuren voor
handen dan mag hij zich niet tot de weergave van één enkele
beperken (47).
·Een en ander geldt ook bij het opstel~en .:van een hio.&Ea_fische noot naar aanleiding van een overÎijden; met ob] ec··~-ti~ft~Tt- en gematigdheid moet de levensloop van de overledene worden geëvoceerd (48).
Is de eerkrenking het gevolg van een ontoelaatbaar gebruik
van fotografisch materiaal, dan wordt de eer hier voorafgaandelijk beschermd door het recht op afbeelding (49). In

beginsel is immers de fotografische reproductie van een afbeelding, zonder toelating van de betrokkene, onrechtmatig.
Uitzondering wordt gemaakt voor publieke personen of voor
private personen wanneer deze deelnemen aan een gebeurtenis
van openbaar belang of die in het openbaar plaats vindt.
Wordt aldus als een eerrovende inbreuk op het afbeeldingsrecht aangezien, het feit een artikel over prostitutie of
drugs te illustreren, zonder instemming, met een foto van
een vrouw die niets met de zaak te maken heeft (50); het
publiceren van een gedeeltelijk vervalste foto (51) of het
gebruiken van een filmsequentie in een T.V.-programma met
een totaal ander opzet zodat de acteur in een verkeerd
daglicht wordt gesteld (52). De objectiviteitsplicht tegenover de feiten heeft ook enige weerslag bij de rechtmatigheidstaetsing van de kritiek. Het is uiteraard ondenkbaar,
in een pluralistische maatschappij, de kritiek op zichzelf
aan een objectiviteitsproef te onderwerpen.
De juist- of onjuistheid van een waardeoordeel is een vraag
die het recht openlaat •. Dit sluit overigens aan bij de in
de Grondwet beschermde vrije meningsvorming.
Nochtans is het zo dat in de mate het waardeoordeel steunt
op feitelijke elementen, .de ingeroepen materieel vaststelbare feiten juist dienen te zijn. Door het verbinden van
de werkelijkheid met een'opinie mag de waarheidsverplichting tegenover de feitelijkheid niet ontlopen worden.
Het criterium van de kritiek in rem of in pe~sonam zal uiteindelijk niet afdoende zijn om de eerkrenking te bepalen,
zoals sommige rechtspraak meent (53).
Heelzeker, zoals hierboven uiteengezet, kent de private
eer èen bij zondere bescherming en mag onder de mom van
vrije meningsvorming het privéleven niet worden aangetast.
Maar daarnaast blijft de objectiviteitsplicht tegenover de
feiten ook nawerking hebben ten aanzien van de kritiek.
Aldus mag het waardeoor~~l J1ieJ:..,.,,~g"~~r'l~n-~e_t.-2~n
J~JsB-<informa.,tJe (54); men kan iemand die gedurende geruime tfJd en met succes de muziekak&demie heeft gevolgd
niet verwijten een muzikaal analfabeet te zijn (55).
Voor het overige wordt het eerrovend karakter van de kritiek aan de 'goede trouw van de criticus getoetst (56).
Het· is, zoals-he~e Hof-;;~ ~ë".i'~ie het formuleert,
de feitenrechter die i;-concreto zal moeten uitmaken wanneer de grens van het behoorlijk handelen wordt overschreden (57).
Dat bij het beoordelen ervan de rand van de subjectiviteit
wordt bewandeld en de tijdsatmosfeer determinerend werkt,
wordt áfdoende geillustreerd door de rechtspraak (58).
Zo is volgens het Duitse Bundesgerichtshof /de kritiek op
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een T.V.-omroepster waarbij wordt gesteld dat ze beter zou
optreden in een tweede rangsinstelling aan de "Reeperbahn"
en haar uitzicht kan vergeleken worden met dit van een domme gans, eerrovend (59).
De rechtbank te Antwerpen daarentegen meent dat de grenzen
van een behoorlijke kritiek niet worden overschreden bij
volgende komment-aar: " .• Het bekende wicht doet dat in
uitstekend A. B.N. · (Antwerps Boven Nederlands). Stuntelig,
idioot, onnozel, belachelijk, zielig ! Waaruit voor de zoveelste maal mag blijken, dat het volstaat, kop, poten en
oren te hebben, en-bepaalde geluiden te kunnen voortbrengen
om in de B.R.T. een eigen progranuna te krijgen ••• "(60).
9. De toepassing van de regel van de waarreidsgetrouwe informatie stelt zich ~-::~,~~t~a. h~-.c!;_,Jiome.inl ..Ya~~.
media.
Degene die een brief laat verspreiden met onjuiste en eerrovende inhoud is aansprakelijk (61); het afleggen, naar
aanleiding van een persgesprek met een journalist, van onjuiste verklaringen wordt als onrechtmatig aangezien (62).
Een van de zeldzame voorbeelden van de aantasting van de
interne eer van de persoon wordt teruggevonden in een uitspraak van de rechtbank te Brussel (63). In de briefwisseling tussen gewezen echtgenoten maakte de man gebruik van
bijzonder eerrovende bewoordingen (oneerlijkheid, hebzucht,
bedrog), die elke feitelijke grondslag misten. De eerkrenking werd weerhouden. Dat de objectiviteitsplicht bij de
niet-specialisten van de massamedia met de nodige gematigdheid dient gehanteerd te worden, is een vaststelling die
voortvloeit uit de algemene beginselen van de onrechtmatige daad.
De romeinse bonus pater familias, naar wie wordt gerefereerd wanneer het gedrag wordt getoetst van de schadeverwekker, heeft 1mmers geen vaste inhoud. Dit begrip modeleert zich naar de externe omstandigheden in dewelke de
betrokkene zich bevond (64).
«'·
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10. Uit wat voorafgaat moge blijken dat de formulering van
een objectiviteitsplicht tegenover de feiten de eerprobiemat iek reeds ge deel tel ijk uitklaart. Het--ve_r_s_pr_ei.den, op
welke wijze ook, van onjuiste gegevens die de eerkrenking
tot gevolg hebben is een handeling die privaatrechtelijk
wordt gesanctioneerd.

§ 2.

De Belangenafweging.

11. Eenmaal is uitgemaakt dat de weergegeven feiten waar12

heidsgetrouw zijn, stelt zich de vraag of de openbaarmaking
van deze gegevens gebillijkt kan worden. Het doorgeven van
hinderlijke maar juiste info]:'mc?,tie kan inuners in belangrijke
mate de eer, iemands aanzien aantasten.
;
Moet het recht op eer, in alle omstandigheden, wijken omdat
de informatie waarachtig is ? i
P..~~~~e~--~~:!-~~-~ t-.::~~~<;,~.:"".. oll,.J..u~.9JJn.a"t~~~-,y.e1!ii§.=IC<?..E=,<i~.._~~.r_1?,~§.çpe r-
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voorgelegde geval VQ~g~t. Door het conflict dat
ont~sfa'at:~rusSë;-"'""t';'ee rechtsgoederen die beiden beschermwaardig zijn, dringt dit vraagpunt zich op.
And~ dan de recente rechtspraak van het Supreme Court" in
de S (65), is men in België, Frankrijk en Duitsland overweg d van mening dat geen aigëmëiië.~vo'orrcaûg""·vá"'n..,,.'l1m:'~rce-eht
oP . . inf?rma~ie ... t.o.y!... -4~L:iii.i.Jiê:i'ÇJi~"t:wtn'f{'K:ail'''worä'ê1f";'f"o~egl~"'"·····
tftaà:;J:~- :be' rèë}1fër"' z'al door "balan~,i'~iïl''lûsseh~-·rré't:"'"Private
ee.rbelang en de vrije meningsvorming een oplossing moeten
vinden ( 66) •
Al gem_~e ~an _men ~tel ~eil:,,~~~,l;,,._""Q.êJ~"''v;,er.sp:~Z.eiden""vatL"Jui.s"te

r:
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Deze belangenafweging is een toetsingsmiddel voor de rechter maar tevens
een handelingscriterium voor de informatieverspreider.

12. Een eerste toepassing ..cv",an~-he·t ·afweg,ing.s..Ç!Jterium vindt
men bij het cpeoórdelen van de politJeke_ ~riti~ en beri chtg ev ing. -,z,~-~~--''b"iJ'"een'~gewoon"'~qû'tcÏ~;,~=;;~~Jt het
privéleven en de eer van degene die deelneemt aan het
openbaar leven in rechte beschermd.
t67). Maar de inhoud van de privaatsfeer wordt daarbij beperkt (68), terwijl een grotere tolerantie wordt toegestaan ten aanzien van de politieke polemiek. Een politicus
moet niet alleen zin voor staatsmanschap bezitten maar tevens beschikken over een groot incasseringsvermogen.
De democratische strijd om de macht ondersteltimmers dat
de openbare problemen met een zo groot mogelijke openheid
worden behandeld.
Aan de vrijheid moet voldoende lucht om te ademen toegemeten worden. Dat dit tot robuste, heftige, soms bijtende
uiteenzettingen aanleiding geeft, is inherent aan de democratie (69),. Hier kunnen de algemene vereisten van objectiviteit niet met dezelfde strengheid gesteld wor~en
(70}. De verspreiding van feiten of geruchten dient nochtans door het openbaar belang geschraagd te worden (71) ,,
Valse verdachtmakingen in verband met financiële praktijken
worden, in de regel, door de rechtspraak niet geduld (72)·.
De vraag naar de fatsoenlijkheidsgrenzen van de polemiek
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wordt bijzonder acuut bij verkiezingen, de hoogmis van een
parlementaire democratie. Door overptikkeligg van de strijdende opvattingen neemt de verkiezingsstrijd soms een passionele wending. Scherpe toon, afwezigheid van maat en
commentaar van slechte smaak, moeten niet al te letterlijk
geÏnterpreteerd worden (73). Een en ander wordt overigens
afgezwakt doordat de burger met het nodig sceptisme van de
overdrijvingen kennis neemt en naar het antwoord uitziet
(74). Alles dient beoordeeld te worden naar de toon die
aangeslagen werd in de concrete verkiezingsstrijd (75).
13. De publiciteit van de (ter-echtzitt'i~ge!i'a'er'hovel,l en
rechtbanken is grondwettell]k ·gewa:arborgd . .(ar.t.L·-96''G. W.)
(76). Dit beduidt dat de verspreiding van ~e aldus bekomen
gegevens, in beginsel, niet onrechtmatig i;s; het openbaar
belang primeert (77).
Het verslag van deze werkzaamheden moet nochtans d~. ~etroq~
weerg?,;Y~~".!JJ_tmak,.ei_l van de debatten of ge be~f)l~i~__sing,(7B • Niet
ä:Cfe-~ge tuig~~;T8-~·êu·;·-="Cfè'N"p1(~~Tào'oTêrr;·"'-"eîi''"'<fe--ürt·spraak dienen
daarbij letterlijk en in extenso weergegeven te worden (79).
De krachtlijnen, de algemene tonaliteit van het proces moeten echter in acht genomen worden (80). Aldus handelt men
onbehoorlijk door enkel het requisitorium van het O.M. weer
te geven samen met deze delen van het vonnis die nadelig
uitvallen voor de betichte (81). Het niet vermelden, zelfs
opzettelijk van de naam van een advocaat daarentegen maakt
geen fout uit (82).
Betwistingen kunnen ontstaan omtrent de grenzen van het
publicatierecht van gerechtelijke uitspraken en de commentaar bij dergelijke beslissingen (83). Artikel 97 G.W.
verantwoordt een vrije bekendmaking van alle gerechtelijke
beslissingen; het ~ubliee~en ervan is niet noodzakelijk
ondergeschikt aan een gerechtelijke machtiging (84).
Zelfs indien de rechter het verzoek tot publicatie van het
vonnis op kosten van de tegenpartij weigert, of ~nkel gedeeltelijk toestaat, kan nog tot bekendmaking worden overgegaan (85). Nochtans mag daarbij het informatierecht niet
misbruikt worden; de omstandigheden waarin een gerechtelijke uitspraak wordt doorgegeven kunnen aan de publicatie
een laakbaar karakter verlenen (86).
Dit zou het geval zijn voor een zeer laattijdige bekendmaking of voor het herhaaldelijk publiceren van dezelfde
uitspraak (87). De verhuurder die de veroordeling, die hij
heeft bekomen tegen een hu~rder, uithangt in het onroerend
goed begaat een fout (88). Tussen handelaars kan de publicatie van een vonnis of arrest, buiten de door de rechter
vastgestelde limites (bijv. door een reclamefolder, strooibriefjes • • • ), als een daad van oneerlijke mededinging
I

worden gekwalificeerd (89). Dit wordt bevestigd in artikel
20, tweede lid, van de nieuwe wet van 14 juli 1971 op de
handelspraktijken. Handelspubliciteit die vergelijkingen
inhoudt, die bedriegelijk of afbrekend zijn of die het
zonder noodzaak mogelijk maken een of meerdere handelaars
te indentificeren wordt verboden. En als handelspubliciteit
wordt elke informatie aangezien die wordt verspreid met de
rechtstreekseof onrechwtreekse bedoeling de verkoop van
een produkt of een dienst bij ·het publiek te bevorderen
(artikel 19).
De publicatie van rechterlijke beslissing~n in de vakpers
geeft geen aanleiding tot schadeloosstelling wegens eerkrenking (90). Ook de annotaties bij dergelijke uitspraken,
waarbij voor de duidelijkheid van de uiteenzetting meestal
de feiten worden gereconstrueerd, vallen onder dezelfde
regel. Nochtans zou men het de commentator ten kwade kunnen
duiden wanneer hij de feiten kwaadwillig vervalst of onder
de mom van vakkritiek één van de partijen wil schaden (91).
Volgens sommige rechtspraak is de uitgever verplicht melding te maken van het beroepsarrest dat een gepubliceerd
vonnis, met naamaanduiding der partijen, heeft hervormd,
wanneer één der partijen erom verzoekt (92).
Men mag dus besluiten dat publiciteit in verband met gerechtelijke terechtzittingen en uitspraken verantwoord is
in de mate deze informatie werkelijk een verlengstuk uitmaakt van de artikelen 96 en 97 van de Grondwet (openbaar
belang).
14. Het openbaar belang laat tenslotte ztjn: invle,e_çL gelden
ten aanzien vap de eertoetsing derce~ón~mis~'lle cln:forïÎiati~!
Bij de economische door~ichting van d~~-~aatschapp:l:f-m~-~-t "
een grote speelruimte worden toegewezen aan de meningsvrijheid (93).
De open discussie omtrent economische vraagpunten, die
overigens telkens een politieke dimensie hebben, is van
wezenlijk belang voor de goede werking van de democratie.
Daaruit mag niet afgeleid worden dat onjuiste verklaringen·
die de beroepseer in het gedrang brengen, d.w.z. de hoedanigheden die noodzakelijk zijn om een bepaald beroep uit
te oefenen, moeten geduld worden (94). Wanneer valse aantijgingen worden verspreid tegenover een titularis van een
vrij beroep (95) of de kredietwaardigheid van een handelaar
wordt betwijfeld is schadevergoeding verantwoord (96).
De Rechtbank van Koophandel te Antwerpen veroordeelde een
drukkerij die in een persmededeling had laten doorschemeren dat een vervalsing van obligaties slechts mogelijk was
geworden door de lage kwaliteit van het werk van het concurrerend bedrijf dat de obligaties had gedrukt (97).
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Evenmin kan dit een vrijgeleide Zl]n voor onrechtmatige
mededingingspraktijken tussen handelaars. De vermelding van
de naam van een mededinger en zijn corollarium, de vergelijkende publiciteit worden constant als onrechtmatig bestempeld (98).
Buiten het geval van wettige zelfverdediging, iedere ondernemer heeft immers recht op het behoud van zijn eigen
handelspotentieel, zijn afbrekende en juiste aantijgingen
ongeoorloofd (99).
Zoals hierboven reeds gesteld heeft. de wet van 14 juli 1971,
die de ethetisering van de handelspraktijken beoogt, deze
rechtspraak ten overvloede bevestigd (zie de artikelen 19
tot·21, artikel 54).
.
De rechtspraak poneert daarentegen duidelijk de voorrang van
het openbaar belang op de private eer, wanneer het werkelijk
gaat om economische berichtgeving buiten elke rnededingingssfeer. Dit komt zeer treffend tot uiting in de uitspraken
die handelen over het recht van de verbruikersunies om de
belangen van de consumenten door vergelijkend warenonderzoek te beschermen. De vergelijkende methode die de verbruikersorganisaties aanwenden voor de marktdoorlichting
wordt gebillijkt (100). Zij sluit aan bij het recht op vrij
onderzoek en vrije meningsuiting en wordt verzekerd door
een belangloze, onafhankelijke vereniging.
Maar ook hier blijft artikel 1382 B.W. corrigerend werken.
Bij voorlichting door een warentest moet de strikte objectiviteit worden verzekerd. De inlichtingen dient men te
verzamelen met de grootste omzichtigheid terwijl de controle ervan op scrupuleuze wijze en met behulp van de meest
ernstige onderzoekingsmetboden moet worden doorgevoerd (101).
Literaire of artistieke "vrijheid" is hier ongepast (102).
In feite is deze rechtspraak de bevestiging van de eertoetsing die aan de journalist wordt opgelegd bij financiële
of economische duiding (103).
15. Het criterium van de belangenafweging biedt ni~t dezelfde ..·_rechtsz~kerheid _ als .. h.~.t~21>jgçJ:Jyj_t:.e.useî:1~~:X::iurrî.
Hè.t bepafen'"Vah néf~'êor·recte evenwicht tussen de eerbescherming en het rechtrnatig belang van het publiek op informatie wordt nu eenmaal niet zo genakkelijk uitgetekend.
Het heeft nochtans het voordeel voldoende bewegelijk, dynamisch te zijn zodat .de rechter de concrete billijkheid in
het hem voorgelegde geval kan realiseren. Wlt kennelijk de
maat te buiten gaat moet niet geduld worden~
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§ 3.De Aanspraakgerechtigden en de vergoeding van de schade.
--c~~~~~~

16. Het niet-nakomen van de opgelegde rechtsplicht om de eer
van de rechtsonderhorige onaangeroerd te laten zal aanleiding geven tot schadeloosstelling (104). De schade bestaat
uit het nadeeL.~tç;t men o~Cl~~vi!ïät~"a~o~ de kren]c(~I1.!??. v.an zijn
rech'fma-t{g b~lang ~~~P- eê_r_ en ~foed'é ·n:aam"·" <fö"5Y~-'-·· '-~" _,~. "··--c ., __ _
Z"ê··"moer~in"oê~ncr.età··-·gewa'ard-eerd· worden en is de enige maatstaf van de schadeloosstelling (106).
Aan de zekerheid van de extral'~trimoniale..,.. ..E;çhade wordt niet
getwijfeld. Ze kan zich voordoe~ onder twee v~rmen: het leed
dat het slachtoffer ondergaat door de belediging en de zedelijke schade strictu ~door de aantasting van een moreel
rechtsgoed, de eer (107).
De beledigende briefwisseling aan een gewezen echtgenote,
waardoor een depressie in de hand wordt gewerkt, verantwoordt schadeloosstelling (108). Maar ook patrimoniale
schade kan door eerkrenking worden veroorzaakt. De publil catie van een vergelijkende warentest, die niet met de nodige voorzichtigheid werd opgesteld (109), of lasterlijke aantijgingen die een handelaar in het discrediet brengen (110),
beinvlo~den het zakencijfer. Meer algemeen zal eerkrenking
vermogensschade tot gevolg hebben wanneer het slachtoffer
een--beroep uitoefent, waarbij aanzien en faam een belangrijke rol spelen (111).
Het pr.ecie~b-.Z$.E2teR van de concrete eerschade is een delicate taak. De rechter houdt daarbij op de eerste plaats rekening met de publiciteitsdimensie van de eeraantasting. De
schade wordt anders beoordeeld bij eerkrenking door brieven
(112), door openbaarmaking van brieven (113), door vlug-.:~·"
schriften (114), of door de pers (115) en televisie (116).
Hierboven werd reeds aangeduid dat de persoonlijke vatbaarheid voor eeraantasting een beslissende rol speelt bij de
foutafweging (zie nr. 11 e.v.). Het verspreiden van juiste
informatie in het openbaar belang is verantwoord. Openbare
figuren moeten beter bestand zijn tegen beledigingen dan
wie ook; de objectieve doorlichting van economie en handelsleven dient geduld te worden. Maar deze factor laat ook nog
nawerking voelen bij de schadebegroting. De ongunstige persoonlijke of maatschappelijke weerslag is immers zeer gedifferentieerd naargelang de persoon die aangevallen wordt.
Krenking van private of openbare eer, daarin begrepen de
beroepsfaam, leidt tot een anders te waarderen schade (1 17).
Ook de graad van eeraantasting moet daarbij verrekend worden
(118). ~anzien en de persoonlijke houding van de schade-
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verwekker is een volgend element die de schadebegroting kan
beÏnvloeden (119). Heeft hij, na de eeraantasting, zelf onmiddellijk een correctie aangebracht, dan kan de rechter dit
vrijwillig eerherstel in rekening brengen (120). Het gebruik
van het wettelijk recht op antwoord (wet van 23 juni 1961)
houdt nochtans geen afdoende herstel in van de schade. Het
is niets anders dan de naleving van een wettelijke verplich'ting opgelegd in perszaken (121). De vergoeding van de door
eerkrenking veroorzaakte schade wordt geenszins ondergeschikt
'~an de voorafgaande uitoefening van het recht tot antwoord
( 122) •
I

De hier omschreven richtpunten, die de rechter dienstig kunnen zijn bij de begroting van de eerschade, illustreren duidelijk dat dit alles tot de beoordelingssteer der feiten
behoort.
I
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17. Eenmaal de zekerheld van de ge~den scpade werd aangetoond, moet het geleden nadeel volledig he!,ê"t~lc:l worden.
Schadeloosstelling is immers nie"'Fs~'äïlä'ê'r'"s='da~ de benadeelde
zo goed mogelijk in de toestand brengen~ waarin hij gebleven of gekomen zou zijn, indien de onrechtmatige daad niet
was verricht, en dit ten laste van de aansprakelijke of
voor diens rekening (123).
Schadeloosstelling in specifieke vorm, d.w.z. aangepast aan
de aard van de schade, moet hierbij voorrang hebben (124).
De meest adequate herstelvorm, m.n. het intrekken van de
geuite beledigingen of de persoonlijke verontschuldiging,
kail. in rechte niet afgedwongen-worden ("amende honorable")
(125). Het principe van de persoonlijke vrijheid heeft
voorrang op dit van de juist passende herstelplicht.
Bij gebreke daarvan wordt dan beroep gedaan op de daarbij
'dichtst aanleunende specifieke vorm, de Pt1blicatie van het
vonnis op kosten van de schadeverwekker (126). Dit is uiteraard ag.ngewezen wanneer aan de eerkrenking grote ruchtbaarh~Jd ~erd gegeven ( 12 7).
De bekendmaking van de uitspraak in het blad van de aansprakelijke, al of niet onder de titel "Gerechtelijk Eerherstei",
eventueel op dezelfde plaats, in hetzelfde lettertype en
met dezelfde omlijsting als het eerrovend artikel, maakt
een passend herstel uit (128). Gebeurlijk kan daaraan nog
een geldelijke compensatie worden toegevoegd. De rechter
kan ook de publicatie bevelen in andere bladen op kosten
van de veroordeelde; in dit geval zijn de andere uitgevers,
die geen partij zijn in het geding, nooit tot de bekendmaking gedwongen (129). De rechtbank kan de openbaarmaking
tevens beperken tot het beschikkend gedeelte van het
/-.~~--·.
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vonnis (130) of tot een rechtzetting die in het beschikkend
gedeelte van het vonnis wordt omschreven (131). De kosten
zijn in elk geval verhaalbaar op voorlegging van de factuur
of het kwijtschrift (132). Uiteraard wordt een termijn bepaald binnen dewelke de publicatie doorgang moet vinden.
Een verkaapsverbod of de vernietiging van lasterlijke publicaties is mogelijk (133). De schrapping kan bevolen worden van eerrovende passages uit een T.V.-film (134) of uit
een boek ( 135); bij niet-naleving kan beslag toegelaten ..
worden (136).
Subsidiair kan de rechter een geldsom als schadeloosstelling opleggen wanneer het herstel in specifieke vorm niet
mogelijk is of de schade niet passend vergoedt (137). Een
financiële vergoeding wordt tevens uitgekeerd als de meest
adequate compensatie voor het--geleden patrimoniaal nadeel.
Deze schade is meestal voor geen nauwkeurige begroting
vatbaar zodat de schatting ex aequo et bono zal gebeuren
( 138).
De rechter mag aldus samen met de specifieke schadeloosstellingsvormen, de schadevergoeding bepalen waartoe de aansprakelijke gehouden zal zijn bij niet naleving van de opgelegde verplichtingen (139). Het is nochtans niet toegelaten dat deze veroordeling het karakter zou aannemen van
een dwangsom (140).
Dit beduidt dat de verplichting tot het betale.n van een
geldsom, per dag berekend, wegens het niet of het niet
tijdig uitvoeren van de veroordeling tot doen of' laten,
verantwoord is wanneer dit we~kelijk tot schadeloosstelling
strekt (141). Deze schadeloosstelling moet evenredig zijn
aan het werkelijk nadeel dat uit de inbreuk op het bevel
of het verbod door de benadeelde geleden wordt (142).
18. Wie een rechtmatig belang heeft op eerbescherming beschikt over een vordering tot herstel van de zekere schade
die hij persoonlijk heeft ondergaan (143). Deze vordering·
wordt uitgeoefend tegen de aansprakelijke of tegen degene
die voor hem moet instaan. Ze kan door de erfgenamen van
het slachtoffer worden voortgezet of zelfs voor het eerst
worden ingeleid, wanneer de eerbetwisting plaatsgreep tijdens het leven van de overledene (144}.
Aangenomen wordt dat verwanten ook nog kunnen optreden bij
eeraantasting van een reeds overleden familielid. In dit
geval dienen zij nochtans te bewijzen dat zij door terugkaatsing persoonlijk schade hebben geleden naar aanleiding
der eerrovende krenking van de nagedachtenis (145). Dat
een rechtspersoon, zoals een natuurlijke persoon, in zijn
eer kan worden gekrenkt is niet betwist .( 146); dit doet
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in beginsel geen afbreuk aan de eventuele eervordering van
de leden van de groepering (147). Zij kunnen persoonlij~
eerschade lijden samen met of doorheen de groep of door
terugkaatsing (148). De onrechtmatige daad treft in dit geval verschillende vermogens.
Nochtans moet worden vermeld da't voor de belangen- of
ideeëngroeperingen, ontstaan uit privaatinitiatief, controverse bestaat of ze werkelijk bevoegd zijn om de betrokken
belangen te vertegenwoordigen (149). Kan een private beroepsvereniging, die niet alle beoefenaars van het beroep
omvat, optreden bij eerkrenking van het beroep? Kan een
weerstandvereniging of een vereniging van oorlogsslachtoffers een eis instellen wegens eerkrenking van het "verzet"
of van een "ras"? In de Franse rechtspraak zijn uitspraken
aan te duiden in tegenstelde zin (150). Volgens Ronse zal
moeten nagegaan worden of de vereniging voldoende representatief is (151). Verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid
kunnen, qualitate qua, geen eerherstel vorderen. Ten aanzien van hen is de schade niet persoonlijk (152). De leden
van de vereniging kunnen wel optreden indien ze kunnen
aantonen persoonlijk schade te hebben geleden door de eeraantasting van de vereniging (153).

§

4.

De Behandeling van de Burgerlijke Vordering tot
Eerherstel.

19. De behandeling van de burgerlijke vordering tot ee.rherstel is onderworpen aan het gemeenrechtelijk procesrecht.
Nochtans moet daarbij gewezen worden op de mogelijke weerslag van de artikelen 443 e.v. S.W. en artikel 18 van de
<';rondwet.
20. Eerkrenking kan het gevolg Z1Jn van een strafrechtelijke inbreuk (art. 443 e.v. S.W.); indien de burgerlijke
vordering wordt uitgeoefend voor de strafrechter is het
strafprocesrecht van toepassing. Wordt de civiele vordering
die uit het misdrijf voortvloeit voor de burgerlijke rechter ingeleid, dan moet deze met de openbare orde regelen
van art. 443 e.v. S.W. rekening houden. Meer bepaald dient
de aldaar omschreven bewijsregeling van laster en eerroof
gevolgd te worden (154).
Nochtans wordt aangenomen dat de specifieke bewijsnormen
die verwoord zijn in het decreet op de pers van 20 juli
1831 (zie bijv. artikel 7) enkel relevant zijn bij een
repressieve behandeling van de eeraantasting (155).
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De invloed van artikel 443 e.v. S.W. op de burgerlijke vordering impliceert vervolgens dat welke kwalificatie de partijen aan hun vordering ook geven, de rechter ambtshalve
de aard zal dienen te bepalen van het schadeverwekkend
feit (156).
Tevens moet onderlijnd worden dat de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf na 5 jaar verjaart, zonder
dat ze echter kan verjaren vóór de strafvordering (artikel
26 en 28 van de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering).
Tenslotte laat het strafrechtelijk karakter der feiten een
eventuele veroordeling toe tot lijfsdwang (wet van 27 juli
1871) (157).
21. Artikel 18 van de Grondwet heeft voor de persmisdrijven
o.a. bij laster en eerroof door middel van pers, het beginsel van de successieve of getrapte verantwoordelijkheid in
het leven geroepen.
Wanneer de auteur bekend is en zijn woonplaats in België
heeft, kunnen de uitgever, de drukker of de verspreider
niet vervolgd worden. Is de auteur niet bekend of heeft hij
zijn domicilie niet in België, dan komt de drukker aan de
beurt, enz.
De verspreider wordt gedekt door de drukker, de drukker
door de uitgever, de uitgever door de auteur (158).
Volgens een praktisch eenstemmige rechtspraak en rechtsleer vindt deze rechtsregel toepassing bij de behandeling
van de burgerlijke vordering, zelfs wanneer de laster of
eerrovende persaantijging geen misdrijf uitmaakt (159).
Naar het inzichtvan Dalcq daarentegen is de werking van ar~
· tikel 18 G.W. artikel 1382 B.W. niet tegenstelbaar in het
geval geen misdrijf kan weerhouden worden (160).

§ 5.

Besluit.

22. Wat voorafgaat illustreert ten overvloede de bijzondere
delicaatheid van de eertoetsing.
De relativiteit van het eerbegrip, het belang van een vr~Je
openbare meningsvorming, de betekenis van de massamedia,
zijn zovele factoren die deze problematiek beslissend beinvloeden.
Het komt er tenslotte op aan het correcte evenwicht te bepalen tussen het belang van· de burger op eerbescherming en

c~:D

---

~ ~---

--

-~

--..."....".----.-,

------.,-

het rechtmatig belang van het publiek geÏnformeerd te worden,
De vraag wanneer de verspreiding van juiste maar eerrovende
gegevens kan gebillijkt worden, m.a.w. waar en hoe de grenzen van het rechtmatig openbaar belang moeten getrokken
worden, is uiteindelijk eerder een vraag van maatschappelijke waarden dan wel van wetgevingstechniek.
Is men bereid een dergelijk klimaat in onze samenleving te
handhaven, dat de eerbescherming een beperking van de vrijheid van meningsuiting verantwoordt? Zit deze wil voor dan
kan, m.i. aan de hand van de bestaande wetgeving faam en
reputatie doeltreffend afgeschermd worden. Daar deze te~
dens in verwante sectoren te onderkennen is, bijv. bij de
bescherming van het privéleven en bij de reglementering
van de werking der databanken, kan de steller van deze hopen dat dit advies niet tot "rechtsgeschiedenis" zal worden
herleid.
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Antwerpen, 23 december I971, niet gepubliceerd.
(73) Brussel, I6 juli I913, P.P., I9I4, nr. 277; -Luik,
23 mei 1930, Jur.Liège,~I, I48; -Gent, 11 juni
193I, P.P., I93I, nr. 30I;- Leuven, 3 mei I9I3, P.P.,
19I3, ~603; -Aarlen, 6 januari I9I4, P.P., I9~
nr. 8I7; -Marche, 7 juli I939, Bull.Ass::-ï940,blz.
53; - Mons, 5 oktober I95I, R.G.A.R., I952, nr. 4948;
Brugge, 2 mei I972, niet gepubliceerd; - zie ook:
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(79)
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(85)
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DALCQ, R.O., o.c., I, nr. 1271;- DUPLAT, G., o
blz. 345; - POIRIER, P., o.c., nr. 170 e.v.
SCHUERMANS, H., o.c., blz-.--160-163.
Bergen, 5 oktoberl951, R. G. A.R., 1952, nr. 4948\ /:
- Brugge, 2 mei 1972, niet gepubliceerd; - SCHUEffi
H., o.c., blz. 153.
Wannë;r de openbaarheid gevaar oplevert voor de openbare orde of de goede zeden kan de toegang tot de
rechtszaal aan de pers en het publiek nochtans ontzegd
worden (art. 96 G.W.). Zie ook artikel 6 van de Europese Conventie van de Rechten van de Mens, art. 1270
van het Gerechtelijk Wetboek en art. 80 van de Wet op
de Jeugdbescherming.
DALCQ, R.O., o.c., nr. 1258; - DUPLAT, G., ~·,blz.
259 e.v.; - POIRIER, P., nr. 180 e.v.
Brussel, 3 mei 1933, P.P., 1933, nr. 339.
Rb. Brussel, 19 mei 1965, J.T., 1965, 601.
DUPLAT, G., o.c., blz. 261-.-Rb. Brussel,~ mei 1965, J.T., 1965, 601; -zie ook:
Verviers, 1 april 1903, c1o;8 en Bonjean, 1903, 704;
- Hrb. Kortrijk, 12 oktober 1929, R.G.A.R., 1930, nr.
559;- en verder: DUPLAT, G., o.c., blz. 262;- POIRIER,
P. , o.c. , nr. 195.
-Cass:-fr. civ., 17 juli 1953, Q., 1954, 553, met noot
J. Carbonnier.
Zie daarover: VAN BUNNEN, 1., La publication des jugements et arrêts, J.T., 1957, blz. 581 e.v., voornamelijk vanaf nr. 30-.--Hrb. Brussel, 4 juli 1931, Jur. Comm. Brux., 1932, 38;
- Hrb. Brussel, 14 mei 1966, R.G.A.R., 1967, nr. 7.756;
- DALCQ, R.O., o.c., nr. 1263; - POIRIER, P., o.c.,
n r • 18 8 e . v • ; - SCRUERMANS , H. , o . c • , I , b 1 z . 125 ;
-en ook: MAZEAUD en TUNC, o.c.,~ nr. 519.
Gent, 28 november 1928, J.T-.-,-1929, 311;- Hrb. Bergen,
14 april 1891, P.P., 189l,nr. 1073;- Vred. Brussel,
5 juli 1912, J.r::-1913, 68; -vgl. met: Brussel, I
juli 1903, Jur:-comm. Brux., 1903, 375s - zie ook:
DALCQ, R.O., o.c., nr. 1263;- DUPLAT, G., o.c., blz.
273; -VAN BUNNEN, 1., art. cit., l.c., nr.~.
Bergen, 20 december 1877, B.J., 1878, blz. 30;- Hrb.
Brussel, 9 febr. 1911, Jur-:-Gomm. Brux., 1911, 411;
- Hrb. Brussel, 4 juli 1931, Jur. Comm. Brux., 1932,
38; - Vred. Vilvoorde, 15 november 1937, R.W., 1937,
492; - Hrb. Brussel, 14 mei 1966, R.G.A.R::-1967, 7,
756. Zie ook: Parijs, 12 december 1956, J.C.P., 1957,
II, 9. 702; - Parijs, 20 maart 1956, J .e.P., 1956, II,
9.449; -Parijs, 22 oktober 1957, Ga~l., 1957,
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(87)
(88)
(89)
{90)

(91)

(92)
(93)
(94)
(95)
(96)

(97)

(98)
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II, 396; - Parijs, 14 februari 1958, Gaz. Pal., 1958,
I, 170; - Trib. gr. inst. Sel.ne, 19 april 1967, Q_.,
1968, 253, met noot P. Voirin.
DUPLAT, G., o.c., blz. 271-272; -VAN BUNNEN, 1., ~·
cit., 1. c.,
31.
Cass. ~civ., ·24 mei 1962, D., 1962, Somm., 134.
Hrb. Brussel, 14 mei 1966, R.~.A.R., 1967, 7.756;- zie
ook: Rb. Brussel, 19 mei 1965, J.T., 1965, 601; POIRIER, P. , o. r;. , nr. 19 2.
-DALCQ, R.O., ~'nr. 1263bis;- vgl. met: Brussel,
23 juni 1959, Pas., 1959, II, 185: geen recht van antwoord. Over de~scherming van de privaatsfeer in dit
verband: BLIN, H., Publication des dêcisions de justiceet atteinte à l'intimitê de la vie privée, J.C.P.,
1972, I,~.
Parijs, 12 december 1956, J.C.P., 1957, II, 9.702,
Rev. Trim. Dr. Civ., 1957,~ 111, nr. 15, noot
Mazeaud; - dit arrest werd bevestigd door: Cass. fr.
crim., 16 oktober 1968, Rev. Trim. Dr. Civ., 1969, blz.
570, nr. 5, noot Durry; - Trib. gr. inst. Seine, 19
april 1967, D., 1968, 253. met noot P. Voirin
Dezelfde reg;l geldt voor de commentaar van een journalist: Parijs, 20 maart 1956, Gaz. Pal., 1956, I, 395;
Rev. Trim. Dr. Civ., 1956, blz. 523,nr. 16 noot Mazeaud.
Trib. gr. inst. Seine, 19 april 1967, D., 1968, 253,
met noot P. Voirin.
KtlBLER, F., Wirtschaftsordnung und Meinungsfreiheit,
1966, blz. 22 e.v.; - MAASS, H.H., o.c., blz. 146.
Zie daarover: DUPLAT, G., ~·, blz:-290 e.v.
DALCQ, R.O., o.c., I, nr. 1267-1268, met de aldaar besproken rechtspraak;- DUPLAT, G., o.c., blz. 301 e.v.
DALCQ, R.O., o.c., I, l.c.,; - DUPLAT, G., o.c., blz.
292 e.v.; -zie ook: Parijs, 7 juli 1937, D.H., 1937,
490; - Trib. gr. inst. Parijs, 16 december-r967,
J.C.P., 1968, IV, 84;- Trib. gr. inst. Parijs, 26
april 1968, D.S., 1969, 19.
Hrb. Antwerpen. 19 juni 1970, R.W., 1970-71, 715-716.
SWENNEN, H., en VEROUGSTRAETEfî{'roniek van Rechtsleer
en Rechtspraak betreffende het Belgisch economisch
Recht, S.E.W., 1971, blz. 566-67; -Brussel, 2 februari 1897, Pas., 1898, II, 108; -Brussel, 2 november
1966, onuitgegeven; -Brussel, 16 oktober 1969 (twee
uitspraken) (motieven), J.T., 1970, 153 en 155;- Rb.
Antwerpen, 27 april 1905:-Pas., 1906, III, 137; -Rb.
Brussel, 20 juli 1967 (twe~itspraken) (motieven),
J.T., 1967, 558 en 668; - Juris Classeur Commercial,
Tw. Concurrence dêloyale, XXV, blz. 21; - MOREAU, A.,

m.

La concurrence illicite, nr. 208
(99) SWENNEN, H., en VEROUGSTRAETE, o.c., l.c.,- Voorzitter
Hrb.~,\Brussel, 31 december 1969,BR H-:-1970, 253.
(100)Ifru~sel, 25 juni 1969 (twee uits~raken), J.T., 1970,
153 en 155; R.G.A.R., 1970, 8440; -Rb. Brussel, 20
juli 1967 (twee uitspraken), J.T., 1967, 558 en 668;
-zie ook: MAASS, H.H., o.c.,~z. 144. Vergelijk
nochtans met: Hrb. Brussel, 27 juni 1962, J.T., 1962,
662, waar ten aanzien van een uitgever van~n industriële gids een restrictiever standpunt wordt ingenomen.
Zie verder: Cass. fr. civ., 3 december 1968, ~.,
1969, 15.787, met noot R.L.
(101)Voor een commentaar bij de onder vorige voetnoot geciteerde rechtspraak, zie ook: : SWENNEN. R., en
VEROUGSTRAETE, art. cit., blz. 568.
(102)Rb. Brussel, 20 juli 1967, J.T., 1967, 558.
(103)Parijs, 16 juni 1960, D., 1961, 200, met noot Piere
Mimin; - Parijs,12 februari 1962, D., 1962, Somm., 55;
- Trib. gr. inst. Seine, 12 maart Ï966, D.S.:-1966,
Somm., 98; - DALCQ, R.O., o.c., I, nr. 1278 en 1278
bis; - MAZEAUD en TUNC, o.c.; I, 515-5; - zie ook nog:
Trib. gr. inst. Parijs, 8 juli 1970, D.S., 1972, 88
met noot Jean-Claude Fourgoux.
--(104)Zie daarover: RONSE, J., A.P.R., Tw. Schade en Schadeloosstelling, nr. 1204 e.v.
(105)Vgl. RONSE, J,, o.c., nr. 22.
(106)RONSE, J., o.c.
230 e.v. en nr. 1210.
(107)RONSE, J., o:ë., nr. 1208; - zie ook: NUYTINCK, J.,
Een broze waarde: de eer en de goede naam, R.W., 196162, 620.
(108)Rb. Brussel, 21 mei 1969, niet gepubliceerd.
(109)Brussel, 25 juni 1969, J.T., 1970, 153;- Rb. Brussel,
20 juli 1967, J.T., 196~558;- vgl. met: Rb. Brussel,~
24 februari 1960, J.T., 1960, 507.
(I 10)Trib. gr. inst. Parijs, 26 april 1968, J.C.P., 1969,
II, nr.· 15.841; - zie ook: Hrb. Brussel~mei 1966,
R.G.A.R., 1967, 7. 756: onrechtmatige publiciteit door
verspreiding van een gerechtelijke beslissing; - en,
Rb. Brussel, 24 februari 1960, J.T., 1960, 507.
(111)RONSE, J., o.c., nr. 1207; - zi;-äok: Rb. Brussel,
8 april 196~J.T., 1963, 403 (advocaat).
(1 12)Rb. Brussel, 2~ei 1969, onuitgegeven.
(11'3)Rb. Brussel, 28 mei 1969, onuitgegeven.
(114)Brussel, 8 oktober 1952, R.W., 1954-55, 1300;- Rb.
Antwerpen, 28 december 195Ï~ R.W., 1954-55, 1304.
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(115)Zie bijv. : Rb. Brussel, 24 februari 1960, J.T., 1960,
507; -Rb. Brussel, 8 april 1963, J.T., 196~403;
-Rb. Antwerpen, 23 december 1971,~uitgegeven;
Trib. civ. Saint-Nazaire, 11 juli 1950, D., 1951, 195;
- Trib. gr. inst. Parijs? 26 april 1968,-D.S., 1969,
19. Het aantal lezers speelt daarbij een rol: Brussel,
25 juni 1969, J.T., 1970, 153; - Trib. gr. inst. Seine,
19 april 1967,~, 1968, 253.
(II6)Trib. gr. inst.-Parijs, 15 juni 1970, J.C.P., 1970,
II, 16.550.
-( 1 17) DUPLAT , G. , o • c. , b 1 z • 3 9 5 e. v • ; - RON SE , J • , o • c. ,
nr. 1210 e.v7- SCHUERMANS, H., o.c., II, blz-:68 e.v.;
- zie de rechtspraak geciteerd onder de vorige voetnoten van dit nummer.
( 118) SCHUERMANS, H. , o.c. , II, blz. 68.
(II9)SCHUERMANS, H., ~., l.c.
(120)Rb. Brussel, 11 decemb~1895, P.P., 1886, nr. 151;
- Rb. Brussel, 2 maart 1898, Pa~ 1898, III, 224;
-Rb. Brussel, 4 mei 1910, P.~ 1910, nr. 994; -Parijs, 24 juni 1925, D.H., 1925, 634;- zie ook: DUPLAT,
G., o.c.,blz. 400; - POIRIER, P., o.c., nr. 700;
-RONSE, J., o.c., nr. 1217 en 121s;-- SCHUERMANS, H.,
o.c., II, blz:-54-55.
Vgl. met : Trib. gr. inst. Parijs, 12 juli 1972, Le
Monde, 1972, 17 (vermindering van de schade); - Trib.
gr. inst. Parijs, 27 februari 1969, D.S., Somm., 62
(geen vermindering) •
--- ---(12l)Rb. Brussel, 8 april 1963, J.T., 1963, 403; - DALCQ,
R.O., o.c., I, nr. 1282; - DUPLAT, G., ~·'blz. 402;
- MAZEAUD en TUNC, o.c., I, nr. 515-6;- RONSE, J.,
o.c., nr. 1219; SCHUERMANS, H., o.c., II, blz. 55.
Over het recht van het antwoord zelf: CALLEWAERT, W.,
Het recht tot antwoord, R.W., 1961-62, 241 e.v.;
- EECKHOUT, J., La loi d~3 juin 1961, relative au
droit de rêponse, J.T., 1962, 597; MAST, A., Vrijh~id
van Drukpers, nr. 56 e.v.; - NUYTINCK, J., art. cit.,
l.c., 625.
(122)Rb. Brussel, 19 mei 1965, J.T., 1965, 601; -zie artikel I van de wet van 196F"Onverminderd de andere
rechtsmiddelen .•• ";- verder: CALLEWAERT, W., art.
cit., l.c., 245;- DUPLAT, G., o.c., blz. 402;--~CHUERMANS, H., o.c., II, blz:-55.
(123)RONSE, J., o.c., nr:-220;- zie ook nog: DALCQ, R.O.,
o.c., II, n~138 e.v.; - MAZEAUD en TUNC, o.c.,
III, nr. 2.332 en 2.360 e.v.
--(124)RONSE, J., o.c., nr. 278, met de verwijzingen aldaar;
- zie ook: DALCQ, R.O., ~·, II, nr. 4154 e.v.
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(125)RONSE, J., o.c., nrs. 288, 681 en 1216; -zie ook:
DALCQ, R.o.:-;.c., II, nr. 4163; - NUYTINCK, J.,
art. cit., 1.~ 623.
(126)DUPLAT, G.,-c:c., blz. 404 e.v.;- NUYTINCK, J.,
art. cit., l.c., 624;- POIRIER, P., ~.,nr. 702 en
703; -RONSE, J., o.c., nr. 1220; - SCHUERMANS, H.,
o.c., II, 58 e.v. --(127)0ok buiten een perseerkrenking kan dit verantwoord
zijn: VAN BUNNEN, L., La publication des jugements et
arrêts, J.T., 1957, blz. 584.
(128)Rb. Brussel, 24 februari 1960, J.T., 1960, 507; Rb. Brussel, 19 mei 1965, J.T.,~65, 601; -Rb. Antwerpen, 23 december 1971, ~itgegeven;- Parijs, 10
juli 1957, D., 1957, 622.
(129)RONSE, J., o.c., nr. 1220. De rechter kan deze andere
bladen nomi~im aanduiden of de keuze laten aan de
benadeelde.
(130)Rb. Brussel, 8 april 1963, J.T., 1963, 403; - Rb.Brussel, 14 mei 1966, R.G.A.R.-,--1967, nr. 7. 756.
(131)Brussel, 29 mei 1968, Pas., 1968, II, 238; - Trib. gr.
inst. Seine, 19 april 1967, D., 1968, 253.
(13 2) RON SE , J • , o. c. , 1. c.
(133)POIRIER, P.~.c.~r. 702; -RONSE, J., o.c. ,nr.1221.
(134)Trib. gr. ins~Parijs, 15 juni 1970, J.C~, 1970,
II, 16.550.
-(135)Rb. Brussel, 29 april 1952, Pas., 1952, III, 121;Verviers, 16 juni 1952, J.T.-,--1952, 642; - Parijs,
10 juli 1957, D., 1957, 622.
(136)Verviers, 16 juni 1952, J.T., 1952, 642.
(137)NUYTINCK, J., art. cit., l.c., 622;- RONSE, J., ~·'
nr. 868 en 1226.
(138)DALCQ, R.O., o.c., II, nr. 4.233 e.v.;- RONSE, J.,
o.c., nr. 357~v.
(139)Verviers, 16 juni 1952, J.T., 1952, 642;- Rb. Brussel, 24 februari 1960, J.T., 1960, 507; -Rb. Antwerpen, 23 december 1971, ~itgegeven. Vgl. met: Rb.
Brussel, 29 april 1952, Pas., 1952, III, 121: de
toekomstige sanctie bij DV;rtreding van het gerechtelijk verbod wordt onbepaald gelaten (zie daarover:
RON SE , J • , o . c . , nr. 3 10) .
(140)RONSE, J., ~.,nr. 304 e.v. en nr. 1221;- en verder: DALCQ,~O., o.c., II, nr. 4168 e.v.; - NUYTINCK,
J., art. cit., l.c-.-,-627; - SCHUERMANS, H., o.c., II,
blz. 59. Zie oo~RONSE, J., Praeadvies betrëffende
de dwangsom in het Belgisch recht, vereniging voor
de vergelijkende studie van het recht in Belgie en
Nederland, Jaarboek VIII (1961-62), blz. 107 e.v.
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(14I)Cass., 12 mei J.955, Pas., 1955, I,. 1003; - Cass., 10
februari 1956, Pas. ,-r956, I, 603 en 604; - zie verder:
DALCQ, R.O.,
II, nr. 4169; - RONSE, J., ~·,
nr. 308.
-( 14 2) RON SE , J • , o • c • , 1 . c •
(143)Voor het beginsel: RONSE, J., o.c., nr. 123; en verder:
DUPLAT, G., o.c., blz. 385; - SCHUERMANS, H., o.c., II,
blz. 47.
(144)DALCQ, R.O., o.c., II, nr. 2961 e.v.; - MAZEAUD en
TUNC, o.c., III, nr. 1921;- RONSE, J., o.c., nr. 1227.
(145)Rennes:-31 mei 1951, D., 1951, 484; - Trib. gr. inst.
Parijs, 27 april 1971-; J.C.P., 1971, IV, 294;- vgl.
met: Parijs, 15 januari~, D.P., 1932, 2, 119, met
noot H. Lalou; - Trib. civ. Seine, 28 juni 1928, D.P.,
1932, 2, 121; -zie ook: DALCQ, R.O., o.c., II, n~
3073 tot 3079; - DUPLAT, G., o.c., blz:-385-386;MAZEAUD en TUNC, o.c., nr. 1926; -RONSE, J., o.c.,
nr. 1128; - SAVATIER, R., o.c., II, nr. 629; ---SCHUERMANS, H., o.c., II, blz. 54.
(146)DALCQ, R~O., o.c::-nrs. 2994, 2995 en 3009; - DUPLAT,
G., o.c., blz:-390; - MAZEAUD en TUNC, o.c., II, nr.
1878-15;- RONSE, J •. , o.c., nr. 747;- SCHUERMANS, H.,
o.c., II, blz. 52-53; - Cass., 9 febraari 1948, Pas.,
1948, I, 88.
(147)DALCQ, R.O., o.c., nr. 3001; -RONSE, J., ~· ,,nrs.
746 , 74 8 en 7 5 9 .
( 148) RONSE, J. , ·a. c. , nr. 746.
(149)Zie daarover;-DALCQ, R.O., o.c., II, nr. 3016 e.v.;RONSE, J., o.c., nr. 749 e.~
(150)Negatief: -Parijs, 6 februari 1952, D., 1952, 693
(twee uitspraken); -positief: - Pari]s, 19 maart
1952, D., 1952, 694: dit arrest werd echter verbroken
door: Cass. fr. civ., 11 februari 1954, J.C.P., 1954,
II, 7994; - zie ook: Trib. gr. inst. Parijs, 15 juni
1970, J.C.P., 1970, II, 16.550. Zie daarover: DALCQ,
R.O., ~ II, nr. 3021; - RONSE, J., o.c., nr. 756.
(151)RONSE,~, o.c., l.c.
--(152)DALCQ, R.o.:-;.c.~r. 3057; - MAZEAUD en TUNC, ~·,
II, nr. 1898-z:(153)Neufchateau, 31 mei 1961, Jur. Liège, 1960-61, 292;DUPLAT, G., o.c., blz. 390 e.v.
(154)Rb. Brussel,--8-april 1963, J.T., 1963, 403; -Rb.
Antwerpen, 23 mei 1971, nie~epubliceerd; - BEKAERT,
H., en CALLEWAERT, W., art. cit., l.c., nr. 135, kol.
1502; - POIRIER, P., o.c., nr. 715; ~ SCHUERMANS, H.,
o.c., II, blz. 26 e.v~ie ook nog: conclusie van
Procureur-Generaal Leclerq bij: Cass., 4 maart 1847,
Pas., 1847, I, 470.
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(155)Brussel, 31 december 1894, Pas., 1895, II, 330;- Gent,
12 maart 1928, Pas., 1928, II, 168;- DUPLAT, G., ~·'
b 1 z . 3 74 ; - SCRUERMANS , H• , o • c • , I I , b 1 z . 1 1 .
(156)POIRIER, P., ~·, nr. 715; :_--sCHUERMANS, H., ~·, II,
blz. 33.
(157)Brussel, 8 oktober 1952, R.W., 1954-55, 1300; -Rb.
Antwerpen, 28 december 19~ R.W., 1954-55, 1304; DUPLAT, G., o.c., blz. 404;- RONSE, J., o.c., nr. 311.
(158)DEMEYER, J. ,-staatsrecht, blz. 452 e.v.; =-MÀST, A.,
Vrijheid van drukpers, Administratief Lexicon, nr. 24
e.v.
(159)Zie naast de rechtspraak vermeld bij Dalcq (o.c., I,
nr. 1246) ook nog: Verviers, 16 juni 1952, J.T., 1952,
642;- Rb. Brussel, 24februari 1960, J.T., 1960, 507;
-Rb. Antwerpen, 23 december 1971, ni~gepubliceerd;
-en verder: DEMEYER, J., o.c., blz. 453; - DUPLAT, G.,
o.c., blz. 363;- MAST, A.:-ö.c., nr. 28 e.v.; SCHUERMANS, H., o.c., II, bl~11 e.v.
(160)DALCQ, R.O., o.c-.-,-I, nr. 1247; -zie ook: POIRIER, P.,
o.c., nr. 299~v.; -Brussel, 18 maart 1937, P.P.,
193 8, nr. 175.

